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Narkotykowy gang 
znów przed sądem

Pięciu mężczyzn oskarżonych o udział w zorganizowanej 
grupie przestępczej zajmującej się hurtowym handlem

 narkotykami stanęło przed Sądem Okręgowym w Kaliszu. 
Szajka miała działać od 2000 do maja 2004 roku. 

W tym czasie jej członkom udało się wprowadzić na rynek 
przynajmniej 30 kilogramów marihuany, ponad 2000 tabletek 
ecstasy i 100 gramów haszyszu. Domniemanym założycielem i 
przywódcą grupy mającej na celu osiąganie korzyści finanso-
wych z popełniania przestępstw był - według prokuratury - 35-
letni Maciej B., oficjalnie rencista otrzymujący świadczenie w 
wysokości niespełna 500 złotych. Mężczyzna był już wcześniej 
karany. Sprawa ostrowskiej grupy ciągnie się już od kilku lat. 
Proces toczył się wcześniej w Sądzie Rejonowym w Ostrowie 
Wielkopolskim. Wyrok, który tam zapadł, został jednak uchy-
lony. Postępowanie miało ruszyć więc od początku, ale ostrow-
ski sąd uznał, że sprawa powinna trafić do Sądu Okręgowego 
w Kaliszu. Zdaniem prokuratury ostrowska szajka liczyła znacz-
nie więcej członków. Ich sprawy będą toczyły się w odrębnych 
procesach. 
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Odpowie za rozboje
26-letni mężczyzna, mieszkaniec województwa mazowiec-
kiego stanie wkrótce przed ostrzeszowskim sądem pod 

zarzutem rozboju oraz szeregu kradzieży. Tamtejsza proku-
ratura skierowała już akt oskarżenia w tej sprawie.

26-latkowi zarzucono, że we wrześniu tego roku w Ostrze-
szowie używając przemocy dokonał rozboju. Dusząc i bijąc 
swoja ofiarę zabrał jej  200 zł. W dalszych zarzutach opisano 
dokonanie przez oskarżonego na przełomie sierpnia i wrze-
śnia 2008 r. na terenie Ostrzeszowa dwunastu kradzieży oraz 
uszkodzenia mienia m.in. poprzez połamanie krzesła w lo-
kalu gastronomicznym. Dziewięciu  z  powyższych  kradzieży  
oskarżony  dokonał,  co  wynika z dokonanych ustaleń, po 
wejściu przez otwarte okna bądź drzwi do wnętrza budynków 
mieszkalnych, z których zabrał znalezione rzeczy m.in. tele-
fony komórkowe, biżuterię i dokumenty o łącznej wartości 
3 000 zł. Zarzucono wymienionemu  ponadto  dokonanie  w  
lipcu,  sierpniu  i  wrześniu 2008 r. w Ostrzeszowie kradzieży 
stojących przed sklepem lub w pobliżu budynków mieszkal-
nych trzech rowerów o łącznej wartości 1 000 zł.Za rozbój 
mężczyźnie grozi kara od 2 do nawet 12 lat więzienia. Za kra-
dzież od roku do 10 lat pozbawienia wolności. 26-latek prze-
bywa w areszcie. 
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W związku z 63 rocznicą krwawych wydarzeń 
w Kępnie zwanych   Krwawą Nocą Kępińską, 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej 
i UMiG w Kępnie zaprasza społeczeństwo Kępna 

i okolicy 20 października br. na mszę św. 
o godz. 18.30 w kościele parafialnym Św. Marcina.

 Po mszy odbędzie się apel poległych 
przy krzyżu upamiętniajacym te wydarzenia. 

H. Tyszkiewicz prezes TMZK

Jak zrobić obywatela „w balona” 
i wyciągnąć od niego pieniądze

Do tej pory gospodarstwo 
domowe płaciło 17 zł abo-
namentu radiowo- telewi-
zyjnego miesięcznie. Bez 
względu na liczbę osób w 
rodzinie (gospodarstwie). 
Opłata ta wielu z nas wyda-
je się za wysoka jak  na to 
co za nią dostajemy- ciągłe 
powtórki „Janosika”, „Alter-
natywy 4”, przedsięwzięcia 
interesujące znikomą część 
widzów a nade wszystko 
polityczne uzależnienie te-
lewizji od jednej z partii. 
Pan Urbański (prezes TVP) 
decyduje o tym czy zobaczy-
my „Pancernych” (ostatnim 
pomysłem jest zamieszcza-
nie historycznego komenta-
rza po każdym odcinku- by 
uświadomić społeczeństwo 
o przekłamaniach w fil-
mie),  nie zezwala na trans-
misję PUBLICZNEJ telewi-
zji uroczystości obchodów 
25 rocznicy  przyznania Le-
chowi Wałęsie Nagrody No-
bla. Pomijam tu to, czy ktoś 
lubi Wałęsę czy nie i  jakie 
ma zapatrywania na histo-
rię i politykę  ale niewąt-
pliwie przyznanie Polakowi 
takiej nagrody warte było 
przypomnienia i uczcze-
nia tego faktu. Pan Urbań-
ski uznał jednak inaczej a 
PUBLICZNA telewizja jest 
coraz mniej publiczna za 
to staje się telewizją wybra-
nych dla wybranych. Wielu 
z nas nie chciało się zga-
dzać z taką polityką TVP i 
na znak sprzeciwu nie pła-
ciło abonamentu. Na poli-
tyczno - społecznych utarcz-
kach obywateli z szefem ( 
kolejnymi szefami)Telewi-
zji cierpieli twórcy, którzy 
chcieli robić to co do nich 
należało – pracować, rozwi-
jać polską kulturę, promo-
wać kinematografię itp.

Zaczęto się więc zastana-
wiać nad tym co by tu zrobić 
by jednak ściągać z obywate-
li pieniądze. Stowarzyszenia 
filmowców oraz producen-
tów telewizyjnych przygoto-
wało własny projekt ustawy o 
RTV - nazywając go „ustawą 

obywatelską”. Projekt ten 
zawiera absolutną nowość - 
nowy sposób zbierania pie-
niędzy na media publiczne. 
Abonament ma zastąpić 
tzw. publiczna opłata li-
cencyjna. 10 zł miesięcznie 
miałby płacić każdy ubez-
pieczony w ZUS lub KRUS 
Polak. A także prokurato-
rzy, funkcjonariusze poli-
cji, wojskowych i cywilnych 
służb specjalnych, CBA, 
BOR, straży granicznej, po-
żarnej i więziennej (nie są 
ubezpieczeni w ZUS). Za 
uczniów, pełnoletnich, ale 
nieubezpieczonych, bezro-
botnych i emerytów płacić 
miałby budżet państwa. 
Pieniądze z publicznej 

opłaty licencyjnej wpływały-
by na konto KRRiT, a ta 75 
proc. tej sumy przekazywa-
łaby mediom publicznym, 
resztę - Funduszowi Progra-
mów Misji Publicznej. Miał-
by on wspierać produkcję 
programów misyjnych, nie 
tylko w mediach publicz-
nych, ale także w komercyj-
nych.
Projekt „Ustawy Obywatel-

skiej” zawiera także zmiany 
dotyczące Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji – jej 
członków i zadań, jakie 
miałaby spełniać – choć dla 
nas- szarych obywateli jest 
to sprawa drugorzędna. 

„Ustawa Obywatelska” jest 
na razie projektem, więc 
sprawdza się stare porze-
kadło: „pożyjemy, zobaczy-
my”. 

Oto kilka (przypadkowo 
wybranych) komentarzy in-
ternautów z portalu tvn24.
pl
- Płacę za kablówkę i wy-

starczy. Na żaden abonament 
w jakiejkolwiek formie nie 
będę płacił. Niech się dogada 
kablówka, przecież za prawo 
retransmisji sygnału chyba 
płaci. to jest podwójna oplata. 
Dosyć zdzierstwa. Jarosław
- 120 PLN nowego podat-

ku w imię czego ? Żeby preze-
si publicznych mediów mieli 

ułatwioną niegospodarność ? 
Duck
- Akurat, już lecę na pocztę! 

Za takie badziewie mam pła-
cić? Na stację, której prezes nie 
wysyła kamer bo jest z innej 
opcji? Nigdy!! Marko
- Oddać połowę płaconego 

abonamentu prywatnym sta-
cjom- one mają większa misję 
niż TVP. Koko
- Niech zamkną swoje studia 

Posłuchamy komercyjnej tele-
wizji i radia. Broda
- Co to znaczy publiczna? 

Na pewno to nie jest telewi-
zja służąca ogółowi, miernota 
telenowelowa, zatrudnianie 
znajomków nie mających zielo-
nego pojęcia o tv, no i jeszcze 
wyciągająca łapę po pieniążki, 
w którym cywilizowanym kraju 
tak jest, jak coś jest nie dobre 
to po prostu tego nie ma? No 
i jeszcze te kontrakty gwiazdor-
skie, ciekawe gdzie ich szukać? 
-tych gwiazd. Ja jestem przeciw 
płaceniu, no i temu projekto-
wi. Jola
- Proste rozwiązanie- zakodo-

wać wszystkie programy- kto 
jaki program lubi to go sobie 
wykupi. Telewidz
- Darmozjady wyczuwają, 

że koryto się zaczyna od-
suwać. Abonament należy 
natychmiast i całkowicie zli-
kwidować, czyli przyspieszyć 
prace parlamentarne nadnim. 
Orzeł
- Czemu mamy przymusowo 

dopłacać do reżimowej cha-
ły? toż to bez sensu. Miech 
zakodują pasmo i niech każdy 
zdecyduje, czy chce ta szmi-
rę oglądać. gdyby chociaż nie 
było reklam, ale reklam jest 
pełno w publicznej, do tego 
program, który jest  nie wiem 
dla kogo - dla mnie poziom 
straszny. Znowu majstrowa-
nie przy mediach, kiedy one 
powinny się rządzić prawami 
rynku. Czarny
- Ludzie! A ja chce oglądać 

Teatr Telewizji i film przy-
rodniczy! Tego nie znajdę na 
komercyjnych stacjach, bo tam 
sa teleturnieje i głupota dla 
mas. Pomyślcie trochę zanim  
napiszecie bzdury. Zocha 

MON

http://tematy-wiadomosci.gazeta.pl/C/1533,Centralne-Biuro-Antykorupcyjne
http://tematy-wiadomosci.gazeta.pl/B/1632,Biuro-Ochrony-Rzadu
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Wycieczka do Wrocławia
W dniu 30 września 2008 

uczniowie klasy V i VI Szko-
ły Podstawowej w Stradomi 
Wierzchniej pod opieką wycho-
wawczyni i rodziców z klasy VI 
udali się na wycieczkę do Wro-
cławia. Celem jej było zachęce-
nie uczestników do głębszego 
poznawania i uczestniczenia w 
kulturze Wrocławia i regionu 
dolnośląskiego. W czasie spa-
ceru ulicami miasta uczniowie 
poznawali zabytki Starego Mia-
sta i wyszukiwali najpopular-
niejszych w mieście krasnali. 

Wszyscy podziwialiśmy Pano-
ramę Racławicką i eksponaty 
w Muzeum Narodowym. Spa-
cerując po Placu Uniwersy-
teckim odwiedziliśmy też salę 
muzyczną Oratorium Maria-
num i podziwialiśmy panora-
mę miasta z Wieży Matema-
tycznej. Widok był wspaniały. 
Uwieńczeniem  wyprawy była 
wizyta w McDonald’s.  Wszy-
scy zmęczeni, ale pełni wra-
żeń wróciliśmy do Stradomi. 
Ze zdjęć wykonanych przez 
uczestników zrobiliśmy wysta-
wę, a także prezentację multi-
medialną. 

Było dużo zabawy z poszuki-
waniem tych małych ludzików, 
ale oczywiście każdy chciał 
mieć portret z krasnalem.

Uczniom bardzo podobała 

się taka forma poznawania sto-
licy województwa dolnośląskie-
go i już planujemy następną 

wyprawę. Impreza była udana.
Wychowawczyni

Teresa Dakowska

Spotkanie w klubie Seniora z dwukrotną mistrzynią Polski jujitsu
 

Ju-Jitsu - sztuka miękkiego ustę-
powania, która powstała i rozwi-
nęła się w Japonii, jako system 
bojowy samurajów (bushi). W 
swej technicznej podstawie ju-
jitsu obejmuje: rzuty, uderzenia, 
dźwignie, kopnięcia, podcięcia, 
duszenia, naciski, kontrolowa-
nie energii. 

Pięknego popołudnia dnia 7 
października 2008 r. w Klubie 
Seniora „ Pod Żurawiem” zgro-
madziło się wielu ludzi jesieni, 
by spotkać się na żywo z Eweliną 
Stasik instruktorem sztuki jujitsu 

wicemistrznią Polski z roku 2000 
i dwukrotną mistrzynią Polski 
w latach 2001 i 2007. Jujitsu to 
młoda sztuka walki, federacja 
została założona w 1996 roku. 
Sztuka jujitsu to połączenie wie-
lu sztuk walki. Naszym mottem 
jest nie walczyć a umieć się obro-
nić. Moja droga i spotkanie z 
tym sportem datuje się od roku 
1999 w Ostrowie Wlkp., gdzie 
uczęszczałam do LO i Szkoły 
Muzycznej. W klasie trzeciej 
postanowiłam trenować jujitsu.
Zajęcia z samoobrony sprawiały 
mi radość, to w zasadzie moja 
pasja i relaks. Przez trzy lata by-
łam w tej sekcji jedyną kobietą. 
Uważam, że kobiety potrafią się 
obronić. Przez dwa lata prowa-
dziłam zajęcia jako instruktor 
w ZSP. Na zajęciach czy to dla 
dzieci, czy dorosłych uczymy 
aktywności ruchowej. Prawie w 
każdym wieku możemy rozpo-
cząć naukę tej sztuki walki. Dzie-
ci uczą się poprzez 
zabawę pozwala to 
na ogólny rozwój 
całego ciała. Mam 
wychowanków, któ-
rzy uczestniczyli 
w Mistrzostwach 
Polski. Praktycznie 
dzień w dzień trenu-
ję, biegam – mówiła 
E.Stasik.  Potem,  by 
przybliżyć i uchylić 
nieco rąbka tejem-
nicy  o tej sztuce 
walki przedstawiła 
na ekranie pokaz 
walk, który odbywał 
się przy 2000 widow-
ni podczas Gali Bok-
su na Hali KOSiR w 
Kępnie. Przez cały 
czas komentowała 
wydarzenia na ekra-
nie. Osoby, które 
mają czarny pas wy-
stepują w kimonach 
– góra czarna, dół 
biały.By być instruk-
torem trzeba mieć 
co najmniej brązo-
wy pasa pasów jest 
10, biały, trzy złóte, 
trzy zielone i trzy 
brązowe. Zdobycie 
pasa to odpowied-
nia ilość godzin 
ćwiczeń i egzamin. 
W Kępnie obecnie 
nie ma szkoły tej 
sztuki walk, najbliż-
sze w Ostrzeszowie, 
Ostrowie Wlikp. Po-
tem opowiedziała o 

swojej drodze sportowej i prze-
życiach z ni ą związanych, jak 
wygladają ćwiczenia i egzaminy i 
na czym polega sztuka tej walki, 
jakie są kategorie i klasy sporto-
we. Seniorów żywo interesowała 
obrona przed napastnikami i 
tutaj mogliśmy dowiedzieć się 
jak bronić się najrostszymi me-
todami a nawet zobaczyć prak-
tycznie na pokazie z udziałem 
jednego z seniorów z parasolką, 
laską czy torebką. Seniorzy głę-
boko do serca wzięli sobie uwa-
gi  i podpowiedzi jak się bronić 
przed napastnikiem. Było wiele 
pytań, na które nasza mistrzyni 
chetnie, miło i fachowo odpo-
wiadała. Za pokaz technik sa-
moobrony  i przekazanie wiedzy 
na tenat jujitsu podziękowała 
kierownik klubu J. Wróblewska 
wręczajac dyplom podziękowa-
nie naszej dwukrotnej mistrzyni 
jujitsu. 

MaŁa  
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Pastwił się nad koleżankami
W środę, 8 października policjanci Zespołu Nieletnich, Patologii i Prewencji Kryminalnej 

KPP w Kępnie, zostali powiadomieni przez pedagoga szkolnego jednej ze szkół z terenu gminy,
iż dwie uczennice nękane są przez szkolnego kolegę. 

Szkoła zareagowała natych-
miast gdy zauważyła naganne 
zachowanie chłopca, polega-
jące na popychaniu, kopaniu, 
obrzucaniu wulgaryzmami. 
Przybyli na miejsce policjan-
ci ustalili, iż 15-letni miesz-
kaniec gm. Perzów, uczeń III 
klasy, od września tego roku 
znęcał się psychicznie i fizycz-
nie nad dwoma koleżankami, 
w ten sposób, że  zarówno na 
terenie szkoły jak również 
poza nią, groził  dziewczyn-
kom pobiciem, kopał je, ude-
rzał w twarz, ponadto rzucał 

w nie różnymi przedmiotami 
oraz niszczył ich przybory 
szkolne. Ustalono ponadto, 
iż gimnazjalista zachowywał 
się również wulgarnie wzglę-
dem swoich nauczycieli. W 
trakcie rozpytywania nieletni 
przyznał się do nagannego za-
chowania, jednak nie potrafił 
wytłumaczyć jego przyczyn. 
W powyższej sprawie zostanie 
skierowany wniosek o ukara-
nie do Sądu Rejonowego w 
Kępnie, Wydział Rodzinny i 
Nieletnich. 

NoM

Przed sąd za porwanie dziecka
42-letni Piotr O stanie wkrótce przed ostrowskim sądem. Zarzucono mu uprowadzenie 

własnej córki. Prokuratura Rejonowa w Kępnie skierowała już do tamtejszego
 Sądu Rejonowego akt oskarżenia. 

Wymienionemu  zarzucono,  że  
w  dniu  17  czerwca 2007 r.  w 
jednej z miejscowości na terenie 
powiatu kępińskiego uprowadził 
swoją 5-letnią (wówczas) córkę, 
wbrew woli jej matki ustanowio-
nej przez sąd jej prawnym opie-
kunem.

O uprowadzeniu dziecka zawia-
domiona została przez jego matkę 
policja. Do uprowadzenia doszło 
po uzgodnionym, w wykonaniu 
wyroku sądu, spotkaniu dziecka 
z jego ojcem. Wymieniony po-
wiadomił wówczas telefonicznie 
matkę dziecka o wyjeździe z nim 

na wczasy, co wykraczało poza 
ustalenia wynikające z wyroku 
sądu. Dziecko zostało zatrzyma-
ne następnie przez mężczyznę 
na dalszy nieokreślony czas. Pod-
jęte działania zmierzające do 
ustalenia miejsca pobytu dziecka 
były nieskuteczne. Wobec męż-
czyzny zastosowano list gończy, 
jednak również nie doprowadzi-
ło powyższe do ustalenia jego i 
dziecka miejsca pobytu. W dniu 
8 września 2008 r. wymieniony 
stawił się w Prokuraturze Rejo-
nowej w Kępnie i wówczas doszło 
do przekazania dziecka matce. 

Przesłuchany w charakterze po-
dejrzanego odmówił on złożenia 
wyjaśnień.

Czyn zarzucany oskarżonemu 
zakwalifikowano jako uprowadze-
nie małoletniego zagrożone karą 
do 3 lat pozbawienia wolności. 
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Proces znów przełożony
Znów nie udało się rozpocząć procesu w sprawie nielegalnego 
hazardu. Pleszewski sąd w poniedziałek po raz drugi odro-

czył rozprawę, bo nie stawiła się część oskarżonych. To jeden z 
największych procesów w południowej Wielkopolsce. Na ławie 

oskarżonych ma zasiąść ponad 20 osób. 

Część z nich w poniedziałek znów nie stawiła się w sądzie. Sąd 
postanowił rozesłać za nimi listy gończe i areszty poszukiwawcze. 
Wobec kilku osób nakazał zbadanie przez lekarza, czy rzeczywiście 
są chorzy, jak wskazują na to ich zwolnienia lekarskie. 

Część oskarżonych dobrowolnie poddała się karze. W poniedzia-
łek na sali rozpraw nie było byłego posła ziemi kaliskiej Tadeusza 
S., który również odpowiada w tej sprawie. Stawiła się natomiast 
jarocińska notariusz, ale sąd utajnił proces w części, który jej do-
tyczy. 

Według prokuratury gang urządzał nielegalne gry hazardowe i 
zajmował się praniem brudnych pieniędzy. Oskarżeni wstawili do 
różnych punktów usługowych na terenie całego kraju ponad 1200 
automatów do gier. Były one tak ustawione, że pozwalały wygrywać 
tylko do pewnego momentu. Na nielegalnym procederze gang 
miał zarobić ponad 5 milionów złotych. Sąd odroczył sprawę do 
17 listopada. 

NoM

Poseł wyjechał do USA
Znowu sąd w Ostrowie Wielkopolskim zmuszony był odroczyć roz-

prawę przeciwko europosłowi Witoldowi Tomczakowi. Na sali nie 
było ani oskarżonego ani trzech wezwanych na rozprawę świadków. 

Witold Tomczak odpowiada za zdarzenie sprzed 9 lat. Prokura-
tura oskarża go o znieważenie policjantów, którzy zatrzymali go do 
kontroli drogowej. Europoseł nie stawił się w sądzie, bo zatrzyma-
ły go sprawy służbowe - mówił obrońca Witolda Tomczaka Janusz 
Wojciechowski. Poseł Tomczak był na bardzo ważnym z uwagi na 
jego mandat wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Spotkanie z Po-
lonią było o wiele wcześniej zaplanowane w związku z tym nie mógł 
dotrzeć na rozprawę. Ta zapewne odbywałaby się pod nieobecność 
posła Tomczaka. Przyczyną odroczenia była jednak  nieobecność 
świadków. Jedni przedstawili usprawiedliwienia, innych sąd nie 
mógł znaleźć. Jak zwykle na rozprawę przyszło wielu zwolenników 
europosła. Było ich tylu, że nie wszyscy mogli się pomieścić w naj-
większej sali ostrowskiego sądu, część pozostała za drzwiami. Przed 
rozprawą rozdano 60 wejściówek.  Sąd odroczył proces do 5 listo-
pada. 

NoM

Europoseł musiał wyjechać w związku z pełnionym mandatem do 
Stanów Zjednoczonych.

Zamiast chronić - kradł
Pracownik ochrony jednego z kępińskich marketów ukradł 

portfel klientki robiącej w sklepie zakupy. Jego łupem padła 
gotówka w kwocie 110 złotych i karty bankomatowe. Złodziej 
miał ułatwione zadanie. Poszkodowana pozostawiła portfel 
w koszyku na zakupy i wkładając je do torby, zapomniała o 
nim.

- Policjanci udali się na miejsce zdarzenia i korzystając z 
zapisu monitoringu zainstalowanego na terenie marketu, 
ustalili, że portfel skradziony został przez dorosłego mężczy-
znę – wyjaśniają kępińscy policjanci. -  Ze wstępnych ustaleń 
wynika, iż okazał się nim pracownik ochrony marketu.

52-letni mieszkaniec gminy Kępno został zatrzymany. Już 
wiadomo, że pożegna się z pracą. 

NoM

Dokonano odbioru drogi 
gminnej w Ignacówce Trzeciej          
          
W dniu 2 października 2008 

roku odbył się odbiór drogi gmin-
nej Ignacówka Trzecia. W odbio-
rze uczestniczyli przedstawiciele 
wykonawcy   Kępińskiego  Przed-
siębiorstwa Drogowo-Mostowego 
Andrzej Pilarek, inspektor nad-
zoru Marek Kozioł, Wójt Gmi-
ny Trzcinicy Grzegorz Hadzik, 
sołtys Tadeusz Tomalik, radny 
Krzysztof Parzonka, pracownicy 
Urzędu Gminy w Trzcinicy Bro-
nisław Zataj i Józef Żłobiński. 

W wyniku inwestycji powstała 
droga o długości 600 metrów i 
szerokości 4 metry o wartości  

205 974, 43 zł. Zadanie zostało 
dofinansowane w kwocie  165 000 
złotych przez Fundusz Ochrony 
Gruntów,  istnieje jeszcze możli-
wość zewnętrznego dofinansowa-
nia- złożono odpowiedni wnio-
sek. Gmina Trzcinicy w bieżącym 
roku oprócz wymienionej drogi 
wybudowała drogę Smardze – 
Folwark, dokończony będzie od-
cinek powiatowy do którego dofi-
nansowanie zostało przydzielone 
ze środków Gminy Trzcinicy jako 
wspólne zadanie.

Kolejna drogą była ulica przy by-
łej szkole w Wodzicznej.  Ponad-
to wyremontwano odcinki dróg 
były to ulica Szkolna w Trzcinicy, 
droga w Teklinie, Piotrówka- Ha-
nobry, Pomiany – Krok oraz dwie 
ulice w Laskach Armii Krajowej i 
Graniczna.

Remontom poddane było wie-
le odcinków dróg szutrowych z 
których szczególnie dużo pracy  
wymagały u. Młyńska w Trzci-
nicy i droga Kuźnica – Piła. Nie 
zapomniano także o chodnikach 
oraz      

miejscach postojowych i tak po-
wstały nowe miejsca postojowe 
w Trzcinicy przy OSP, Piotrów-
ce przy Domu Ludowym oraz  

Aniołce (tutaj z pomocą OSP) 
natomiast we współpracy z Po-
wiatem Kępińskim(Gmina dofi-
nansowała część materiału oraz 
prac) wyremontowano chodnik 
w Trzcinicy natomiast w Laskach 
połączono dwa odcinki chodnika 
( tutaj częściową pomoc okazała 
Firma „Meble – Laski”) kończo-
ne jest jeszcze wypełnianie zatoki 
postojowej gdzie Gmina Trzcini-
ca dofinansuje  część materiału  
na podłoże. Łączna wartość prac 
inwestycyjnych i remontowych 
przekroczyła 500 000 złotych 
natomiast dotacje do wspólnych 
prac z Powiatem Kępińskim ok 
9.0000 złotych.  

Urząd Gminy                                                                 
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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

 Czołowe zderzenie w Łęce Opatowskiej
Dwie osoby zostały ranne w groźnym wypadku drogowym, do którego doszło w środę, 8 paździer-

nika kilka minut przed godziną 20, w Łęce Opatowskiej. Zderzyły się tam opel astra i opel vectra. 

Okoliczności wypadku wyjaśnia 
policja. Do zderzenia aut doszło 
przy ulicy kościelnej, niemal w 
centrum miejscowości. Nie wia-
domo jeszcze, który z kierowców 
zawinił. 

Auto 30-latka zderzyło się czo-
łowo  z astrą prowadzoną przez 
47-letniego mieszkańca gminy 
Łeka Opatowska. Siła uderzenia 
była bardzo duża. Oba pojazdy 
uległy poważnym uszkodzeniom. 
Ich kierowcy trafili do kępińskie-
go szpitala. Stan podróżującego 
astrą mężczyzny lekarze określa-
li jako poważny. 

NoM

„Jak w dawnej szkole  bywało”
lekcja muzealna w Muzeum Wsi Opolskiej

10 października br. uczniowie 
Gimnazjum w Trzcinicy – człon-
kowie koła regionalnego wraz z 
opiekunami p. Jolantą Jelonek 
i p. Mariolą Krawczyk wzięli 
udział w wycieczce do Muzeum 
Wsi Opolskiej w Bierkowicach. 
Celem wycieczki było zwiedza-
nie muzeum, a głównym punk-
tem programu udział w lekcji 
muzealnej – „Jak w dawnej szko-
le bywało”. Uczniowie w trakcie 
zwiedzania mogli obejrzeć starą 
kuźnię, maszyny rolnicze z koń-
ca  XIX wieku i początku XX 
wieku, byli w karczmie, sklepie, 
młynie, pasiece i w chłopskiej 
zagrodzie. Na każdym stanowi-
sku przewodnicy ciekawie opo-
wiadali o zwyczajach, życiu co-
dziennym mieszkańców Śląska 
Opolskiego na przełomie XIX 
i XX wieku. 

Uczniowie  dowiedzieli się 
m.in. dlaczego chaty chłopskie 
malowane były na niebiesko i 
co to był „wycug”. Mogli porów-
nać tradycje wielkopolskie ze 
śląskimi. Dostrzegli wiele podo-
bieństw, wszakże tereny Wielko-
polski i Śląska były w XIX wieku 
pod pruskim panowaniem.

Wreszcie nadszedł czas na lek-
cję – w starej drewnianej szkole  
uczniowie zasiedli w ławkach i 
uczestniczyli w zajęciach. Naj-
pierw zapoznali się z zawarto-
ścią szkolnego tornistra, potem 
pisali rysikiem na tabliczkach 
łupkowych, a następnie gęsim 
piórem i atramentem rozwiązy-
wali krzyżówkę, a głównym ha-
słem krzyżówki była dyscyplina. 
Pani prowadząca zajęcia zapo-
znała  uczniów z rodzajami kar 
stosowanymi w dawnej szkole 
jak np., klęczenie na grochu i 
kasztanach, siedzenie w „kozie”, 
ośmieszanie np. poprzez zakła-
danie oślich uszu. Na koniec uczniowie zwiedzili mieszkanie nauczyciela  uczącego w XIX wieku. 

Wycieczka mimo iż niedługa, okazała się bardzo udana. Uczniowie w dobrych humorach wracali 
do domu, być może sprawiła to podkowa, którą otrzymali w starej kuźni. Wycieczkę zaplanowała i 
zorganizowała nauczycielka historii w Gimnazjum w Trzcinicy mgr Jolanta Jelonek. 

/red/

Dnia 9.10.2008 r. odbył się konkurs historyczny dla dzieci 
z klas II i III Szkoły Podstawowej, którego organizatorem 

było Towarzystwo Przyjaciół Lasek „Lukus”

Historyczne zmagania 
najmłodszych

Przybyłych na konkurs w siedzibie TPL Lukus powitał Prezes 
Towarzystwa Jacek Rabiega. Na wstępie dzieciom przedstawiono 
krótki zarys działalności TPL Lukus. W konkursie wzięło udział 15 
uczestników z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Laskach, którzy 
przybyli wraz z opiekunami. Celem konkursu było propagowanie 
wiedzy historycznej o naszym regionie. W tym zakresie dzieci wyka-
zały się dużą wiedzą. Podsumowaniem konkursu zajęła się komisja 
w składzie: Cecylia Pilarska, Anna Rabiega, Wiesława Maciej.

I miejsce zajął Kacper Muszalski, II – Kornelia Noculak, III – Ka-
tarzyna Szatkowska. Wszystkie dzieci biorące udział w historycz-
nych zmaganiach nagrodzone zostały pięknymi książkami i dy-
plomami. Konkurs przebiegał w miłej atmosferze. Zakończył się 
słodkim poczęstunkiem, pamiątkową fotografią i odśpiewaniem 
piosenki o Laskach.

Fundatorem nagród i poczęstunku związanego z projektem 
„Konkurs historyczny dla dzieci” był Urząd Gminy w Trzcinicy.

Cecylia Pilarska

Sprawca wypadku 
pod sąd

Dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu miał 22 -letni 
kierowca, który spowodował poważy wypadek drogowy. W jego wy-
niku nieletnia dziewczyna będzie kaleką do końca życia. Sprawą 
zajęła się policja i prokuratura. Do zdarzenia doszło 17 lipca tego 
roku w Rojowie. Pijany 22-letni mieszkaniec powiatu ostrzeszow-
skiego jechał seatem cordobą z nadmierną prędkością, na łuku 
drogi stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do rowu. Jadąca 
z nim koleżanka jego siostry doznała bardzo poważnych obrażeń 
wewnętrznych, będzie kaleką. Drugi pasażer doznał licznych zła-
mań. Pijanemu kierowcy grozi teraz od 9 miesięcy do 12 lat pozba-
wienia wolności.

 NoM

Mroczny rycerz
Film z napisami 
Gatunek: Akcja, Fantasy, Dramat, IMAX
Reżyseria: Christopher Nolan
Scenariusz: Christopher Nolan , Jonathan Nolan
Obsada: Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger
Rok produkcji: 2008
Produkcja: USA
Długość: 153 min.

W kinie SOKOLNIA  od 17-22.10.2008r.
/pt-śr/

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

W nowym filmie Batman podejmuje szeroko zakrojoną walkę z 
przestępczością. Z pomocą porucznika Jima Gordona i prokura-
tora okręgowego Harvey’a Denta zabiera się za rozpracowywanie 
istniejących orga-
nizacji przestęp-
czych nękających 
mieszkańców mia-
sta. Współpraca 
przynosi efekty, 
ale bohaterowie 
wkrótce padną 
ofiarą chaosu ... ® 
(m.
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Powiat Kępiński przyjazny niepełnosprawnym
 „Pomagać komu możemy to nasza odpowiedzialność, korzystać z wyciągniętej pomocnej dłoni to nasza nadzieja”

Tegorocznym laureatem pią-
tym w kraju, który został uho-
norowany tytułem „ Powiat 
Przyjazny Niepełnosprawnym” 
oraz Orderem Radości jest po-
wiat kępiński. W sobotę, kiedy 
słońce swymi ciepłymi ramiona-
mi opasało ziemię dnia 10 paź-
dziernika w sali kina „Sokolnia” 
witano uroczyście Najwyższą 
Kapitułę Orderu Radości, Se-
natora RP Piotra Kaletę, Piotra 
Kurylaka prezesa Polskiego To-
warzystwa Osób Niepełnospraw-
nych, starostę wolsztyńskiego 
Ryszarda Kurpę, wicestarostę 
powiatu ostrzeszowskiego Zofię 
Witkowską, samorządowców, 
burmistrzów, wójtów, przewod-
niczących rad, radnych miasta 
i powiatu, dyrektorów i kierow-
ników jednostek, przedstawi-
cieli stowarzyszeń i organizacji 
działajacych na rzecz niepełno-
sprawnych, pracodawców, me-
dia. 

Gala rozpoczęła się koncertem 
poznańskiego artysty Tomasza 
Pawłowskiego (będącego rów-
nież członkiem kapituły) i jego 
zespołu, podczas którego za-
prezentowane zostały utwory z 
wydanej na początku tego roku 
płyty ,,Mondi live’’. – Chciał-
bym w imieniu artystów, którzy 
tu przez Państwem występują, 
podziękować panu Jerzemu 
Trzmielowi. Cieszymy się, że 
możemy z państwem dzielić się 
atmosferą teatru i radości. Dzię-
kuję państwu za zaproszenie, 
życzę wielu wspaniałych chwil i 
tego byśmy pamiętali, że na tym 
świecie zostaliśmy powołani tyl-
ko na chwile. Ta chwila zwana 
życiem przemija bardzo szybko, 
ta chwila uczy nas pokory a od 
ludzi sprawnych inaczej może-
my się wiele nauczyć. Prowa-
dząca program podziękowała i 

omówiła krótko historię zespo-
łu. Co roku Kapituła przyznaje 
order i statuetkę powiatowi, 
który jest najbardziej przyjazny 
niepełnosprawnym. Po muzycz-
nym wprowadzeniu w atmosferę 
uroczystości, nadszedł czas na 
punkt kulminacyjny. Na scenę 
weszli przedstawiciele kapituły: 
Senator Małgorzata Adamczak, 
starosta Ryszard Kurp i laureat 
Jerzy Trzmiel. Uroczystą lauda-
cję wygłosił starosta R. Kurp. 
Powiat kępiński jest powiatem, 
który już od chwili reaktywacji 
w 1999 roku dostrzegał i starał 
się rozwiązywać problemy osób 
niepełnosprawnych. Jedną z 
pierwszych decyzji podjętych 
przez radę pierwszej kadencji 
była uchwała o przeprowadze-
niu generalnego remontu Ze-
społu Szkół Specjalnych. Jak się 
okazało, był to jeden z bardzo 
wielu problemów dotyczących 
osób niepełnosprawnych, który 
istniał w powiecie. Początkiem 
działań na rzecz osób niepełno-
sprawnych stało się stworzenie 
Powiatowej Strategii Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym. 
Po wielu staraniach i ogromnej 
pracy 27 lipca 2001 roku powiat 
został zakwalifikowany przez 
Państwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych 
– jako jeden z 23 powiatów w 
kraju, do programu DOMINO. 
Strategia Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym została docenio-
na w województwie wielkopol-
skim i nagrodzona w 2002 roku 
nagrodą „HIT 2001”.Na terenie 
powiatu działa Dom Pomocy 
Społecznej w Rzetni, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, któ-
rego duży zakres działalności 
stanowi wszechstronna pomoc 
osobom niepełnosprawnym. W 
powiecie działają liczne stowa-

rzyszenia wspomagające nie-
pełnosprawnych: „Amazonki”. 
„Julia”, „Nieść Radość”, „Cor 
Unum” , „Bractwo Św. Idziego” 
oraz zasługujące na wyróżnienie 
stowarzyszenie „Światło”. Nie-
wątpliwym sukcesem Stowarzy-
szenia jest utworzenie Warszta-
tów Terapii Zajęciowej w Słupi 
pod Kępnem. Podsumowując w 
powiecie kępińskim przez wiele 
lat dokonały się zmiany na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Zmia-
ny zarówno prawne, dotyczą-
ce infrastruktury, jak i zmiany 
mentalności. Stworzono nowo-
czesne systemy wsparcia osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin, 
który umożliwiły prowadzenie 
działań edukacyjnych, rehabili-
tacyjnych i leczniczych. Wspar-
cie osób niepełnosprawnych 
odbywało się przy czynnym 
udziale wszystkich istniejących 
na terenie powiatu podmiotów 
zajmujących się tą problematy-
ką. Sukces powiatu polegał na 
współpracy władz powiatowych, 
gminnych, organizacji poza-
rządowych oraz innych instytu-
cji działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych, mogących 
wspierać przedsięwzięcie pro-
gramu zarówno merytorycznie 
i finansowo. Starosta R. Kurp 
mianował następnie różą sta-
rostę na Rycerza Orderu Rado-
ści. By tradycji stało się zadość, 
mianowany musiał wypić sok 
z cytryny. Starosta nie miał z 
tym problemu, podobnie jak z 
radosnym uśmiechem, co pu-
bliczność nagrodziła gromki-
mi brawami. Jako przedstawi-
ciel powiatu starosta otrzymał 
również statuetkę w postaci 
orła wznoszącego się do lotu 
- ,,Powiat Przyjazny Niepełno-
sprawnym’’. – Latajcie Państwo 
wysoko, tak jak do tej pory – 
powiedział wręczając nagrodę 
przedstawiciel kapituły. Lau-
reat podziękował głos mu się 
nieco załamał a może i łezka 
w oku się zakręciła- Szanowni 
państwo proszę się nie dziwić, 
bo to co przed chwilą słysza-
łem odnosi się do wielu ludzi 
i szkoda, że ta scena jest taka 
mała, bo to właśnie wy wszyscy 
powinniście się tu znaleźć. To 
w waszym imieniu odbieram to 
zaszczytne wyróżnienie. Staro-
sta J. Trzmiel po mianowaniu 
otrzymał specjalny dokument 
potwierdzający, iż staje się ni-
niejszym kapitulnym rycerzem. 
Specjalną statuetkę wręczył R. 
Kurpowi. Dziękuję wszystkim 
za współpracę i pokazanie, że 
tu na południu Wielkopolski 
jest powiat uczciwie pracujący, 
gospodarny, ze wspaniałymi 
ludźmi o małym bezrobociu - tu 
warto żyć i pracować. Starosta 
Jerzy Trzmiel wyróżnił z okazji 
przyznania powiatowi statuetki 
osoby oraz instytucje wspiera-
jące osoby niepełnosprawne na 
terenie naszego powiatu. Wy-
różnieni zostali: 

1. Włodzimierz Mazurkiewicz, 
2. Maria Główka, 3. Kierownik 
PCPR – Zuzanna Czworowska

4. Prezes Stowarzyszenia 
„Światło” Grażyna Gatner oraz 
Kierownik Warsztatów Jan Su-
misławski

5.Dyrektor DPS – Wacław 
Waliszewski, 6. Dyrektor ZSS 
– Leszek Fijałkowski, 7. Dy-
rektor PUP – Jolanta Kubiak, 
8. P.P.H.U „Domel”SP.j - ZBI-
GNIEW, JACEK, TOMASZ 
DOBIEŃ, 9. Fabryka Mebli 
„BENIX” Bernard i Lidia Ka-
czorowscy, 10. Fabryka Mebli 
„WER-SAL” Zbigniew, Łukasz, 
Bożena Kaczorowscy, 11. IN-
TER „S” Sp. zo.o Irena Edward 
Walczak, 12. Meble Laski Sp. 
zo.o Henryk Kaczorowski, 13. 
P.P.H.U DOLMAR Sp.j Ry-
szard, Lidia, Artur Dobień. Po-
tem cały wielki grad gratulacji 
i podziękowań przekazywano 
laureatowi. Gratulacje złożył T. 
Pawłowski w imieniu własnym 
i innych członków kapituły. 
Gratulowali i dziękowali nie-
pełnosprawni z WTZ ze Słupi - 
Ludzie szukają wielkich rzeczy, 
sądząc, że znajdują się daleko, 
rzeczywistość jest blisko i w tym 
tkwi jej piękno, życie uczy nas 
pokory, szacunku i miłości. Mi-
łość to działanie a nie bierne 
dawanie. Czyny charakteryzują 
się wspólnaą troską, poczuciem 
odpowiedzialności, wzajemnym 
poszanowaniem. To właśnie 
one zadecydowały o nadaniu 
powiatowi Orderu Radości. W 
imieniu Stowarzyszenia Świa-
tło WTZ w Słupi gratulujemy 
i dziękujemy...
Senator P. Ka-
leta- dziękuję 
i gratuluję za 
to, że jesteście 
tacy, jacy jeste-
ście. Podzielił 
się osobistymi 
refleksjami wła-
snych trosk i po-
mocy, wsparcia, 
jakie otrzymał 
od ludzi wielkie-
go serca. Zakoń-
czył wypowiedź 
słowami poety 
– Czy czeka Cię 
droga krótka 
czy daleka, świat 
jest taki jak ser-
ce człowieka” i 
za to serce dzię-
kuję. Kolejne 
życzenia złożyła 
senator Adam-

czak podkreślając, że wypowiada 
się jako matka, do której też w 
potrzebie wyciągnięto pomocną 
dłoń. Starosta Ostrzeszowski – 
Zofia Witkowska ...Jestem prze-
konana, że kapituła wyróżniła 
powiat, który w pełni zasługuje 
i w pełni podlega regulamino-
wi tego honorowego wyróżnie-
nia za podejmowanie działań 
na rzecz osób niepełnospraw-
nych. Kolejne życzenia złożyli 
samorządowcy z powiatu kępiń-
skiego. Burmistrz Piotr Psikus 
nawiązując do pierwszej części 
wspomniał słowa piosenki” W ży-
ciu ważne są tylko chwile” i taka 
chwilą jest wyróżnienie powiatu 
statuetką Przyjazny Powiat dla 
Niepełnosprawnych. W imieniu 
samorządu i Rady Miasta od-
czytał list gratulacyjny- Z okazji 
nadania powiatowi kępińskiemu 
tego zaszczytnego tytułu i orde-
ru składam słowa uznania gra-
tuluję wierząc, że wyróżnienie 
to sprawi panu i pracownikom 
oraz mieszkańcom powiatu wie-
le satysfakcji i stanowić będzie 
źródło do dalszej aktywnej pra-
cy na rzecz niepełnosprawnych. 
W imieniu samorządowców ży-
czenia składał wójt J.Sarnowski. 
Starosta podziękował za życze-
nia i gratulacje. Potem zapro-
szeni goście udali się na bankiet 
do Restauracji „ Kamiński” W 
holu kina można było oglądać 
wspaniałą wystawę WTZ w Słupi 
i stoisko PUP w Kępnie.

Mała
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Kulinarne prezentacje
O swoim regionie i jego trady-

cjach można opowiadać na różne 
sposoby. Koła Gospodyń Wiej-
skich z terenu gminy Baranów 
zaprezentowały lokalne dzie-
dzictwo poprzez kuchnię i trady-
cyjne potrawy związane z naszym 
regionem. W trakcie „Pokazu 
potraw regionalnych” zorganizo-
wanego w sali Domu Ludowego 
w Mariance Mroczeńskiej panie 
w niezwykle efektowny sposób 
zaprezentowały walory kulinar-
ne południa Wielkopolski. Na 
suto zastawionym stole znalazły 
się liczne potrawy w tym cała 
gama zup, klusek wykonanych 
różnymi technikami, wspaniałe 
ciasta drożdżowe, rogaliki i wiele 
innych wspaniałości. Zaproszeni 
goście mogli rozsmakować się w 
potrawach związanych z naszym 
regionem. Wszystkie wykonane 
z ogromną pieczołowitością i 
przy zachowaniu tradycyjnych 
receptur  pozwoliły przywołać 
wielu osobom tradycyjne smaki 
znane z przed wielu lat. Panie 
działające w Kołach Gospodyń 
Wiejskich od wielu lat promują 
kulinarne dziedzictwo  poprzez 
prezentacje czy udział w licznych 
konkursach. Ostatnie sukcesy 
m.in. na „Festiwalu dobrego 
smaku” w Poznaniu pozwalają 
mieć nadzieję, że tradycje ku-
linarne obronią się przed zale-
wem sztucznej nowoczesności. 

P.J

Wierni na zawsze powołaniu swemu
„Każda epoka ma swe własne cele i 

zapomina o wczorajszych snach... nieśli-
ście zawsze wiedzy pochodnię na czele i 
w ten sposób braliście udział w wieków 
dziele.”

W środę dnia 8 października 2008 
roku w piękne słoneczne popołudnie 
seniorzy, pedagodzy, nauczyciele, 
pracownicy oświaty z sekcji emerytów 
ZNP spotkali się, by jak co roku świę-
tować i wspominać świeto Edukacji 
zwane dawniej Dniem Nauczyciela. 
Wśród gości przewodnicząca Irena 

Żłobińska witała wicestarostę Zeno-
na Kasprzaka. Przypomniała historię 
tego święta i podzieliła się refleksjami 
– Dzień Edujacji Narodowej – to pol-
skie święto obchodzone 14 paździer-
nika. Zastąpił on tradycyjny Dzień 
Nauczyciela. Komisja Edukacji Naro-
dowej została utworzona z inicjatywy 
Króla Stanisława Augusta. W czasie 
złotej jesieni święto to przypada, gdy 
wśród drzew jesieni grad kasztanów 
spada, kiedy liście wiatrem tańczą 
bosanowę a świt wiesza mokre mgły 

październikowe. Na pytanie co de-
cyduje o etyce zawodu Nauczyciela 
odpowiadamy: wzajemne zaufanie, 
bez którego nie ma kształtowania 
jakichkolwiek dobrych nawyków i 
postaw; rób tak, zebys się mógł pod 
tym podpisać; szanuj cudzą i swoją 
pracę a będziesz ceniony; pielęgnuj 
uczniowskie zdokności i talenty itp. 
Uczylismy naszych uczniów, aby 
dobrze mówili po polsku bowiem 
„Naród żyje dopóki język jego żyje” 
a F.Dostojewski w Braciach Karama-

zow pisze „ z mądrym człowiekiem to 
i pogadać ciekawie” . Po długiej i mo-
zolnej pracy nauczycielskiej nadszedł 
czas odpoczynku. Mkną, hyże lata.
Ks. Franciszek Leśniak na zakończe-
nie roku szkolnego  w Gimnazjum w 
Nowym  Sączu (1877) napisał znane 
słowa pieśni:Upływa szybko życie, jak 
potok płynie czas, za rok za dzień za 
chwilę razem nie będzie nas. Dzisiaj 
8 .10.2008r. spotykamy się, by świę-
tować Dzień Edukacji Narodowej 
w naszej emeryckiej rodzinie, gdyż 

nadal czujemy się odpowiedzialni 
za tych, których przez wiele lat pro-
wadziliśmy, by przekazać im cen-
ne wskazówki: jak żyć i kim być. W 
1951r. Ignacy Baliński pisał: Chcesz 
być kimś w życiu, to się ucz, abyś 
nie zginął w tłumie nauka to potegi 
klucz, w tym moc, kto więcej umie. 
Nauczanie i wychowanie młodzieży 
to zadanie bardzo ważne i trudne 
wymagające rzetelnej wiedzy, talentu 
i żmudnej systematycznej pracy.. Ży-
czę wszystkim seniorom i zaproszo-
nym gościom, aby mieli jak najwięcej 
czasu na cieszenie się życiem wypeł-
nionym radością, nadzieją, miłością 

bliskich a przede wszystkim dużo 
dobrego zdrowia. Przekazuję wszyst-
kim nauczycielom od przedszkola, 
szkoły podstawowej, średniej wyrazy 
szacunku za trudną i odpowiedzial-
ną misję, którą pełniliście godnie. 
Życzę, abyście również teraz odna-
leźli zyciowe spełnienie, by nadzie-
ja na godniejsza emeryturę dawała 
Wam siły wytrwania oraz satysfakcji. 
Wyrazy ogromnej sympati i wdzięcz-
ności kieruję pod adresem Starosty 
Kępińskiego Jerzego Trzmiela, Bur-
mistrza MiG Kępno Piotra Psikusa. 
Witam wszystkich na tej sali, Was 
kochani pedagodzy, zaproszonych 
gości i osoby towarzyszące. Wicesta-
rosta Zenon Kasprzak „ Szanowni 
państwo dziękuję za Waszą trudną 
pracę i za to co zrobiliście w swoim 
życiu dla młodego pokolenia. Cieszę 
się, że spotykamy się w tak wspania-
łych humorach i wierzę, ze Wasze 
doświadczenie jeszcze nie jeden raz 
przyda się młodszemu pokoleniu. Je-
stem święcie przekonany, że ta praca 
została wykonana tak, że czujecie się 
spełnieni. W imieniu Zarządu Powia-
tu i własnym życzę, abyście zasze mie-
li uśmiech na twarzy, a ten i kolejne 
rządy podniosły Wam te niskie eme-
rytury. Więc życzę zdrowia, szczęścia, 
pomyślności i długich lat życia. Bu-
kiet kwiatów wręczył przewodniczą-
cej. Kwiaty i życzenia przekazano 
koledze prezesowi Zarz.Oddz.ZNP 
Zbigniewowi Kozłowskiemu życząc 
szybkiego powrotu do zdrowia.Pre-
zes odzajemnił się życzenia dla całej 
sekcji emerytów ZNP. Potem obiad , 
kawa i oczywiście zabawa przy dźwię-
kach muzyki S. Parzybuta.

MaŁa
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Licealiada 2008/2009
Dnia 06.10.2008r. na obiekcie KOSiR w Kępnie zostały zorgani-

zowane Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych 
„Licealiada 2008/2009”.

W kategorii dziewcząt 10x 80m.
 I miejsce – LO Nr I Kępno
II miejsce – ZSP nr 1 w Kępnie
W kategorii chłopców:
I miejsce ZSP nr 1 w Kępnie
II miejsce ZSP w Słupi pod Kępnem
III miejsce LO Nr I w Kępnie
Pamiątkowe medale oraz dyplomy wręczył Starosta Jerzy Trzmiel.

/red/

Piłkarskie zmagania
W niedzielnie popołudnie 12 

października na murawie sta-
dionu w Grębaninie odbył się 
niecodzienny mecz piłkarski. 
Naprzeciw siebie stanęli piłka-

rze aktualnie grający w GKS 
Grębanin, jak i old oldboye. W 
konfrontacji międzypokolenio-
wej lepsi okazali się młodsi pił-
karze z Grębanina. Ostateczny 

wynik meczu 4:1 nie był tego 
dnia najważniejszy. Zdecydowa-
nie wygrała tu chęć do sportowej 
rywalizacji. 

PJ

Seniorzy świętowali w Mielęcinie
Rano 9 października mgła siwą 

woalką jeszcze świat otulała. Promie-
nie słoneczne z wielkim trudem do 
ziemi docierały. Jednak po kilku go-
dzinach słoneczko pięknie promie-
niami ziemię  matkę witało, wtedy 
właśnie na mszę do kościoła w Mielę-
cinie wielu seniorów docierało. Mszę 
świętą zaprzyjaźniony z Mielęcinem i 
seniorami ksiądz Maciej Krulak z Sa-
motni celebruje, słowa przejmujące 
acz życzliwe do seniorów kieruje.” 
Często w naszym życiu widzimy , że 
sobie nie radzimy. Chcemy mieć w 
kimś oparcie.... Czasami Pana Boga 
traktujemy jak księgę skarg i zażaleń 
lub złotą rybkę albo lampę Alladyna. 
Pomysl kiedy traktowałeś Boga jako 
rodzica, który troszczy się o nas...Bóg 
nas kocha i troszczy się o ciebie , o 
mnie Twoje troski są jego troskami.. 
Swoistym przykładem jest znany chy-
ba wszystkim biskup Wincenty Ka-

dłubek żyjący na przełomie XII i XIII 
w. Zdobył najwięcej ile się dało. Jed-
nak po 10 latach biskupstwa powie-
dział , że to go przerasta, przeszedł 
na emeryturę spędzając ostatnie lata 
u Cystersów, by cieszyć się każdym 
dniem. Jeżeli byłeś dobrym człowie-
kiem, to odejście na emeryturę nie 
uczyni cię innym. Czyli ważne w co 
zainwestowaliśmy nasze życie, czemu 
je poświęciliśmy. Tam skarb Twój, 
gdzie serce Twoje. A gdzie jest Twoje 
serce... Potem seniorzy i zaproszeni 
goście przeszli na salę. Zebranych 
witała przewodnicząca Kazimiera 
Kupczak;  wicestarostę Zenona Ka-
sprzaka, wójta Gminy Bralin Roma-
na Wojtysiaka, sekretarza Zbignie-
wa Łatkę, ks. proboszcz Mirosława 
Jankowskiego, ks. Macieja Krulaka 
z Samotni, wiceprzewodniczących 
Oddz. Rej ZERiI w Bralinie  Jana Ki-
reńczuka i Stanisława Mirowskiego, 

państwo Megów i Bakalarzy, media, 
Zespół Ale Babki członków i sympa-
tyków związku. Minutą ciszy uczczo-
no pamięć zmarłych członków związ-
ku. Na początek po uczcie duchowej 
uczta dla ciała wspaniały obiad. Przed 
obiadem wspólna modlitwa. Potem 
były pytania do gości zaproszonych 
dotyczące spraw interesujących ludzi 
jesieni. Wójt R. Wojtysiak podzięko-
wał za zaproszenie, gratulował organi-
zacji, bo to już prawie wspólnota, tutaj 
nawiązujecie  przyjaźnie, wzajemnie 
się wspieracie, realizujecie swoje pla-
ny i zamierzenia wykazując się dużą 
aktywnością. Muszę przyznać zainspi-
rowała mnie niepowtarzalna figura 
Jezusa wykonana z drzewa lipowego, 
bo to dla nas coś wyjątkowego – twór 
natury i natchnienie ducha. To coś 
co charakteryzuje środowisko i ludzi 
z Mielęcina. Padło pytanie o salę. 
Remont jest uzależniony id tego czy 
przygotować ja jako schronisko dla 
młodzieży podążającej na Górę Krzy-

ża. Jeśli tak to nakłady i modernizacja 
wymaga dużych nakładów, jeśli po-
zostanie tak jak do tej pory to też bę-
dziemy remontować, ale z mniejszym 
rozmachem, bo prawdopodobnie 
w okolicy dość blisko powstaną trzy 
schroniska. Wtedy trzeba zacząć re-
mont od dachu. W tym roku udało się 
utrzymać przedszkole w Mielęcinie. 
Jest ono ważna rzeczą zwłaszcza tu  w 
takich małych środowiskach, gdzie lu-
dzie mogą podjąć pracę a dzieci maja 
fachową opiekę. Udało się też utwo-
rzyć plac zabaw. Po konsultacjach w 
sprawie S –8 udałem się do Starostwa, 
by radni podjęli uchwałę dotyczącą 
możliwości powstania węzła na S –8 
blisko Bralina. Starostwo Ostrzeszo-
wa zostało zobligowane, by powstała 
droga go Marcinek. W sprawie drogi 
prowadzone są konsultacje z Gminą 
Kobylagóra, ale jak docierają wieści 
Rada Gminy Kobylagóra nie przy-
znała dotacji. Wójt dość szczegóło-
wo omówił sprawę budowy Ośrodka 

Zdrowia w Bralinie. Wspomniał, ze 
na tablicy ogłoszeń znajduje ogłosze-
nie o sprzedaży 4 działek w Bralinie. 
Wiele wyjaśniał na temat drogi Tabor 
– Mielęcin i na temat gazety Życie 
Gminy Bralin. Następnie głoś zabrał 
wicestarosta – Cieszy fakt, że wszystkie 
spotkania emerytów rozpoczynają się 
mszą świetną Z okazji Dnia Seniora 
życzę pomyślności, długich lat życia 
Podziękował za kazanie w koście-
le  albowiem uzmysłowiło nam co 
jest w życiu najważniejsze Sekretarz 
gminy wspomniał o wyborach uzu-
pełniających. O remoncie a wła-
ściwie o łataniu dziur na drogach 
przed zima, o podatkach jakie będą 
uchwalane na najbliższej sesji, o 
kanalizacji i przydomowych oczysz-
czalniach spieków A tutaj na sali naj-
pierw remont dachu. Sprawozdanie 
z działalności złożyła przewodniczą-
ca – działalność koła oparta jest na 
pracy społecznej. Koło liczy ponad 
20 członków. Odwiedzamy chorych  
ludzi jesieni niosąc im radość Orga-
nizujemy Dzień Seniora, bierzemy 
udział w pielgrzymkach do Liche-
nia i Częstochowy, wyjeżdżamy nad 
morze i wycieczki zagraniczne orga-
nizowane przez oddział w Bralinie.. 
Dziękuję za współpracę wszystkim 
członkom związku, panu A. Lesniar-
kowi za pomoc i wsparcie, władzom 
samorządowym, księżom, zespołowi 
Ala Babki za umilanie czasu pieśnią. 
Życzę wszystkim satysfakcji z wypeł-
niania społecznej funkcji, zdrowia i 
pomyślności Wam i Waszym rodzi-
nom. Jan Kireńczuk omówił sprawy 
socjalne i rozdawanie żywności z 
Banku Żywności. Stanisław Mirow-
ski  omówił sprawy bieżące związku 
oraz zorganizowane wycieczki, piel-
grzymki, wyjazdy do Czech i turnusy 
nadmorskie Najbliższa pielgrzym-
ka jest do Częstochowy. Sekretarz 
wspomniał jak przebiegała wymiana 
młodzieży z partnerskimi zaprzy-
jaźnionymi miastami na Węgrzech 
i Słowacji .Potem koncert zespołu 
Ale Babki wprawił wszystkich w za-
dumę  i skłonił do wspomnień daw-
nych cudownych lat.

MaŁa  



15 października 2008

kepno 9

Kabaret Moralnego Niepokoju w Kępnie
W niedzielę  dnia 12.10. 2008 

r. o godz. 17.00 przy bardzo licz-
nie zgromadzonej publiczności 
mieszkańców Kępna i okolic wy-
stapił „ Kabaret Moralnego Nie-
pokoju” tym razem w składzie: 
Robert Górski (teksty), Przemek  
Borkowski (teksty), Mikołaj Cie-
ślak (teksty),Rafał Zbieć (głupie 
odzywki). „Ponieważ nazwa ka-
baretu zobowiązuje, duża część 
naszej twórczości odnosi się do 
aktualnej rzeczywistości społecz-
no-obyczajowej, choć nieobca 
jest nam także poetyka absurdu.

Humor ma wiele postaci i roz-
śmieszać można na różne sposo-
by. My robimy to tak jak umiemy, w sposób można rzec tradycyjny, za wzory mając kabarety literac-
kie, których głównym tworzywem jest słowo. Jesteśmy kabaretem. Kabaretem, któremu najbliższy 
jest przydomek „literacki”, który składa swoje programy z piosenek, także tych lirycznych, skeczy i 
monologów, a także tych pisanych mową wiązaną”. Na bis były ciekawe skecze.

MaŁa

Trzcinica

Omówili cele 
i zamierzenia

W dniu 6 października br. w Urzędzie Gminy w Trzcinicy 
odbyło sie spotkanie członka Zarządu Lokalnej Grupy Dzia-
łania Wrota Wielkopolski Bożeny Henczyca z przedstawicie-
lami organizacji i grup nieformalnych działających na tere-
nie Gminy Trzcinica. Wśród przybyłych gości nie zabrakło 
radnych, sołtysów, prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych, 
przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich i Kół Rolniczych, 
członków LZS, LUKUS-a, przedstawicieli Rady Rodziców z 
obu Zespołów Szkół i ZERiI. 

Celem spotkania było przedstawienie celów i zamierzeń, 
które realizować będzie Lokalna Grupa Działania Stowarzy-
szenie Wrota Wielkopolski.

Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik przedstawił zasady 
pozyskiwania środków od LGD, a także korzyści jakie się z 
tym wiążą. Przypomniał również projekty, które zostały do 
tej pory zrealizowane przy współpracy Fundacji Wrota Wiel-
kopolski w roku ubiegłym. Należały do nich m.in. festyny, 
konkursy dla dzieci i młodzieży z cennymi nagrodami, wyty-
czenie szlaków rowerowych, place zabaw, a także publikacje 
i foldery.

Ukazując dotychczasowe osiągnięcia zachęcił mieszkańców 
do dalszej współpracy i jeszcze większego zaangażowania.

Bożena Henczyca omówiła zasady podejścia LEADER, któ-
re polega przede wszystkim na aktywności mieszkańców oraz 
wyjaśniła zasady, jakie trzeba będzie spełniać, aby otrzymać 
środki finansowe. Zachęciła również do wypełnienia ankiet 
przygotowanych przez LGD Wrota Wielkopolski dotyczących 
planowanych działań.

– Nie będą to łatwe pieniądze do pozyskania, lecz warto się 
zorganizować i starać się po nie sięgnąć, bo można wiele do-
brego i pożytecznego zrobić dla swojego regionu – powie-
działa Bożena Henczyca.

Ewelina Pieles
Urząd Gminy Trzcinica

Trzebień, gm. Łęka Opatowska

Biesiadę czas zacząć
Po powitaniu zaproszonych 

gości z terenu Gminy Łęka Opa-
towska sołtys z Trzebienia Ma-
rian Gąszczak słowami „Biesiadę 
czas zacząć” dał tym samym przy-
zwolenie na rozpoczęcie biesia-
dowania. 

Niedzielną biesiadę swoją 
obecnością zaszczycili władze 
samorządowe z Przewodniczą-
cym Rady Gminy Zdzisławem 
Kłodnickim, Wójtem Witoldem 
Jankowskim oraz mieszkańcy 
Trzebienia i przedstawiciele 
poszczególnych wsi z terenu 
Gminy. Nad całością od strony 
oprawy muzycznej i organizacyj-
nej czuwał Mariusz Chocaj a od 
strony co do ciała – miejscowe 
KGW, któremu przewodniczy 
Stanisława Kasprzak. W przygo-
towaniu panie wspomagała jak 
zawsze Maria Pieczara z ODR, 
która jest motorem biesiad od-
bywających się corocznie na te-
renie Gminy Łęka Opatowska i 
Kępna. Po krótkich powitaniach 
i przemówieniach zanim przy-
stąpiono do biesiadowania p. 
Maria Pieczara przypomniała, 
że mamy Dni Papieskie. Dlatego 
odśpiewaniem „Barki dla Papie-
ża” rozpoczęto to spotkanie któ-
remu świeciło słońce wdzierając 
się przez okna i być może to było 
przyczyną tego, że frekwencja 
nie była taka, jakiej życzyliby so-
bie organizatorzy. W doskonały 
nastrój wprawiła uczestników  p. 
Stefania Gasztych, której poczu-
cie humoru niejednego przypra-
wiłoby o napad „wesołości”.

Humory dopisały, frekwencja 
nie

Spotkania takie mają ogromne 
znaczenie w dobie komputeryza-
cji są okazją do porozmawiania, 
wspólnego śpiewania pozwala-
ją na chwilę zapomnienia od 
codziennej pracy i trudzie jaki 
przed każdym z nas niesie kolej-
ny dzień.

/red./
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XIV MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI W „DUATHLONIE” KĘPNO ‘2008
W  dniu  04 października 2008 roku o godz. 14.00  na terenie ulic Kępna zorganizowano po raz XIV Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w „DUATHLONIE” 

tj. bieg, jazda rowerem i ponownie bieg. 
Udział w zawodach wzięli dziewczęta i chłopcy szkół podstawowych oraz gimnazjów.
Oficjalne wyniki finałów:
I   kategoria  -klasy I-II    /350m bieg + 350m jazda rowerem/
Dziewczęta:
I miejsce –   CIERPIK OLIWIA - SP NR 1 w Kępnie
II miejsce –  OLBRYCHT JULIA –  SP NR 1 w Kępnie
III miejsce – PAWLICKA OLGA –   SP NR 1 w Kępnie
Chłopcy:
I miejsce –    KLEIN  TOMASZ –        SP MYJOMICE
II miejsce –  DZIERGWA SZYMON – SP 1 Kępno
III miejsce – BUDZIAK BARTOSZ –   SP NR 1 w Kępnie
IV miejsce – GOGÓŁ JAKUB –          SP NR 3 w Kępnie
V miejsce  -  BARTKOWIAK ERYK – SP nr 1 w Kępnie
II  kategoria - klasy III-IV /350m bieg +350m rower +350 m bieg
Dziewczęta: 
I Miejsce – JEZIORNA MARIA – SP OPATÓW
II Miejsce – ŻUREK PATYCJA SP OPATÓW
III Miejsce – STANISŁAWSKA NATALIA SP NR 1 w Kępnie
IV Miejsce – WĄSALA KLAUDIA – SP NR 3 w Kępnie
V Miejsce – HADRYŚ KAROLINA SP OPATÓW
Chłopcy:
I Miejsce – KONIECZNY MATEUSZ SP OPATÓW
II Miejsce – WIŚNIEWSKI SEBASTIAN SP MYJOMICE
III Miejsce – HOJKA JAKUB SP NR 3 w Kępnie
IV Miejsce – ZIMOCH MICHAŁ SP NR 1 w Kępnie
V Miejsce – JEZIORNY JAN SP MYJOMICE
III kategoria - klasy V-VI  /350m bieg +700m rower +350m bieg/
Dziewczęta:
I Miejsce – KACZMAREK AGNIESZKA SP NR 1 w Kępnie
II Miejsce – KOPIS MAGDALENA – SP OPATÓW
III Miejsce – ŻUREK MAGDALENA SP OPATÓW
IV Miejsce – KARPIŃSKA KLAUDIA SP OPATÓW
V Miejsce – OBSADA DOMINIKA SP NR 1 w Kępnie
Chłopcy:
I Miejsce  - MUS JAROSŁAW SP NR 3 w Kępnie
II Miejsce – GÓRECKI BARTŁOMIEJ SP TRZEBIEŃ
III Miejsce – WABNIC SZYMONM SP TRZEBIEŃ
IV Miejsce – OWCZAREK RAFAŁ SP NR 1 w Kępnie
V Miejsce – FARYŚ SZYMON SP OPATÓW
IV kategoria -klasy I-II gimnazja. /350m bieg+1050m rower+350m bieg 
Dziewczęta:

I miejsce – ORZESZYNA PAULINA GIMNAZJUM W OPATOWIE
II miejsce – PIETRAS ALEKSANDRA GIMNAZJUM W OPATOWIE
III Miejsce – SUREK EMILIA GIMNAZJUM NR 2 w Kępnie
Chłopcy:
I Miejsce ŁUŻNIAK KRYSTIAN – GIMNAZJUM OPATÓW
II Miejsce – KOSIŃSKI ROBERT – GIMNAZJUM OPATÓW
III Miejsce – SKĄPSKI MACIEJ – GIMNAZJUM OPATÓW
VI Miejsce – GÓRECKI TOMASZ – GIMNAZJUM OPATÓW
V Miejsce – STRÓŻYK MATEUSZ – GIMNAZJUM Nr 4 
V kategoria – klasy III gimnazja. /350m bieg+1050m rower+350 m bieg
Chłopcy:
I Miejsce – OWCZAREK SZYMON  – GIMNAZJUM W OPATOWIE
II Miejsce – OSADA DOMINIK – GIMNAZJUM W OPATOWIE
III Miejsce – WYLĘGA DAMIAN – GIMNAZJUM W OPATOWIE
Klasyfikacja drużynowa:
Szkoły podstawowe:
I Miejsce – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KĘPNIE
II Miejsce – SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATOWIE
III Miejsce – SZKOŁA PODSTAWOWA W MYJOMICACH
GIMNAZJA:
I Miejsce – Gimnazjum w OPATOWIE
II Miejsce-  Gimnazjum NR 2  W KĘPNIE
III Miejsce Gimnazjum Nr 1 W KĘPNIE
OGÓŁEM w zawodach udział wzięło 308 osób w tym w finałach
157 dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych od 1-3 miejsca otrzymali medale, dyplomy ,natomiast nagrody rzeczowe najlepsi od 1-5 miejsca.
Organizatorzy przygotowali również nagrody drużynowe za I miejsca szkoły otrzymały puchary, dyplomy oraz zestawy piłek do gier zespołowych. 
Dziękuję nauczycielom Wychowania Fizycznego, opiekunom szkolnym oraz rodzicom, którzy byli przez cały czas trwania zawodów i dopingowali swoje pociechy. 
W imieniu Zarządu Ogniska dziękuję fundatorom nagród , pucharów i medali : Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno, Staroście Kępińskiemu, Zarządowi Wielkopol-

skiemu TKKF w Poznaniu oraz Panu Lechowi Dziergwa z Kępna.
Dziękuję za pomoc w zakresie bezpieczeństwa Kępińskiej Policji oraz Straży Miejskiej w Kępnie.
Składam serdeczne podziękowania wszystkim członkom i sympatykom TKKF „Przemysław” Kępno za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów. 
Już dziś zapraszamy na XV Jubileuszowe Zawody w przyszłym roku, które będą odbywały się w ramach obchodów 50-lecia TKKF „Przemysław” Kępno.

Ze sportowym pozdrowieniem
Za Zarząd

PREZES TKKF „Przemysław” Kępno
Krzysztof Dąbrowski
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Spotkanie z poezją Herberta
W klubie Seniora „Pod Żura-

wiem” dnia  9 października 2008r.  
spotkanie wielopokoleniowe 
przebiegało w duchu poezji  Zbi-
gniewa Herberta. W spotkaniu 
uczestniczył były poseł Bohdan 
Pilarski, młodzież Gimnazjum nr 
2 i ludzie jesieni.

Herbert Zbigniew (1924-1998), 
jeden z najważniejszych polskich 
poetów współczesnych, dramato-
pisarz, eseista. Pochodził ze Lwo-
wa. W 1943 studiował na konspi-
racyjnych kursach Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie. Był 
żołnierzem Armii Krajowej. Ukoń-
czył studia prawnicze i ekonomicz-
ne. Debiutował w prasie 1948. 
W latach stalinowskich pracował 
m.in. jako projektant urządzeń 
sanitarnych oraz przy wydobywa-
niu torfu. W 1950 zadebiutował, 
jako poeta, na łamach Tygodni-
ka Powszechnego. W 1956 wydał 
pierwszy tomik poetycki Struna 
światła. W latach 1965-1968 był 
członkiem redakcji miesięczni-
ka Poezja. W latach 60. i 70. po-
dróżował po świecie. W 1975 był 
sygnatariuszem protestu przeciw 
zmianom konstytucji PRL wzmac-
niającym m.in. rolę PZPR. Został 
członkiem redakcji podziemnego 
pisma Zapis. Stał się sztandaro-
wym poetą polskiej opozycji. W la-
tach 1986-1992 mieszkał w Paryżu, 
gdzie współpracował z Zeszytami 
Literackimi. Po powrocie do Pol-
ski pisywał teksty publicystyczne 
m.in. do Tygodnika Solidarność. 
W swojej poezji nawiązuje do an-
tycznych korzeni europejskiej 
tradycji kulturalnej i etycznej. Do 
najsłynniejszych jego utworów na-
leży cykl wierszy (zamieszczonych 
w różnych tomikach) o panu 
Cogito. Twórczość: zbiory wier-
szy następnie Hermes, pies i gwiaz-
da (1957), Studium przedmiotu 
(1961), Napis (1969), Pan Cogito 
(1974), 18 wierszy (1983), Raport 
z oblężonego miasta (1983, Paryż), 
Arkusz (1984), Elegia na odejście 
(1990, Paryż), Rovigo (1992), Epi-
log burzy (1998), eseje Barbarzyńca 
w ogrodzie (1962; słynny dziennik 
podróży m.in. po historii i kultu-
rze śródziemnomorskiej), Martwa 
natura z wędzidłem (1993; refleksją 
nad malarstwem niderlandzkim), 
Labirynt nad morzem (2000), Król 
mrówek (2001; książka niedokoń-
czona, opracowana przez R. Kry-
nickiego na podstawie zapisków 
autora; utwory osnute na moty-
wach mitologii greckiej), Węzeł 
gordyjski oraz inne pisma rozproszone 
(2001), dramaty i słuchowiska ra-
diowe zebrane w tomie Dramaty 
(1970). Bohdan Pilarski opowia-
dał swoje  wrażenia ze spotkań  z 
Herbertem w Paryżu. Młodzież 
Gimanzjum przedstawiła senio-
rom kilka wierszy a gość B. Pilar-
ski na bieżąco analizował treści 
przedstawianych wierszy. Potem 
seniorzy korzystając z okazji, że 
Pilarski zetknął się niejednokrot-
nie  z Herbertem zadawała wiele 
pytań np. Ekstremalne warunki 
(wojna) potrafią wydobyć z czło-
wieka wiele zła: zdrada, strach, 

utrata godności. Czy zdaniem 
pana Herbert pokazuje jak sobie 
z tym radzić? „ ... Idź wyprostowa-
ny wśród tych, co na kolanach..” 
jak pan interpretuje tę myśl? Jak 
wspominają go przyjaciele? O 
nim... kiedyś z dziennika Leopol-
da Tyrmana. ... Po południu był 
u mnie Zbyszek Herbert. Jest to 
jeden z najwybitniejszych moich 
współczesnych. Moim zdaniem, 
jest największym poetą młodego 
pokolenia powojennej Polski. 
Opinia kulturalna wie o nim nie-
wiele, drukował mało, zaledwie 
kilkanaście razy, może trochę 
więcej, w „Tygodniku Powszech-
nym”. Nawet szerokie koła kato-
lickie nie okazywały mu uznania. 
Natomiast w redakcji „Tygodni-
ka” wszyscy byliśmy zgodni w 
przekonaniu, że Herbert to klasa 
sama dla siebie i że w normal-
nych warunkach zabłysnąłby na 
firmamencie kulturalnym kraju 
jak gwiazda pierwszorzędnej wiel-

kości. .... Herbert nie ma jeszcze 
trzydziestu lat, jest szczupły, nie-
wysoki, trochę słabowity. Wygląda 
uczniakowato, ubiera się biednie 
i przeciętnie, ale schludnie, ma 
małą zabawną twarz o zadartym, 
pełnym pogody nosie i ładne, 
jasne, uśmiechnięte oczy Jest nie-
zwykle grzeczny i równy w sposo-
bie bycia, ową uprzejmością, życz-
liwością i spokojem płynącymi z 
najgłębszych pokładów bogatej, 
szlachetnej osobowości. Oprócz 
wielkiego talentu nosi w sobie 
nie mniejszą, arcyrzetelną erudy-
cję i nieprzeciętną inteligencję, 
co razem składa się na rzadką, 
wybitną indywidualność. Mówi 
cicho, interesująco i dowcipnie. 
Oprócz tych wszystkich zalet ma 
jeszcze w sobie mnóstwo wdzięku 
i uroku, co czyni każdą rozmowę 
z nim niezmiernie atrakcyjną. 
Spotkanie było bardzo ciekawe, 
zmuszało  wielu refleksji. 

MaŁa

Kazimierz Szymeczko 
w kępińskiej bibliotece 

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie zaprosiła  do czy-
telni  autora książek dla dzieci i młodzieży na spotkanie o godz. 
10.00 z dziećmi i o godz.12.00 z młodzieżą. Kazimierz Szymeczko 
urodził się i mieszka w Rudzie Śląskiej. Ukończył filologię polską 
na Uniwersytecie Śląskim. Prywatnie nauczyciel, po pracy biega 
po lesie, gra na gitarze i w szachy (ale nigdy równocześnie). Or-
ganizuje sesje gier fabularnych i pisze książki dla dzieci. A pisze 
fachowo i dowcipnie od roku 1996. Współpracuje z pismem dla 
dzieci „Świerszczyk”, „Płomyczek”, publikuje w „Twoim Dziecku”, 
„Guliwerze”, „Nowych Książkach”, „Bibliotece w Szkole”. Jest lau-
reatem międzynarodowego konkursu literackiego „Uwierz w siłę 
wyobraźni”. Odpowiadając na pytania redaktora autor powiedział 
„ Szeroka gama dlatego, że każdy autor a więc i ja ”boję”  się za-
szufladkowania, dlatego piszę dla dzieci, młodzieży i dorosłych a 
tematyka jest bardzo różna( historia, bajki, przygodowe). Mam 
możliwość pokazania różnych stron mojego warsztatu. Poza tym są 
różne pomysły, może być pomysł na bajkę a może być pomysł na 
opowieść przygodową lub historyczną. Inspiracje biorę z życia i z 
tego co nas otacza. Bajki – opowiadałem córce na dobranoc, daw-
no temu, kiedy skończyły się klasyczne bo już zostały opowiedziane 
– trzeba było wymyślać. Część z nich  została spisana i powędrowała 
do Świerszczyka, gdy jeszcze w 1996 roku współpracowałem z nimi. 
Potem pierwsza książka  „Pomolowana historia” – to też jest przero-
biony zbiór opowiadań do Świerszczyka przeredagowany i wydany 
w formie książkowej. Więc mogę powiedzieć inspiracje przeróżne, 
czasami z najbliższego otoczenia i to na dwa sposoby. Współpracu-
ję  z wyd. Polonia a ilustratorzy różni. W dobie komputerów łatwo 
się porozumieć, by mieć wpływ na to co jest przedmiotem ilustra-
cji. Autora w czytelni  dzieciom przedstawiła dyrektor G. Grzesiak. 
Bardzo łatwo nawiązał kontakt z dziećmi. Dzieci zadawały wiele 
pytań, sam autor tak kierował rozmową, że dzieci same dochodzi-
ły do wniosków co inspirowało autora do napisania bajki. Bardzo 
ciekawie przedstawił jak wygląda pisanie bajki by była rzeczowa i 
nie zawierała błędów merytorycznych oraz jak wygląda wymyślanie 
i zapisywanie pomysłów. Spotkanie z autorem sprawiło  dzieciom 
wiele radości i było dla nich bardzo pouczające. 

MaŁa

http://portalwiedzy.onet.pl/59129,,,,armia_krajowa,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/15993,,,,tygodnik_powszechny,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/15993,,,,tygodnik_powszechny,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/13771,,,,poezja,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/38605,,,,zapis,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/23189,,,,zeszyty_literackie,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/23189,,,,zeszyty_literackie,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/66446,,,,tygodnik_solidarnosc,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/93994,,,,krynicki_ryszard,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/93994,,,,krynicki_ryszard,haslo.html
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Wielkopolska liga juniorów młodszych

Wyniki X kolejki

Lech I Poznań - Jarota Jarocin    2:0 
Obra 1912 Kościan - Polonia Środa    0:1  
Włókniarz Kalisz - Warta I Poznań    1:2  
Warta II Poznań - Marcinki Kępno    1:2  
Olimpia Koło - Rawia Azymut Rawicz    3:0 
Kania Gostyń - Polonia 1912 Leszno    2:0
Tur Turek - Poznaniak Poznań    1:2
  

1. Lech I Poznań 10 28 40-2
2. Warta Poznań 9 25 26-9
3. Poznaniak Poznań 10 21 21-13
4. Polonia Środa 10 18 14-11
5. Lech II Poznań 9 17 26-17
6. Polonia Leszno 10 13 15-16
7. Marcinki Kępno 10 12 20-24
8. Ostrovia Ostrów Wlkp. 8 11 11-12
9. Kania Gostyń 10 11 11-15
10. Tur Turek 9 10 13-20
11. Obra Kościan 10 10 11-20
12. Jarota Jarocin 10 8 10-14
13. Olimpia Koło 10 7 19-20
14. Warta II Poznań 9 7 5-16
15. Włókniarz Kalisz 10 7 12-30
16. Ravia Rawicz 10 5 7-22

W sobotę 18 bm.: Marcinki Kępno - Olimpia Koło (11). 

Klasa okręgowa juniorów starszych

Wyniki VII kolejki

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. - Polonia Kępno   3:1 
Prosna Kalisz - Włókniarz Kalisz    2:3 
Astra Krotoszyn - Stal Pleszew    1:3 
KS Opatówek - Centra Ostrów Wlkp.    0:1  
KKS 1925 Kalisz - Płomyk Koźminiec    8:1

1. Stal Pleszew 7 18 37-7
2. Centra Ostrów Wlkp. 7 13 17-11
3. KKS 1925 Kalisz 6 11 27-10
4. Polonia Kępno 7 11 31-17
5. Włókniarz Kalisz 5 11 14-10
6. Płomyk Koźminiec 7 10 17-20
7. Biały Orzeł Koźmin 5 6 12-21
8. KS Opatówek 6 6 11-21
9. Astra Krotoszyn 6 5 7-10
10. Korona/Pogoń Stawiszyn 6 4 7-33
11. Prosna Kalisz 6 1 5-25

W sobotę 18 bm.: Polonia Kępno pauzuje.

Kaliska klasa A juniorów młodszych

Wyniki V kolejki  

Orzeł Mroczeń - Zefka Kobyla Góra                3 : 0  wo      
Marcinki Kępno - LZS Czajków                      7 : 7         
KS Rogaszyce - Olimpia Brzeziny                 4 : 2         
Wielkopolanin Siemianice - Jankowy 1968 1 : 3         

1. Orzeł Mroczeń 5 12 32-10
2. Jankowy 1968 5 12 21-12
3. LZS Czajków 5 10 18-16
4. Olimpia Brzeziny 5 6 19-15
5. Wielkopolanin Siemianice 5 6 15-29
6. KS Rogaszyce 5 5 17-19
7. Zefka Kobyla Góra 5 4 8-15
8. Marcinki Kępno 5 2 16-30

W czwartek 16 bm.: Marcinki Kępno - Zefka Kobyla Góra (15). 
W sobotę 18. bm.: KS Rogaszyce - Orzeł Mroczeń (15), 
Wielkopolanin Siemianice      - LZS Czajków (15), Jankowy 1968 - 
Olimpia Brzeziny (15).     

Kaliska klasa trampkarzy starszych

Wyniki V kolejki

LZS Olszowa - Masovia Kraszewice               1 : 3         
LZS Siedlików - Olimpia Brzeziny                 0 : 5         
Victoria Ostrzeszów - Lilia Mikstat                    7 : 0 

1. Masovia Kraszewice 4 10 25-6
2. LZS Olszowa 4 9 17-5
3. GKS Grębanin 4 7 16-12
4. LZS Siedlików 3 6 11-9
5. Olimpia Brzeziny 4 4 10-10
6. Sokół Bralin 4 4 9-12
7. Victoria Ostrzeszów 2 3 9-4
8. Lilia Mikstat 5 0 4-43

W sobotę 18 bm.: LZS Siedlików - GKS Grębanin (11), Sokół 
Bralin - Lilia Mikstat (15).

Kaliska klasa trampkarzy młodszych

Wyniki V kolejki

Zawisza Sośnie - Pelikan Grabów                    2 : 0         
LKS Czarnylas - LZS Doruchów                      0 : 5         
Iskra Sieroszewice - Płomień Opatów                    0 : 6 

1. Płomień Opatów 5 15 33-6
2. LZS Doruchów 5 12 46-7
3. Odolanovia Odolanów 4 9 25-5
4. Lilia Mikstat 4 6 10-20
5. Iskra Sieroszewice 5 6 10-21
6. Zawisza Sośnie 5 6 6-27
7. Pelikan Grabów 5 3 10-32
8. LKS Czarnylas 5 0 3-25

W sobotę 18 bm.: Płomień Opatów - LZS Doruchów (11).  

Kaliska klasa młodzików starszych

Wyniki V kolejki

Stal Pleszew - Jarota Jarocin                    2 : 1         
Astra Krotoszyn - Jankowy 1968                    11 : 1         
KUKS Zębców - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.          1 : 1          
Kaliszanin Kalisz - Marcinki Kępno                   3 : 1

1. Kaliszanin Kalisz 5 15 26-4
2. Marcinki Kępno 5 12 41-5
3. Stal Pleszew 5 9 27-8
4. Ostrovia Ostrów Wlkp. 5 8 9-10
5. Jarota Jarocin 5 7 26-6
6. Astra Krotoszyn 5 6 16-17
7. KUKS Zębców 5 1 4-42
8. Jankowy 1968 5 0 1-58

W sobotę18 bm.: Kaliszanin Kalisz - Jankowy 1968 (12.30), 
Marcinki Kępno – Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. (13).
 

Kaliska klasa młodzików młodszych

Wyniki IV kolejki

Polonia Kępno - Pogoń Trębaczów                  1 : 9         
Victoria Ostrzeszów - Marcinki Kępno        0 : 4         
Sokół Bralin - Astra Krotoszyn                  1 : 1

1. Marcinki Kępno 4 12 30-3
2. Pogoń Trębaczów 4 9 27-10
3. Victoria Ostrzeszów 3 4 6-7
4. Sokół Bralin 4 4 7-15
5. Astra Krotoszyn 4 2 4-17
6. Polonia Kępno 3 0 2-24

 
Kaliska klasa Orlików - gr. V

Wyniki IV kolejki

Pionier Baranów - KS Rogaszyce                      1 :15         
Victoria Ostrzeszów - Masovia Kraszewice               0 : 1
    

1. Victoria Ostrzeszów 4 9 38-2
2. KS Rogaszyce 3 6 25-13
3. Masovia Kraszewice 3 6 17-12
4. Pionier Baranów 3 3 9-34
5. Jankowy 1968 3 0 5-33

Kaliska klasa Orlików – gr. VI

Wyniki IV kolejki

LZS Trzcinica - Pogoń Trębaczów                   2 :19         
Marcinki Kępno - Orzeł Mroczeń                     4 : 4

1. Orzeł Mroczeń 4 7 25-12
2. Pogoń Trębaczów 3 6 25-8
3. Strażak Słupia 3 6 9-8
4. LZS Trzcinica 3 3 5-43
5. Marcinki Kępno 3 1 8-11

Sieradzka klasa Deyny

Wyniki V kolejki

Złoczewia Złoczew - Jaga  Lututów   7:2
PMOS Zd. Wola - Widawia Widawa   5:1
Orzeł Galewice – LKS Kwiatkowice   przełożony
Orkan Buczek - UKS SMS Bałucz   3:3
Jutrzenka Warta - Warta Działoszyn   0:2 

1. UKS SMS Bałucz 7 19 31-4
2. Warta Działoszyn 6 18 41-5
3. Złoczevia Złoczew 7 15 28-13
4. Orkan Buczek 7 10 13-27
5. Orzeł Galewice 6 9 18-13
6. PMOS Zd. Wola 6 9 14-15
7. Jutrzenka Warta 7 7 22-11
8 Widavia Widawa 7 6 11-26
9. Jaga Lututów 7 4 11-19
10. LKS Kwiatkowice 6 0 9-65

W sobotę18 bm.: Widawia Widawa – Orzeł Galewice (15).

Tenis stołowy

Pierwsze zwycięstwo 
Prosny w III lidze

W ostatni weekend tenisiści stołowi Prosny Wieruszów 
występujący w trzeciej lidze rozegrali dwa spotkania we 
własnej hali. W sobotę 11 bm. odnieśli pierwsze zwy-
cięstwo nad Opoką Zduńska Wola 10:6, dzień później 
ulegli ULKS Moszczenica w takim samym stosunku. 
Teraz w rozgrywkach nastąpi przerwa, a pingpongiści 
do rozgrywek wrócą 8 listopada br. Wówczas Prosna w 
piatej kolejce spotkań zmierzy się na wyjeździe z Ma-
covią Maków.

Wyniki III kolejki

Prosna Wieruszów - Opoka Zduńska Wola  10 : 6 
ULKS Moszczenica - Burza Pawlikowice  10 : 7
UKS Bednary - Księżak Łowicz   10 : 1
Włókniarz” II Pabianice - Elta II Łódź   4 : 10 
GUKS Gorzkowice - Macovia Maków   10 : 7

Wyniki IV kolejki

Opoka Zduńska Wola - Włókniarz II Pabianice 10 : 3
Burza Pawlikowice - Księżak Łowicz   10 : 5   
Macovia Maków - UKS Bednary   8 : 10  
Elta II Łódź - GUKS Gorzkowice   1 : 10  

Prosna Wieruszów - ULKS Moszczenica  6 : 10

Tabela

1. GUKS Gorzkowice 4 8 40-11
2. UKS Bednary 4 8 40-12
3. ULKS Moszczenica 4 8 40-19
4. Macovia Maków 4 4 35-25
5. Burza Pawlikowice 4 4 29-26
6. Opoka Zduńska Wola 4 2 20-33
7. Księżak Łowicz 4 2 19-34
8. Elta II Łódź 4 2 17-34
9. Prosna Wieruszów 4 2 18-36
10. Włókniarz II Pabianice 4 0 12-40

W sobotę 8 listopada br.:  Macovia Maków - Prosna 
Wieruszów (12).

Najważniejsze wydarzenia 
nadchodzącego tygodnia 

(15-21 października)
15.X 
- Marek Kotański założył w Głoskowie pierwsze centrum 
Monaru (1978)
- Centrum Zdrowia Dziecka przyjęło pierwszego pa-
cjenta. (1979)
- Wprowadzono kalendarz gregoriański, 4 październi-
ka tego roku stał się 15 października w Italii, Hiszpanii, 
Portugalii i Polsce, w niedługim czasie poszło za tym 
przykładem wiele innych krajów katolickich.(1582)

16.X 
- Wybór Papieża Jana Pawła II (1978)
- Wanda Rutkiewicz zdobyła Mount Everest (1978)

17.X 
- Zmarł Fryderyk Chopin (1849)
- Polscy piłkarze zremisowali z Anglią na Wembley 1:1, 
awansując do mistrzostw świata w Niemczech (1973)
- Weszła w życie nowa Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
skiej (1997)

19.X 
- Porwanie i zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki 
(1984)
- Beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty. (2003)

21.X 
- Pierwsze konserwy (1809)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Kota%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82osk%C3%B3w_(powiat_garwoli%C5%84ski)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Monar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Zdrowia_Dziecka
http://pl.wikipedia.org/wiki/1979
http://pl.wikipedia.org/wiki/Italia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Portugalia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://wiadomosci.polska.pl/kalendarz/kartka.htm?d=16&m=10&y=2008
http://wiadomosci.polska.pl/kalendarz/kalendarium/article.htm?id=64832
http://wiadomosci.polska.pl/kalendarz/kalendarium/article.htm?id=82836
http://wiadomosci.polska.pl/kalendarz/kartka.htm?d=17&m=10&y=2008
http://wiadomosci.polska.pl/kalendarz/kalendarium/article.htm?id=82717
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Polski_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej_m%C4%99%C5%BCczyzn
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Anglii_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stadion_Wembley
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_Pi%C5%82ce_No%C5%BCnej_1974
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Rzeczypospolitej_Polskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Rzeczypospolitej_Polskiej
http://wiadomosci.polska.pl/kalendarz/kartka.htm?d=19&m=10&y=2008
http://wiadomosci.polska.pl/kalendarz/kalendarium/article.htm?id=64962
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beatyfikacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Matka_Teresa_z_Kalkuty
http://pl.wikipedia.org/wiki/2003
http://wiadomosci.polska.pl/kalendarz/kartka.htm?d=21&m=10&y=2008
http://wiadomosci.polska.pl/kalendarz/kalendarium/article.htm?id=238799
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sport 13
Wielkopolska IV liga
Grupa południowa

Wyniki XII kolejki  
 
Jankowy 1968 - Sokół Kleczew    0:4 
Płomyk Koźminiec - Victoria Września    2:1 
GKS Krzemieniewo - LKS Gołuchów    1:2  
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. - Sparta Miejska Górka   3:2 
Zryw Dąbie - Olimpia Koło     2:0 
Piast Kobylin – SKP Słupca   przeł. na 23.11.br.
Krobianka Krobia – Calisia Kalisz  przeł. na 22.11.br.
Mecz rozegrany awansem
Centra Ostrów Wlkp. - Dąbroczanka Pępowo   1:0
 

1. Płomyk Koźminiec 12 26 25-13
2. Calisia Kalisz 11 26 18-8
3. Centra Ostrów Wlkp. 13 20 21-24
4. SKP Słupca 11 19 20-12
5. Biały Orzeł Koźmin 11 19 15-13
6. Korona Piaski 12 19 16-17
7. Piast Kobylin 11 15 13-10
8. Sokół Kleczew 12 15 17-17
9. Victoria Września 11 14 26-19
10. Olimpia Koło 12 14 20-15
11. Zryw Dąbie 11 14 15-17
12. LKS Gołuchów 12 14 17-20
13 Jankowy 1968 12 14 19-26
14. Krobianka Krobia 10 13 9-10
15. GKS Krzemieniewo 11 10 15-20
16. Dąbroczanka Pępowo 11 9 7-16
17. Sparta Miejska Górka 11 5 10-26

W sobotę 25  bm.:  Jankowy 1968 - Victoria Września (14).

 Łódzka IV liga

Wyniki XIV kolejki

Vis 2007 Skierniewice - UKS SMS II Łódź   2:0 
Pilica Przedbórz - Orzeł Parzęczew    1:0
Kolejarz Łódź - MKP Zgierz      1:0
Zawisza Rzgów - Pogoń-Ekolog Zduńska Wola  0:3  
Pelikan II Łowicz - Włókniarz Zelów    1:2 
Astra Zduny - Zjednoczeni Stryków     0:2
Zawisza Pajęczno - Pogoń Łask Kolumna    5:1
Gal Gaz Galewice - Czarni Rząśnia    3:2 
Ceramika Opoczno - KS Paradyż    2:0

 
1. Włókniarz Zelów 14 33 43-13
2. KS Paradyż 14 31 43-16
3. Pogoń Ekolog Zduńska Wola 14 30 33-20
4. Ceramika Opoczno 14 28 29-19
5. Gal Gaz Galewice 14 28 31-22
6. Zawisza Rzgów 14 23 35-19
7. Zjednoczeni Stryków 14 22 30-18
8. Pelikan II Łowicz 13 21 23-17
9. Zawisza Pajęczno 14 21 19-17
10. Czarni Rząśnia 13 20 19-23
11. Kolejarz Łódź 14 19 21-27
12. Vis 2007 Skierniewice 14 16 25-45
13. Pilica Przedbórz 14 15 16-18
14. Pogoń Łask Kolumna 12 14 11-27
15. UKS SMS Bałucz 14 11 13-23
16. Orzeł Parzęczew 14 10 12-30
17. MKP Zgierz 14 8 7-23
18. Astra Zduny 14 6 9-41

W sobotę 18 bm.: Pogoń Łask Kolumna - Gal Gaz Galewice (16).

Kaliska klasa okręgowa

Wyniki X kolejki
 
Victoria Ostrzeszów – Korona/Pogoń Stawiszyn   3:0 
Sokoły Droszew - Pogoń Trębaczów    10:2  
Prosna Kalisz - Pelikan Grabów    5:1   
Barycz Janków P. - KKS 1925 Kalisz    2:1    
Stal Pleszew - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.   2:1  
Astra Krotoszyn - KS Opatówek    2:0 
Masovia Kraszewice - Pogoń Skalmierzyce   1:3 
LZS Doruchów - Orzeł Mroczeń    1:6 

1. Stal Pleszew 10 28 39-5
2. KKS 1925 Kalisz 10 22 27-8
3. Ostrovia Ostrów Wlkp. 10 22 28-10
4. Astra Krotoszyn 10 22 24-14
5. KS Opatówek 10 21 17-13
6. Orzeł Mroczeń 10 19 20-15
7. Sokoły Droszew 10 16 32-22
8. Victoria Ostrzeszów 10 16 15-12
9. Korona/Pogoń Stawiszyn 10 14 17-15
10. Prosna Kalisz 10 12 13-17
11. Pogoń Skalmierzyce 10 11 8-12
12. LZS Doruchów 10 9 14-35
13. Pogoń Trębaczów 10 7 10-26
14. Barycz Janków P. 10 4 8-25
15. Masovia Kraszewice 10 4 9-27
16. Pelikan Grabów 10 4 8-33

W niedzielę 19  bm.: Orzeł Mroczeń - KS Stal Pleszew (15), 
Pogoń Trębaczów - Masovia Kraszewice (11).

Sieradzka klasa okręgowa
Wyniki XI kolejki

LKS Kobierzycko - MLKS Konopnica   1:2  
Jaga Lututów - LZS Wydrzyn    4:0
Gatta Zduńska Wola - Jutrzenka Warta  0:0 
Warta Działoszyn - Victoria Szadek   0:0 

WKS Wieluń - LGKS Charłupia Mała   9:0 
Orkan Buczek - Piast Błaszki   1:4 
KS Kraszkowice - Warta Osjaków    6:2
Victoria Skomlin - LKS Kwiatkowice   nie odbył się

  
1. WKS Wieluń 11 31 48-13
2. Gatta Zduńska Wola 11 28 24-6
3. Jutrzenka Warta 11 26 41-10
4. Warta Działoszyn 11 22 40-19
5. LZS Wydrzyn 11 22 26-23
6. Orkan Buczek 11 19 39-28
7. Victoria Szadek 11 17 15-15
8. LKS Kobierzycko 11 16 17-19
9. LGKS Charłupia Mała 11 14 24-30
10. Piast Błaszki 11 13 21-25
11. KS Kraszkowice 11 10 27-37
12. Jaga Lututów 11 10 18-31
13 LKS Kwiatkowice 10 9 21-22
14. Victoria Skomlin 10 9 14-30
15. Warta Osjaków 11 4 20-49
16. MLKS Konopnica 11 3 9-47

W niedzielę 19 bm. :  LKS Kobierzycko - Jaga Lututów (15).
 
Kaliska klasa A – gr. II      

Wyniki IX kolejki

GKS Grębanin - Gorzyczanka Gorzyce W.   4:2
Zefka Kobyla Góra - Polonia Kępno    2:2  
Lilia Mikstat - Strażak Słupia     1:0 
Odolanovia Odolanów - LZS Czajków    6:1  
LZS Olszowa - Olimpia Brzeziny    4:1  
KS Rogaszyce - Wielkopolanin Siemianice   0:2  
LZS Trzcinica - Płomień Opatów    3:3

1. Polonia Kępno 9 23 29-5
2. Wielkopolanin Siemianice 9 19 22-12
3. LZS Trzcinica 9 19 18-9
4. LZS Olszowa 9 17 15-11
5. Olimpia Brzeziny 9 17 15-15
6. Płomień Opatów 9 14 19-15
7. Odolanovia Odolanów 9 13 14-18
8. Lilia Mikstat 9 12 12-10
9. LZS Czajków 9 12 14-19
10. Strażak Słupia 9 10 10-12
11. GKS Grębanin 9 8 11-23
12. Zefka Kobyla Góra 9 7 13-18
13. KS Rogaszyce 8 4 9-18
14. Gorzyczanka Gorzyce W. 8 1 5-21

W niedzielę 19  bm.: Gorzyczanka Gorzyce W. - Wielkopolanin 
Siemianice (11), Płomień Opatów - KS Rogaszyce (15), LZS 
Czajków - LZS Olszowa (11), Strażak Słupia - Odolanovia 
Odolanów (15), Polonia Kępno - Lilia Mikstat (11), GKS Grębanin - 
Zefka Kobyla Góra (15), Olimpia Brzeziny - LZS Trzcinica (15).

Sieradzka klasa A – gr. I      

Wyniki IX kolejki

Prosna Wieruszów - GLKS Strzelce W.   3:2 
Rolnik Skąpa - Flormarbut Osiek    2:2
GLKS Biała - Orzeł Galewice     6:3
Unia Sulmierzyce - LZS Trębaczew    6:0
LKS Wierzchlas - LKS Dąbrowa    2:2
RKS Rychłocice - Warta II Działoszyn    3:0
Baszta Bolesławiec - LZS Kurów    8:1

1. Prosna Wieruszów 9 24 22-9
2. LKS Dąbrowa 9 22 36-7
3. Unia Sulmierzyce 9 22 26-5
4. GLKS Strzelce Wlk. 9 16 21-11
5. GLKS Biała 9 16 25-21
6. RKS Rychłocice 9 16 17-16
7. KKS Kurów 9 12 22-30
8. Warta II Działoszyn 9 11 19-26
9. Orzeł Galewice 9 10 16-26
10. Flormarbut Osiek 9 9 22-15
11. LZS Wierzchlas 9 9 15-21
12. Rolnik Skąpa 9 7 17-31
13. Baszta Bolesławiec 9 6 14-23
14. LZS Trębaczew 9 0 5-36

W sobotę 18 bm.:  Warta II Działoszyn – Baszta Bolesławiec 
(14).  
W niedzielę 19 bm.: Orzeł Galewice - Unia (16), Zibeks Osiek – 
GLKS Biała (14), Prosna Wieruszów – Rolnik Skąpa (15). 

Sieradzka klasa B – grupa II
Wyniki VIII kolejki

LZS Starzenice - LZS Wrońsko    0:3 
LZS Staw - Start Świątkowice    4:3
ChKS Chotów - LZS Łaszew     0:1
LZS Masłowice - Piast Ruda     6:0
LZS Czarnożyły - Orion Olewin    3:1

1. ChKS Chotów 8 21 24-10
2. LZS Wrońsko 7 19 20-7
3. LZS Masłowice 7 18 21-5
4. LZS Łaszew 7 16 17-9
5. Piast Ruda 7 8 18-17
6. LZS  Staw 8 8 21-26
7. LZS Czarnożyły 7 8 10-18
8. Orion Olewin 7 6 16-20
9. Start Światkowice 7 4 13-18
10. LZS Starzenice 8 4 7-24
11. LZS Pątnów 7 3 9-22

 
W niedzielę 19  bm.:  Start Świątkowice - ChKS Chotów.

Sieradzka klasa B – grupa III

Wyniki VIII kolejki
GKS Czastary - LZS Młynisko    3:1
Zryw Wójcin - LZS Ożarów     4:2
Start Łubnice - Hetman Żdżary    3:4
Prosna Wyszanów - LZS Krzyworzeka    3:1
Sparta Mokrsko - AKS Sokolniki    5:3
  

1. Zryw Wójcin 7 19 27-16
2. LZS Krzyworzeka 8 15 19-17
3. Prosna Wyszanów 7 14 19-15
4. Sparta Mokrsko 7 13 24-14
5. GKS Czastary 8 12 18-9
6. Hetman Żdżary 7 12 17-18
7. Start Łubnice 7 9 14-14
8. LKS Łyskornia 7 8 18-15
9. LZS Ożarów 7 8 15-14
10. LZS Młynisko 7 3 8-31
11. KS Sokolniki 8 2 11-27

W niedzielę 19 bm.: Hetman Żdżary - Prosna Wyszanów (15), 
LZS Ożarów - Start Łubnice (11), LZS Młynisko - Zryw Wójcin 
(15), LKS Łyskornia - GKS Czastary (11).
 
Kaliska klasa B – grupa IV

Wyniki VII kolejki

 
LZS Ostrówiec - Zryw Kierzno    0:4  
LZS Torzeniec - GKS Rychtal/Skoroszów   2:4 
Pogoń Drożki - Błękitni Perzów    2:2 
Sokół Bralin - LZS Mikorzyn     8:1 
Victoria Laski - Zawisza Łęka Opatowska   0:0   

1. GKS Skoroszów/Rychtal 7 19 24-10
2. Zryw Kierzno 7 17 21-9
3. Sokół Bralin 7 13 25-13
4. GZS Perzów 7 13 16-16
5. Victoria Laski 7 10 12-10
6. Zawisza Łęka Op. 7 8 8-11
7. Pogoń Drożki 7 7 10-16
8. LZS Ostrówiec 7 6 7-20
9. LZS Torzeniec 7 4 13-19
10. LZS Mikorzyn 7 2 10-22

W niedzielę 19 bm.: Zryw Kierzno - Zawisza Łęka Op.(15), LZS 
Mikorzyn - Victoria Laski (15), Błękitni Perzów - Sokół Bralin (11), 
GKS Rychtal/Skoroszów - Pogoń Drożki (11), LZS Ostrówiec - 
LZS Torzeniec (15).

ryt

Piłka Ręczna 
II liga kobiet

Zwycięstwo Polonii 
Kępno w Świebodzicach!
W trzeciej kolejce spotkań II ligi świetnie spisały 

się szczypiornistki Polonii Kępno, które pokonały w 
Świebodzicach miejscową Victorię 18:17 (7:7). To 

jednocześnie pierwsze historyczne zwycięstwo Polonii 
w rozgrywkach drugiej ligi kobiet.

Spotkanie w Świebodzicach od początku do końca 
było dramatyczne, obie drużyny zagrały dobrze zor-
ganizowane w bloku obronnym, stąd mało bramek. 
Do przerwy podopieczne trenera Zbigniewa Cicho-
nia remisowały 7:7. Nasze zawodniczki znakomicie 
rozegrały końcówkę meczu, zdobywając bramkę na 
wagę pierwszego zwycięstwa w lidze niemal w ostat-
niej sekundzie. 

Wyniki I kolejki:

Finehfarm Jelenia Góra - MKS MOS Gniezno   34:22 
Rega Bierzwnica - GMTS Sparta Gubin    17:31 
Ator Astromal Leszno 22 32 Zagłębie II Lubin   22:32 
Victoria Świebodzice - Polonia Kępno    17:18

1. Sparta Gubin 3 6 98-65
2. Zagłębie II Lubiń 3 6 81-53
4. Finehfarm Jelenia Góra 3 4 91-72
3. Arot Astromal Leszno 3 4 78-72
5. MKS MOS Gniezno 3 2 56-71
7. Polonia Kępno 3 2 61-81
6. Victoria Świebodzice 3 0 57-72
8. Rega Bierzwica 3 0 44-80

W sobotę 18 bm.: Polonia Kępno – MKS MOS Gnie-
zno (Hala KOSiR – ul. Walki Młodych 10 – godzina 
16).
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Dzień Języków Obcych w LO
Dnia 10 października 2008 roku 

w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Mikołaja Kopernika w Wie-
ruszowie obchodzono Dzień Ję-
zyków Obcych. Licealiści dołożyli 
wszelkich starań, aby tegoroczna 
uroczystość przybliżyła kulturę i 
obyczaje krajów, których języków 
się uczą. W tym roku prym wio-
dły najczęściej nauczane i najbar-
dziej popularne języki: angielski, 

niemiecki i rosyjski. Sukces im-
prezy zawdzięczany jest również 
nauczycielom poszczególnych ję-
zyków, którzy zachęcali uczniów 
do czynnego udziału w uroczysto-
ści oraz wspomagali ich swoimi 
pomysłami.

Uczniowie przygotowali kawia-
renki z tradycyjnymi wypiekami 
poszczególnych krajów. Każdy 
mógł sprawdzić swoje umiejętno-

ści językowe w biurze podró-
ży, u lekarza, u fryzjera, na 
poczcie oraz w banku. W pro-
gramie znalazły się również 
humorystyczne quizy, krzy-
żówki oraz rebusy. Powszech-
ne zainteresowanie wzbudziło 
stoisko Halloween. Na szcze-
gólny nastrój wpływały świe-
ce, dynie, specyficzny zapach 
oraz uczniowie przebrani za 
czarownice. Nie zabrakło rów-
nież wróżb, magicznych kul 
oraz przepowiadania przyszło-
ści z kart. Zabawę urozmaicały 
postacie bajkowe, charakte-
rystyczne dla poszczególnych 
krajów. Na zakończenie im-

prezy uczniowie zbudowali sym-

boliczną wieżę Babel. Program 
Dni Języków był bardzo bogaty i 
interesujący. Wydarzenie to po-
zwoliło lepiej poznać kulturę kra-

jów, doskonalić język oraz świet-
nie się bawić. 

Słowa podziękowania kierujemy 
do dyrekcji oraz nauczycieli za 

umożliwienie uczniom interesu-
jącej formy uczenia się języków 
obcych.

M. z LO

U wróżki

U lekarza Na Halloween nie zabrakło czarownic

Łakocie z innych krajów
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się gra 

w „Milionerów”

Goooooooooool! 

Sąsiedzi z Bawarii



15 października 2008

wieruszów
Bezpłatny 
dodatek TV

15.10-21.10.2008

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

po ósmej
08:35 Zygzaki 
09:00 ZOO bez tajemnic
09:10 Alchemia zdrowia 

i urody - magazyn
09:25 Made in Poland 
09:50 Afisz - magazyn
10:15 Misja Gryf 

- magazyn
10:40 Psi psycholog
11:05 Zacisze gwiazd
11:30 Plebania

- telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - telenowela
12:35 Pamiętaj o mnie 
12:45 Komentator - ma-

gazyn międzynarodowy
13:15 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy
13:40 Biznes z gwarancją 

- magazyn
14:00 Tomasz Lis 

na żywo - talk-show

05:50 Notacje 
- Tomasz Blatt. 
Ucieczka z Sobiboru 
- cykl dokumentalny

06:00 Kawa czy herbata? 
07:50 Leksykon PRL 

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

po ósmej
08:35 Krówka Mu Mu 

- serial animowany
08:45 Domisie 

- program dla dzieci
09:15 Atlantis High 

- serial komediowy
09:45 Zaopiekuj 

się mną - serial
11:00 Rok w ogrodzie
11:25 Zapytaj prawnika

- magazyn
11:40 Telezakupy
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:20 Siła z natury 

- magazyn
12:40 Plebania

- telenowela TVP
13:05 Klan 

- telenowela TVP
13:35 Jaka to melodia?

- teleturniej muzyczny
14:00 Atom - Klucz do 

zagadek kosmosu 
- serial dokumentalny

14:30 Raj - magazyn
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:10 Ogród z duszą 

- magazyn
16:05 Moda

na sukces - serial
16:55 Przed meczem 

Słowacja - Polska
17:00 Teleexpress 
17:30 Klan - telenowela
18:00 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
18:30 Plebania 

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

Budowniczy X; Andzia 
- serial animowany

19:30 Wiadomości 
19:55 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Piłka nożna 

- eliminacje Mistrzostw 
Świata 2010: Słowacja 
- Polska  

22:30 Wydział Zabójstw 
- serial kryminalny

23:00 Bronisław 
Wildstein przedstawia 

23:55 Fajna 
z niego babka 
- komedia

01:35 Siedmiu 
Wspaniałych I - serial

02:20 Notacje
02:35 Zakończenie dnia

05:55 W labiryncie
- serial TVP

06:50 Telezakupy
07:05 Niezłomni 

- cykl reportaży
07:15 Program gminy 

żydydowskiej - Sukkot 
- święto szałasów

07:40 Dwójka Dzieciom: 
Przygody Goździka 
Ogrodnika - serial 
animowany

08:00 Pytanie 
na śniadanie

10:15 M jak miłość 
- serial TVP

11:10 Święta wojna 
- serial komediowy TVP

11:40 Rezerwat 
namiętności - serial

12:40 Koło fortuny
- teleturniej

13:10 Po 11 września 
- rekompensata 
za życie - film
dokumentalny

14:10 Everwood 
- serial obyczajowy

15:05 Dla niesłyszących: 
M jak miłość 
- serial TVP

16:00 Orzeł czy reszta 
- talk-show

16:55 Bulionerzy - serial 
komediowy TVP

17:30 Nie ma to jak hotel 
- serial komediowy 

 Starszy brat bliźniak 
Cody’ego. Nie lubi 
szkoły, kiepsko się 
uczy, jest często 
niegrzeczny i wciąż 
denerwuje pana Mo-
seby’ego - menadżera 
hotelu Tipton. Jest 
sprytny i pomysłowy, a 
także śmielszy od brata 
i częściej podrywa 
dziewczyny.

18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Sport Telegram
18:58 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej
19:35 Wideoteka 

dorosłego człowieka 
20:05 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
20:40 Nie ma mocnych 

- komedia
22:20 Alibi na środę: 

Jedno wyjście 
- film fabularny

24:00 Z królestwa 
śmierci 

00:30 Panorama
00:50 Niewidzialny 

myśliwiec - film 
sensacyjny

02:15 Smaczne Go! 
- magazyn kulinarny

03:05 Zakończenie dnia

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

poranka
08:15 Serwis Info,

przegląd portali 
internetowych

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

o Poranku
09:15 Serwis info, 

Serwis sportowy
09:55 Biznes 
10:05 Info dzień, Gość 

poranka
10:30 Serwis Info, 

Serwis sportowy
11:00 Serwis Info, 

Serwis kulturalny
11:30 Serwis info, 

Serwis sportowy
12:05 Pięć minut 

dla zdrowia - magazyn
12:10 Info Dzień, Pogoda
12:30 Serwis info, Serwis 

sportowy

05:15 Wstawaj! Gramy! 
- program rozrywkowy

06:00 Żar młodości 
- serial obyczajowy

07:15 Wielka Wygrana
07:30 TV Market 
08:00 Poranek z Polsat 

news
09:00 Miodowe Lata 

- serial komediowy
10:00 Rodzina zastępcza 

- serial obyczajowy 
11:00 Sabrina - nastolet-

nia czarownica - serial
11:30 Samo życie

- serial obyczajowy
12:00 Słyszące oczy 

FBI - serial
13:00 Fabryka gwiazd
14:00 Pierwsza 

miłość - serial 
obyczajowy

14:45 Sabrina - nastolet-
nia czarownica - serial

 Harvey nadal jest bar-
dzo zazdrosny o Josha. 
Sabrinie imponuje to.

ŚRODA 15 października 2008 r. Teresy, Jadwigi, Zoriana, Gościsława

15:15 Świat według 
Bundych - serial
komediowy

15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:40 Miodowe Lata 

- serial komediowy
17:30 Fabryka gwiazd
18:00 Pierwsza miłość

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

- serial obyczajowy 
20:00 Świat 

według Kiepskich 
- serial komediowy

20:30 Agentki 
- serial komediowy

21:30 American Pie 
- komedia 

22:00 Studio Lotto 
23:45 Daleko od noszy 

- serial komediowy
00:15 Ranking Gwiazd  
01:15 Ale kasa
02:15 Zakazana kamera

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

- serial obyczajowy 
20:45 W-11 Wydział 

Śledczy - serial fabular-
no-dokumentalny

21:30 Po prostu tańcz! 
23:15 Zejście 

- horror 
 Juno wraz z kilkoma 

przyjaciółkami wybiera 
się na wycieczkę w 
góry, by przeżyć nie-
zapomnianą przygodę. 
Podczas lawiny zostają 
uwięzione w jaskini, 
którą, jak się okazuje, 
zamieszkują krwiożer-
cze bestie. Walcząc 
o życie, dziewczyny 
odkrywają że najwięk-
szym zagrożeniem są 
same dla siebie... 

01:20 Superwizjer 
01:50 Uwaga! 
02:10 Wrzuć na luz

13:05 Okno na Polskę
13:20 Info Dzień
13:30 Serwis info
14:05 Biznes
14:20 Info Dzień
14:30 Serwis info
14:45 Pięć minut dla 

zdrowia - magazyn
14:50 Info Dzień
15:10 Raport z Polski
15:30 Serwis info
16:00 Biznes
16:15 Rozmowa dnia
16:30 Serwis info 
16:45 Pasmo regionalne
17:15 Komentarz - świat
17:30 Serwis info
18:00 Pasmo regionalne
20:00 Serwis Info
20:10 Minęła 20-ta
21:05 Telekurier 
21:30 Serwis info
21:45 Pasmo regionalne
22:15 Minął Dzień
22:50 Biznes
23:05 Sportowy Wieczór
23:30 Serwis info
23:45 Critical Threat 
00:35 Minęła 20-ta

14:55 W stronę Polski: 
Katja Sadziak 

15:25 Łączy nas Polska
15:40 W sportowym stylu 
16:05 Misja Gryf 
16:30 Afisz - magazyn
17:00 Teleexpress
17:15 Zygzaki - Ślad 
17:40 ZOO bez tajemnic 
17:50 Polska 

z bocznej drogi
18:05 Fale - Wyjazd - film
18:35 Pamiętaj o mnie 
18:50 Plebania 
19:15 Dobranocka
19:30 Wiadomości
20:10 Klan - telenowela
20:35 Tydzień Polski 

- magazyn
21:10 Egzamin z życia 

- serial TVP
21:55 Moje świadectwo 
22:05 Zwycięzcy 

nie umierają 
22:55 Tomasz Lis 

na żywo - talk-show
24:00 Serwis Info
00:10 Kurs języka 

polskiego

05:05 Uwaga! 
05:25 Telesklep
06:25 Fabryka Gry 
08:00 Na Wspólnej 

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

wygladać nago 
12:05 Brzydula - serial 
12:35 Milionerzy 
13:35 W-11 Wydział 

Śledczy - serial fabular-
no-dokumentalny

14:15 Detektywi 
- serial fabularno
-dokumentalny

14:45 Agenci NCIS 
- serial sensacyjny

15:45 Rozmowy w toku 
16:55 Sędzia Anna 

Maria Wesołowska 
- serial fabularno
-dokumentalny

17:55 Brzydula - serial 
18:25 Detektywi 

- serial fabularno
-dokumentalny

Fajna z niego babka - komedia, USA, TVP1, godz. 23:55
Zabawna komedia o trzech młodych playoboyach, którzy 
wyrzuceni z bractwa i pozbawieni dachu nad głową, posta-
nawiają zamieszkać w żeńskim akademiku.

Nie ma mocnych - komedia, Polska, TVP2, godz. 20:40
Komedia obyczajowa, kontynuacja losów dwóch rodzin za-
bużańskich, osadników na Dolnym Śląsku, którzy po latach 
szukają męża dla swej wnuczki.

Odpowiedzi proszę przesyłać na kartkach pocztowych pod adresem: Dodatek Sp. z o.o., ul. Dolina 57, 
85-212 Bydgoszcz do dnia 10 września. Zwycięzcą za poprawne nadesłanie rozwiązania z krzyżówki 
z dodatku nr 38/2008 tj. „Człowiek to kwiat ziemi” jest: Pani Bronisława Rutkowska z Tczewa.

04:55 Saint Tropez - serial
05:45 Muzyczne Listy 
06:55 TV Market
07:30 Kasa Na Bank 

- program interaktywny
08:30 Melrose

Place - serial
10:30 Mała czarna 
11:30 Idiotki nie idą 

do nieba - serial 
12:30 Happy Hour 
13:30 Kinomaniak 
14:00 Wygraj fortunę 
15:00 Melrose 

Place - serial
16:00 Idiotki nie idą 

do nieba - serial
17:00 Mała czarna

- nowe odcniki 
18:00 Idiotki nie idą 

do nieba - serial
19:00 Happy Hour 

- program rozrywkowy
 Dynamiczny collage 

newsów, wydarzeń, 
plotek i komentarzy w 
wersji light, na gorąco.

Jeśli reguł moralności nie nosisz w sercu, nie znajdziesz ich w książkach.

08:00 Skowronki na uwię-
zi - komedia 09:40 Spo-
sób na Ryszarda - dramat 
11:40 Za drzwiami Actors 
Studio 12:35 Łatwa forsa 
- komedia 14:15 Praga 
- dramat 16:00 Bezimien-
ni bohaterowie - dramat 
17:35 Tato! 18:05 Miłość 
po japońsku 20:00 Zemsta 
Różowej Pantery - komedia 
21:50 Poirot: Tajemnica 
hiszpańskiego kufra - kry-
minalny 22:55 Poirot: Kra-
dzież królewskiego rubinu 
- kryminalny 23:50 Już tu 
nie mieszkamy - dramat 
01:35 Głęboko w gardle 
- dokumentalny 03:05 Ma-
gnat - obyczajowy, Polska, 
reż. Filip Bajon, wyk. Jerzy 
Bińczycki

04:50 Taniec z gwiazdami 
- program rozrywkowy 

06:05 Telesklep
07:10 Serce z kamienia

- telenowela 
08:00 Tajemnice 

Smallville - serial 
science-fiction

09:00 Kochane kłopoty 
- serial obyczajowy

10:00 Szymon 
Majewski Show 
- wydanie świąteczne
- program rozrywkowy 

11:05 Ostry dyżur 
- serial obyczajowy 

12:00 Telesklep
13:05 Hej-nał show 
14:00 Tajemnice 

Smallville - serial 
science-fiction

15:00 Szymon
Majewski Show  

16:05 Pomoc domowa 
- serial komediowy

16:35 Kochane kłopoty 
- serial obyczajowy 

20:00 Ośmiornica - horror
 Podczas konfliktu 

kubańskiego w Zatoce 
Świń, zatonął radziecki 
okręt podwodny z nie-
znaną substancją che-
miczną na pokładzie. 
Wiele lat później w tym 
samym rejonie pojawia 
się amerykański okręt 
o napędzie atomowym, 
transportujący do 
Stanów Zjednoczonych 
niezwykle groźnego 
terrorystę.

22:05 Życie Carlita
- film akcji

 Historia gangstera, któ-
ry wychodzi z więzienia 
z mocnym postanowie-
niem zerwania z ponurą 
przeszłością.

01:05 Rajdowe 
Mistrzostwa Świata 

02:05 Happy Hour 
03:00 Mała czarna
03:45 Wydarzenia
04:20 Muzyczne Listy
05:00 Zakończenie

07:20 Simpsonowie 07:45 
Łapu Capu - chochliki tele-
wizyjne 08:00 Olbrzym z 
jeziora 09:40 Męsko-dam-
ska rzecz 11:20 Nie patrz 
wstecz 13:05 Rozmowa 
- dramat 14:45 Mała Miss 
- komediodramat 16:35 
Byle do Kalifornii 18:10 
Nigdylandia 20:00 Łapu 
Capu 20:10 Simpsonowie 
20:35 Nie Przegap 20:45 
Łapu Capu - chochliki te-
lewizyjne 21:00 Pierwszy 
śnieg - thriller 22:45 South 
Park 23:15 Wjazd pociągu 
na stację 23:55 Ostre psy - 
komedia 02:00 Spotkajmy 
się w więzieniu - komedia 
03:30 Idol - obyczajowy, 
Polska, reż. Feliks Falk, 
wyk. Krzysztof Pieczyński

08:30 Rajdy samochodo-
we 09:30 Sporty motoro-
we: Magazyn „Test Drive” 
10:15 Snooker: Glasgow, 
Szkocja 12:00 Piłka noż-
na: Eliminacje MŚ, Afryka 
Południowa 14:00 Tenis: 
Turniej WTA Zurich - Dzień 
trzeci 15:45 Snooker: 
Glasgow, Szkocja 18:00 
Piłka nożna: Eurogole Flash 
18:15 Tenis: Turniej WTA 
Zurich - Dzień trzeci 20:00 
Magazyn Wednesday Se-
lection 20:10 Jeździectwo 
21:10 Jeździectwo: Riders 
Club 21:15 Golf 22:45 Golf 
Club 22:50 Żeglarstwo: 
Yacht Club 22:55 Maga-
zyn Wednesday Selection 
23:00 Piłka nożna 00:00 
Rajdy samochodowe

10:00 Amerykański chop-
per 11:00 Chop Shop 
12:00 Katastrofy 13:00 
Strefa śmierci 14:00 Naj-
niebezpieczniejszy zawód 
świata 15:00 Jak to jest 
zrobione? 16:00 Brud-
na robota 17:00 Prawda 
czy fałsz 18:00 Kuźnia 
hot-rodów: Dzień wyści-
gów 19:00 Amerykański 
chopper 20:00 Jak to jest 
zrobione? 21:00 Szkoła 
przetrwania 22:00 Brud-
na robota 23:00 Strefa 
śmierci 00:00 Zbrodnie, 
które wstrząsnęły świa-
tem: BTK 01:00 Zbrodnie, 
które wstrząsnęły światem 
02:00 Amerykański ho-
t-rod 03:00 Szkoła prze-
trwania: Panama

10:00 Wielkie morskie 
przygody 11:00 Park zwie-
rzęcy 12:00 Życie zwie-
rząt 14:00 Białe lwy: Król 
królów 15:00 Świat przy-
rody: Rekin młot 16:00 
Najzabawniejsze zwierzęta 
świata 17:00 Policja dla 
zwierząt w Houston: Okrut-
ne zaniedbanie 18:00 Na 
pomoc zwierzętom 18:30 
Ulica lemurów 19:00 Park 
zwierzęcy 20:00 Dziwacz-
ne stworzenia 21:00 Bestie 
na Maxa 22:00 Policja dla 
zwierząt w Phoenix 23:00 
Powrót wielkich drapieżni-
ków 00:00 Najzabawniej-
sze zwierzęta świata 01:00 
Park zwierzęcy 02:00 Dzi-
waczne stworzenia 03:00 
Bestie na Maxa

06:00 Happy wkręt 07:25 
Cztery amazonki - komedia 
09:05 Gotowi na miłość? 
- komedia 10:35 Odette 
Toulemonde - komedia 
12:15 Interes życia - ko-
media 14:00 Twoje, moje 
i nasze - komedia 15:30 
Krew jak czekolada - hor-
ror 17:05 Dwa bilety do 
raju - komedia 18:40 Przy-
jaciele z kasą - komedia 
20:10 Ghost Rider - film 
akcji 22:00 Lęk pierwotny 
- horror 23:30 Moja Ange-
lika - dramat 01:00 Ghost 
Rider - film akcji 02:50 Lęk 
pierwotny - horror, USA, 
reż. Michael Katleman, 
wyk. Dominic Purcell, Or-
lando Jones, Brooke Lang-
ton, Jürgen Prochnow

17:35 Ostry dyżur 
- serial obyczajowy

18:35 Frasier 
- serial komediowy

19:05 Pomoc domowa 
- serial komediowy

19:35 Diabli nadali
- serial komediowy

20:05 K-Pax - film 
obyczajowy 

 Do psychiatry w szpi-
talu publicznym policja 
kieruje zatrzymanego 
na dworcu mężczynę 
, który utrzymuje, że 
pochodzi z planety 
K-PAX. Mężczyzna ów, 
o imieniu Prot, utrzy-
muje, że jest na misji 
zwiadowczej i zbiera 
informacje o naszej 
planecie. 

22:35 Czerwony 
horyzont - film 
sensacyjny

00:10 Pogarda 
- film sensacyjny

01:50 Wróżki 
04:25 Koniec programu

HBO

Ale kino!

Eurosport

DiscoveryAnimal Planet Canal+

ŚRODA

CZAS NA ROZRYWKĘ

Brzydula - serial, TVN, godz. 17:55 
Popularny serial opowiadający o losach brzydkiej, ale jakże 
inteligentnej i wartościowej kobiety. Oczywiście brzydkie 
kaczątko zamienia się potem w łabędzia.

HIT TYGODNIA
Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły
TVP 1, sobota, godz. 20:15

Film przygodowy, USA 2003
czas 150 minut 

Rzecz dzieje się w XVIII wieku na 
Karaibach. W Port Royal odbywa się 
uroczystość nominowania kapitana 
Norringtona na komandora. W tym 
wielkim dla siebie dniu Norrington 
pragnie do sukcesów zawodowych 
dołączyć także osobisty: zdobyć 
rękę pięknej córki gubernatora, 
Elizabeth Swann. Nieoczekiwanie 
na przeszkodzie jego planom staje 
szalony pirat, postrach siedmiu mórz, 
sławny Jack Sparrow. Ów zuchwalec 
zamierza ukraść najszybszy okręt floty 
brytyjskiej, ponieważ jego własną 
Czarną Perłę przejęła zbuntowana 
załoga.

Reżyseria: Gore Verbinski
Scenariusz: Ted Elliott, Terry Rossio
Zdjęcia: Dariusz Wolski
Muzyka: Klaus Badelt

Obsada:
Johnny Depp - Jack Sparrow
Geoffrey Rush - Barbossa
Orlando Bloom - Will Turner
Keira Knightley - Elizabeth Swann
Jack Davenport - Norrington
Jonathan Pryce - Weatherby Swann
Lee Arenberg - Pintel
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08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans 

po ósmej
08:35 Kuchcikowo 
08:45 Bajkonurrr
09:00 Raj - magazyn
09:25 Skarby nieodkryte
09:50 Szansa na Sukces
10:40 E-lementarz 
10:55 Magazyn przechod-

nia - magazyn
11:10 Zaproszenie
11:30 Plebania
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - telenowela
12:35 Pamiętaj o mnie 
12:45 Tydzień Polski 

- magazyn
13:15 Egzamin z życia 

- serial TVP
14:05 Zwycięzcy

nie umierają
14:55 Bronisław 

Wildstein przedstawia
15:40 Sztuka dokumentu
16:10 Raj - magazyn
16:35 Hurtownia książek 

05:45 Notacje
- Jerzy Tomziński. 
Papież w klasztorze 
- cykl dokumentalny

06:00 Kawa czy herbata? 
07:50 Leksykon PRL 

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

po ósmej
08:35 Baranek Shaun 

- serial animowany
08:45 Jedynkowe 

Przedszkole 
- program dla dzieci

09:15 Owocowe ludki 
- serial animowany

09:45 Zaopiekuj
się mną - serial

10:30 300 % normy
- teleturniej

11:25 W-skersi
11:40 Telezakupy
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:20 Europa bez miedzy
12:40 Plebania

- telenowela TVP
13:05 Klan

- telenowela TVP
13:35 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
14:00 Servi dei - Jan 

Tyranowski - film 
dokumentalny

14:25 My Wy Oni 
- magazyn

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:10 Pomysł 

na mieszkanie 
- cykl dokumentalny

15:40 Kuchnia z Okrasą 
- Mazurskie dzyndzołki

16:05 Moda
na sukces - serial 

17:00 Teleexpress 
17:30 Klan 

- telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
18:30 Plebania

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

Rodzina Rabatków I 
- film animowany

19:30 Wiadomości 
19:55 Sport 
20:05 Pogoda 
20:20 Zagubieni - serial
22:10 Film dokumentalny
23:05 Wielkie kino: Lot 

nad kukułczym gniaz-
dem - film fabularny

01:20 Łossskot! 
- magazyn

01:50 Perfumy 
- film fabularny

03:35 Weekendowy 
magazyn filmowy 

04:00 Notacje 
04:15 Zakończenie dnia

06:05 Złotopolscy
- telenowela TVP

06:55 Telezakupy
07:15 Dwójka Dzieciom: 

Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 

07:40 Dwójka Dzieciom: 
Przygody Goździka 
Ogrodnika - serial 
animowany

08:00 Pytanie 
na śniadanie

10:15 M jak miłość 
- serial TVP

11:10 Święta wojna
 - serial komediowy 

 Serial ukazuje perypetie 
bohaterów, żyjących w 
typowym dla Ślązaków 
„familoku”. Tutaj też 
Hubert, wraz żoną An-
dzią, goszczą dawnego 
przyjaciela z Warszawy 
- Zbyszka. Do wielu 
zabawnych sytuacji 
prowadzą róznice 
językowe i kulturowe. 

11:40 Rezerwat 
namiętności - serial

12:40 Koło fortuny 
- teleturniej

13:10 Żołnierze Papieża 
- film dokumentalny

14:15 Everwood
- serial obyczajowy

15:10 Dla niesłyszących: 
Pogoda na piątek 
- serial obyczajowy 

16:05 Babylon Tour 
- program Kabaretu 
Moralnego Niepokoju 
- widowisko 

17:05 Lolek - film 
dokumentalny

18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Sport Telegram
18:55 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej
20:05 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy
20:40 Karol - papież,

który pozostał człowie-
kiem - serial

21:40 Trzeci Oficer 
- serial sensacyjny TVP

22:40 Nie lękajmy się! 
- koncert - spotkanie 
modlitewne z okazji 30 
rocznicy Pontyfikatu 
Jana Pawła II

23:20 Warto rozmawiać
00:30 Panorama
00:45 Czy świat oszalał?: 

Zamach na Bali 
- film dokumentalny

02:20 Wiedźmin 
- serial fantastyczno
-przygodowy

03:05 Europa da się lubić 
- Luz Blues 

04:00 Zakończenie dnia

08:00 Serwis info, Gość 
poranka

08:15 Serwis info, prze-
gląd portali interneto-
wych

08:30 Serwis info
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 
10:05 Info Dzień
10:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis sportowy, 
Serwis kulturalny

11:30 Serwis info
12:05 Pięć minut dla 

zdrowia - magazyn
12:10 Info Dzień
12:30 Serwis info, Pogo-

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

05:15 Wstawaj! Gramy! 
- program rozrywkowy

06:00 Żar młodości 
- serial obyczajowy

07:00 TV Market 
07:15 Wielka Wygrana
08:00 Poranek z Polsat 

news 
09:00 Miodowe Lata 

- serial komediowy
10:00 Rodzina zastępcza 

- serial obyczajowy
 Załamana Alutka 

jest przekonana, że 
dzisiejsze pokolenie jest 
chore emocjonalnie i 
pozbawione miłości. 

11:00 Sabrina - nastolet-
nia czarownica - serial

11:30 Na kocią 
łapę - serial

12:00 Sue Thomas: Sły-
szące oczy FBI - serial

13:00 Fabryka gwiazd
14:00 Pierwsza 

miłość - serial 
obyczajowy
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14:45 Sabrina - nastolet-
nia czarownica - serial

15:15 Świat 
według Bundych 
- serial komediowy

15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:40 Miodowe Lata 

- serial komediowy
17:30 Fabryka gwiazd
18:00 Pierwsza miłość 

- serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Na kocią 

łapę - serial
20:00 Tylko miłość 

- serial obyczajowy
21:00 Piotr Bałtroczyk 

na żywo
22:00 Studio Lotto 
22:35 Gotowe na wszystko 

- serial komediowy
23:35 Dorota Gawryluk
00:35 Miasteczko 

Point Pleasant - serial
01:35 Przerwa techniczna

20:05 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy

20:45 W-11 Wydział 
Śledczy - serial fabular-
no-dokumentalny

21:30 Jak w niebie 
- komedia 

 Dawid (Mark Ruffalo) 
mieszka sam w San 
Francisco. Zupełnie nie-
spodziewanie zjawia się 
w jego apartamencie 
Elizabeth (Reese Whi-
terspoon). Dziewczyna 
twierdzi, że mieszka-
nie należy do niej. 
Kiedy David próbuje 
jej wytłumaczyć, że to 
wielkie nieporozumienie 
dziewczyna znika. Ale.. 
niedługo się pojawia i 
znów znika.

23:30 Twarzą w twarz 
- serial sensacyjny

00:30 Multikino 
00:55 Uwaga! 
01:15 Wrzuć na luz 
02:15 Telesklep
02:35 Nic straconego

14:20 Info Dzień
14:45 Pięć minut 

dla zdrowia - magazyn
14:50 Info Dzień
15:10 Raport z Polski
15:30 Serwis info
16:00 Biznes
16:15 Rozmowa dnia
16:30 Serwis info 
16:45 Pasmo regionalne
17:15 Komentarz - Świat
17:30 Serwis info
18:00 Pasmo regionalne
19:00 Magnificat 
20:00 Serwis Info
20:10 Minęła 20-ta
21:05 Telekurier 
21:30 Serwis info
21:45 Pasmo regionalne
22:15 Minął Dzień
22:50 Biznes
23:05 Sportowy Wieczór
23:30 Serwis info
23:45 Koronacja 
00:35 Minęła 20 ta 
01:20 Okno na Polskę
01:30 Telekurier 

- Bliżej Ciebie
01:50 Minął Dzień

17:00 Teleexpress
17:15 Kuchcikowo
17:30 Przed premierą 

w Watykanie
17:45 Kurs języka

polskiego
18:15 Bzik kulturalny
18:40 Pamiętaj o mnie 
18:50 Plebania 
19:15 Dobranocka
19:30 Wiadomości
20:10 Klan - telenowela
20:35 Z daleka,

a z bLiska
21:20 Scena współczesna 
22:10 Po premierze

w Watykanie
22:25 Lolek - film dok.
23:10 Bronisław Wildste-

in przedstawia
24:00 Serwis Info
00:10 Bzik kulturalny
00:35 Pamiętaj o mnie 
00:50 Plebania 
01:15 Dobranocka
01:30 Wiadomości
02:00 Klan - telenowela
02:25 Z daleka, 

a z bliska

05:05 Uwaga! 
05:25 Telesklep
06:25 Fabryka Gry 
08:00 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy 
08:30 Dzień dobry TVN 
11:00 Proste życie - serial
12:05 Brzydula - serial 
12:35 Superniania 
13:35 W-11 Wydział 

Śledczy - serial fabular-
no-dokumentalny

14:15 Detektywi
- serial fabularno
-dokumentalny

14:45 Agenci NCIS 
- serial sensacyjny 

15:45 Rozmowy w toku 
16:55 Sąd rodzinny 
17:55 Brzydula - serial 
18:25 Detektywi 

- serial fabularno
-dokumentalny

19:00 Fakty 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda 
19:50 Uwaga! 

Perfumy - film fabularny, USA, TVP1, godz. 01:50
Film zabiera was w przejażdżkę po świecie mody i nie tylko. 
Zobaczycie również przeciwności losu z jakimi borykają się 
nasi bohaterowie... 

Trzeci Oficer - serial sensacyjny, TVP2, godz. 21:40
Tematem przewodnim trzeciej serii będzie walka z terrory-
stami. Kruszon, czyli komisarz Tomasz Kruszyński, będzie 
chciał rozwikłać zagadkę niebezpiecznej broni.

Treść programu i foto dzięki uprzejmości: Prasowej Agencji Telewizyjnej, 
Polsatu, TVP1, TVP2, TV Polonia, TVN, HBO, TV Regionalnej, TV4, TVN7, 
Zig Zap, Eurosportu, Canal+, Discovery, Animal Planet
INFORMUJEMY, ŻE REDAKCJA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI 
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
Skład komputerowy: Mirosław Łukasik
Opracowanie graficzne okładki: www.grupaa3.com.pl
Dział reklam: Ewa Grajek, tel. 0 52 376 08 65 lub 608 064 301, 
Ewa Olejnik, tel. 0-601-654-506

05:00 V-max 
05:20 Dekoratornia
05:45 Muzyczne Listy
06:55 TV Market
07:30 Kasa Na Bank 

- program interaktywny
08:30 Melrose 

Place - serial
09:30 Idiotki nie idą 

do nieba - serial
10:30 mała Carna 
11:30 Idiotki nie idą 

do nieba - serial  
12:30 Happy Hour
13:30 Dekoratornia
14:00 Wygraj fortunę
15:00 Melrose 

Place - serial
16:00 Idiotki nie idą 

do nieba - serial 
 Romantyczna historia 

miłosna, ale także opo-
wieść o wewnętrznej 
przemianie, o zdobywa-
niu niezależności i o tym 
jak można wziąć własne 
życie w swoje ręce. 

Wyrzuć, czego za dużo, i nieś tylko tyle, ile możesz udźwignąć.

10:00 Amerykański chop-
per 11:00 Auto dla każ-
dego: Praktykanci 12:00 
Katastrofy: Supertajfun 
13:00 Strefa śmierci: Irak 
14:00 Brudna robota 15:00 
Jak to jest zrobione? 16:00 
Brudna robota 17:00 Praw-
da czy fałsz 18:00 Królowie 
mocy 19:00 Amerykański 
chopper 20:00 Jak to jest 
zrobione? 21:00 Najnie-
bezpieczniejszy zawód 
świata 22:00 Najtrudniej-
sze zawody świata 23:00 
Inżynieria ekstremalna 
00:00 Okrutni ludzie 01:00 
Okrutni ludzie: Tęgie głowy 
02:00 Amerykański hot-
rod: Pojedynek hot rodów 
03:00 Najniebezpieczniej-
szy zawód świata

05:15 Bombonierka 
- program rozrywkowy 

06:05 Telesklep
07:10 Serce z kamienia

- telenowela 
08:00 Tajemnice 

Smallville - serial 
science-fiction

09:00 Kochane kłopoty
- serial obyczajowy 

10:00 Szymon Majewski 
Show 

11:05 Ostry dyżur 
- serial obyczajowy 

12:00 Telesklep
13:05 Hej-nał show 
14:00 Tajemnice 

Smallville - serial 
science-fiction

15:00 Szymon 
Majewski Show  

16:05 Pomoc domowa 
- serial komediowy

16:35 Kochane kłopoty 
- serial obyczajowy

17:35 Ostry dyżur 
- serial obyczajowy

17:00 Mała Czarna 
18:00 Idiotki nie idą 

do nieba - serial 
19:00 Kłamczuch 

- program rozrywkowy
20:00 Wschodzące 

słońce - thriller 
sensacyjny

 Japoński koncern 
próbuje wykupić 
amerykańską firmę 
komputerową. Podczas 
przyjęcia zorganizowa-
nego przez Japończy-
ków ginie amerykańska 
prostytutka. 

22:45 Kłamczuch 
- program rozrywkowy

23:45 Geneza 
- serial sensacyjny

 Elitarna grupa zostaje 
wezwana w tym odcinku 
do wykrycia niezmier-
nie niebezpiecznego 
zabójcy. Policja znalazła 
w parku martwe ciało 
nastolatka.

00:55 Zakończenie

07:20 Simpsonowie 07:45 
Łapu Capu 08:00 W har-
monii z przyrodą - wspi-
naczka 09:00 Janis Joplin 
- dokument 10:40 Droga 
do San Diego 12:25 Życie 
raz jeszcze 14:05 Nocny 
gość - obyczajowy 15:50 
Miłość. Nie przeszkadzać 
- komedia 17:45 Łapu 
Capu Extra 18:20 Paję-
czyna Charlotty - familijny 
20:00 Łapu Capu 20:10 
Simpsonowie 20:35 Nie 
Przegap - magazyn 20:45 
Łapu Capu 21:00 Eureka 
II - serial 21:50 U nas w 
Filadelfii III 22:20 Zabaw-
na buzia - komedia 00:10 
Katyń - dramat 02:10 Han-
nibal. Po drugiej stronie 
maski - thriller

08:30 Piłka nożna: Elimina-
cje MŚ, Afryka Południowa 
09:30 Rajdy samochodo-
we: Mistrzostwa Świata, 
Korsyka - podsumowanie 
10:30 Piłka nożna 12:15 
Snooker: Glasgow, Szkocja 
14:00 Tenis: Turniej WTA 
Zurich - 1/8 finału 15:45 
Snooker: Glasgow, Szkocja 
17:30 Futsal: Puchar Świa-
ta Brazylia - półfinał 18:00 
Piłka nożna: Eurogole Flash 
18:15 Futsal: Puchar Świa-
ta Brazylia - półfinał 19:00 
Piłka nożna: Eliminacje 
MŚ, Afryka Południowa 
20:00 Snooker: Glasgow, 
Szkocja 23:00 Sporty wal-
ki: Fight Club 00:30 Piłka 
nożna: Eliminacje MŚ, 
Afryka Południowa

08:00 Garść dynamitu 
10:45 Od kina klasy „B” do 
filmu kultowego: Western 
11:25 John i Mary - oby-
czajowy 13:10 Nie ma zmi-
łuj - dramat 15:05 Gwiazdy 
i gwiazdorzy 15:45 Wiatr 
- dramat 17:35 Wygrać 
z losem - dramat 20:00 
Kino Mówi 20:05 Królowie 
życia - western 22:15 Mi-
sery - thriller 00:15 Krad-
nąc Rembrandta 02:05 
Księżyc - psychologiczny 
04:25 Bilans kwartalny - 
psychologiczny, Polska, 
reż. Krzysztof Zanussi, 
wyk. Maja Komorowska, 
Piotr Fronczewski, Marek 
Piwowski, Zofia Mrozow-
ska 06:00 Zakończenie 
programu

10:00 Wyprawy Corwi-
na 11:00 Park zwierzęcy 
12:00 Na ratunek przy-
rodzie 14:00 Dziwaczne 
stworzenia 15:00 Bestie na 
Maxa 16:00 Najzabawniej-
sze zwierzęta świata 17:00 
Policja dla zwierząt w Ho-
uston 18:00 Na pomoc 
zwierzętom 18:30 Ulica 
lemurów19:00 Park zwie-
rzęcy 20:00 Policja dla 
zwierząt w Phoenix 21:00 
Na posterunku 22:00 Po-
licja dla zwierząt w Pho-
enix: Pożar lasu 23:00 
Okrutne krokodyle 00:00 
Najzabawniejsze zwierzęta 
świata 01:00 Park zwie-
rzęcy 02:00 Policja dla 
zwierząt w Phoenix 03:00 
Na posterunku

06:00 Twoje, moje i nasze 
07:25 Cinema, cinema 
07:50 Krew jak czekolada 
- horror 09:25 Dwa bilety 
do raju - komedia 11:00 
Przyjaciele z kasą - ko-
media 12:25 Jesse Stone: 
Śmierć w raju - kryminal-
ny 13:50 Rent - dramat/
muzyczny 16:00 Na planie 
- magazyn 16:30 Zako-
chana Jane 18:30 Prosto 
w serce - komedia 20:10 
Premiera: Zabójcza intryga 
w Chueca - komedia 21:45 
Postal - film 23:35 Gdzie 
jest Kitty? - komediodra-
mat 00:50 Zabójcza intry-
ga w Chueca - komedia 
02:25 Postal - film akcji, 
USA/Niem./Kan., reż. Uwe 
Boll, wyk. Zack Ward

18:35 Frasier
- serial komediowy

19:05 Pomoc domowa 
- serial komediowy

19:35 Diabli nadali 
- serial komediowy

20:05 Czysta gra 
- film sensacyjny 

 Aktorski debiut słynnej 
modelki Cindy Crawford. 
Cindy gra prawniczkę z 
Miami, którą stara się 
zabić KGB powiązane z 
FBI. Jej jedyną szansą 
jest uczciwy policjant 
grany przez Williama 
Baldwina.

22:00 Bez śladu
- serial sensacyjny 

23:00 Cela - film 
sensacyjny

 „Opowiada o młodej , 
utalentowanej psycho-
terapeutce, Catherine 
Deane, która musi zgłę-
bić umysł obłąkanego 
seryjnego mordercy.

01:15 Wróżki 
03:50 Koniec programu

HBO Discovery

Eurosport Ale kino!

Animal Planet Canal+

CZWARTEK

Po rozprawie z Cykadą wiedźmin Geralt podąża do 
miejsca, w którym, o czym dowiedział się od zbira, może 
znajdować się Ciri. Tymczasem Nilfgaardczycy i intrygant 
Falwick już zorientowali się, że ktoś stara się pokrzyżo-
wać ich plany. Geralt w przebraniu nilfgaardzkiego rycerza 
znajduje karczmę. W walce z liczniejszymi rycerzami Białej 
Róży i ich pachołkami zabija przeciwników. Przyjazne elfy 
obiecują zaopiekować się przetrzymywanymi w karczmie 
dziećmi. Niestety, wśród wielu uwolnionych nie ma Ciri. 
Wiedźmin jest przekonany, że dziewczynka skorzystała z 
zamieszania i udało się jej umknąć z miejsca uwięzienia. 
Pod karczmą rozciągają się bowiem długie i mroczne lo-
chy. Bez słowa daje się pojmać przez zdumionych umie-
jętnościami szermierczymi wiedźmina Nilfgaardczyków.

TVP2
02:20 Wiedźmin

Modny angielski fotograf, Anthony, przeżywa poważny 
kryzys. Nie wiedzie mu się w sprawach zawodowych, zma-
ga się również z osobistymi problemami. Jego małżeństwo z 
Francene rozpada się.

Z kolei włoski dyktator mody Lorenzo Mancini dowiaduje 
się, że jest śmiertelnie chory na raka. Zanim odejdzie z tego 
świata, postanawia uregulować stosunki ze swoją byłą żoną 
Irene, z bardzo bliskim jego sercu Guidem, zarazem jego 
wspólnikiem, oraz z synem Mariem. Mario zajmuje się aku-
rat promocją nagrania dokonanego przez robiącego karierę 
hiphopowca, J. B. Kreatorka mody Roberta ma przed sobą 
poważne wyzwanie. Musi w rekordowym tempie dokończyć 
projekt sukni, którą jej firma zamierza wystawić na najbliż-
szym pokazie na Broadwayu. Czas ucieka, a jej wspólniczki 
niespodziewanie zaczynają sprawiać problemy.

TVP1
01:50 Perfumy

„Lot nad kukułczym gniazdem” to tytuł symboliczny, 
zaczerpnięty zwyczajem wielu anglojęzycznych pisarzy z 
dziecinnej piosenki. Film Formana, którego akcja rozgrywa 
się w szpitalu psychiatrycznym, stanowi metaforę ludzkie-
go świata. W tym zamkniętym świecie zarysowują się na-
tychmiast podstawowe problemy ludzkiego współżycia: 
współzależność wszystkich członków grupy, bezwład-
ność właściwa zbiorowościom, potrzeba uczestnictwa 
we wspólnych działaniach i wynikające z tego złożone 
sytuacje.

TVP1
23:05

Wielkie kino
- Lot nad kukułczym gniazdem

Na Wspólnej - serial obyczajowy, Polska, TVN, godz. 20:05
Przeszło dwadzieścia lat temu w pewnym sierocińcu splotły 
się losy siedmiorga dzieci. Wiktor, Michał, Andrzej, Basia, 
Leszek, Weronika i Gabriela... 

06:00 Kawa czy herbata?
07:50 Leksykon PRL 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans 

po ósmej
08:35 Budzik - Detektywi
09:00 Trzy Szalone Zera 
09:30 Laboratorium
09:50 Pomorskie 

krajobrazy 
10:10 Śladami Jana Paw-

ła II - cykl reportaży
10:35 Z daleka, a z bliska
11:15 Polska 

z bocznej drogi 
11:30 Plebania 

- telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - telenowela
12:35 Pamiętaj o mnie 
12:45 Elbląg i okolice 

na weekend
13:15 Hity satelity
13:30 Scena współcze-

sna: Kim pani jest?
14:20 Lolek - film dok.

05:45 Notacje - Euge-
niusz Mróz. Mój kolega 
Lolek Wojtyła
- cykl dokumentalny

06:00 Kawa czy herbata? 
07:50 Leksykon PRL 

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

po ósmej
08:35 Małgosia i buciki 

- serial animowany
09:00 Moliki książkowe 

- magazyn
09:10 Bajki rosyjskie 

- film animowany
09:30 Ranczo pod Zieloną 

Siódemką - serial 
komediowy

10:00 Moda
na sukces - serial

10:50 Psi psycholog - te-
lenowela dokumentalna

11:20 Celownik 
- magazyn

11:40 Telezakupy
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:20 Gdzie przyszłość 

przeszłości czapkuje 
- cykl reportaży

12:40 Plebania 
- telenowela TVP

13:05 Klan
- telenowela TVP

13:35 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

14:00 Telewizja na 
celowniku bezpieki: 
Świadomy przekaz 
cz. 2. Telewizja koloro-
wa niczym propa-
ganda sukcesu - cykl 
dokumentalny

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:14 Mamy mamy 

- talk-show
16:05 Moda 

na sukces - serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Celownik

- magazyn
17:30 Klan

- telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
18:30 Plebania 

- telenowela TVP
18:55 300 % normy 
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości 
20:20 Rzym - serial
21:25 Piątkowe kino 

akcji: W zasięgu strza-
łu - film fabularny

23:10 Nowe kino: Miasto 
grzechu - film fabularny

01:20 Rozgrywki 
- serial kryminalny

03:05 Notacje - cykl 
dokumentalny

03:20 Zakończenie dnia

06:05 Złotopolscy 
- telenowela TVP

06:55 Telezakupy
07:15 Dwójka Dzieciom: 

Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 

07:40 Dwójka Dzieciom: 
Przygody Goździka 
Ogrodnika - serial 
animowany

08:00 Pytanie 
na śniadanie

10:15 M jak miłość 
- serial TVP

11:10 W niewoli snów 
- film fabularny

12:45 Dolina Kreatywna 
- co słychać? 

12:55 Wojciech Cejrow-
ski-boso przez świat: 
Tabu - cykl reportaży

13:25 Ulica lemurów: 
Podrywacze nie dają 
za wygraną - serial 
dokumentalny

14:00 Everwood 
- serial obyczajowy 

14:55 Dla niesłyszących: 
Czas honoru 
- serial TVP

15:55 Tak to leciało! 
- teleturniej

16:45 Gwiazdy tańczą 
na lodzie - szkółka 
łyżwiarska

16:55 Bulionerzy - serial 
komediowy TVP

17:25 Magazyn kulturalny 
- Dzięki Bogu już 
piątek 

17:55 Kulisy Magazynu 
Extraklasy 

18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Sport Telegram
18:58 Pogoda
19:05 Dzieciaki górą 

- teleturniej
19:55 Gwiazdy tańczą

na lodzie - Tuż przed 
- widowisko

20:05 Gwiazdy tańczą 
na lodzie - widowisko 
rozrywkowe

21:05 Gwiazdy tańczą 
na lodzie - Eurowizja
- widowisko

22:00 Gwiazdy tańczą 
na lodzie - Dogrywka - 
widowisko rozrywkowe

22:50 Czas na miłość: 
Pierścionek - film 
obyczajowy

00:30 Panorama
00:50 Śmierć na zaporze 

- dramat
02:20 Dzięki Bogu 

już piątek
02:50 Zakończenie dnia

06:00 Serwis info
07:45 Pasmo regionalne
08:00 Serwis info
08:15 Przegląd Portali 

Internetowych
08:30 Serwis info
08:45 Pasmo regionalne
09:00 Serwis info
09:05 Korespondent TVP 

o Poranku
09:15 Serwis Info
09:55 Biznes 
10:15 Gość poranka
10:30 Serwis info, Pogoda
11:00 Serwis Info Dzień
11:05 Serwis kulturalny
11:30 Serwis info
12:05 Pięć minut dla 

zdrowia - magazyn
12:15 Info Dzień
12:30 Serwis info
13:00 Serwis Info Dzień
13:05 Okno na Polskę
13:30 Serwis info
14:05 Biznes
14:20 Info Dzień
14:30 Serwis info, Pogoda

06:00 Żar młodości 
- serial obyczajowy

07:00 TV Market 
07:15 Wielka Wygrana
08:00 Poranek 

z Polsat news 
09:00 Ranking Gwiazd 

- program rozrywkowy
10:00 Rodzina zastępcza 

- serial obyczajowy
 Alutka odkrywa 

nowe pole dla swojej 
twórczości. Wreszcie 
może stworzyć dzieło 
używając internetowego 
blogu.

11:00 Sabrina - nastolet-
nia czarownica - serial

11:30 Na kocią 
łapę - serial

12:00 Sue Thomas: Sły-
szące oczy FBI - serial

13:00 Fabryka gwiazd
14:00 Pierwsza miłość

- serial obyczajowy
14:45 Sabrina - nastolet-

nia czarownica - serial

PIĄTEK 17 października 2008 r. Wiktora, Marity, Sulisławy, Małgorzaty

15:15 Świat 
według Bundych 
- serial komediowy

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

- magazyn reporterów
16:30 Tylko miłość 

- serial obyczajowy
17:30 Fabryka gwiazd
18:00 Pierwsza miłość

- serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Na kocią łapę 

- serial obyczajowy
20:00 Fabryka gwiazd
22:00 Studio Lotto 
22:05 Efekt motyla 

- thriller science-fiction
00:30 Ślepa furia 

- film akcji
 Nick Parker, ame-

rykański żołnierz 
traci podczas wojny w 
Wietnamie wzrok. 

02:20 Ale kasa
03:20 Zakazana kamera

17:55 Brzydula - serial 
18:25 Detektywi 

- serial fabularno-doku-
mentalny, Polska 

 Ludzkie dramaty, nie-
wyjaśnione tajemnice, 
zagadkowe zniknięcia 
to sytuacje, z którymi 
każdego dnia stykają 
się pracownicy biura 
detektywistycznego.

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

- film przygodowy
23:15 Łowcy umysłów 

- film sensacyjny
01:25 Kuba Wojewódzki 

- program rozrywkowy, 
Polska

02:25 Wrzuć na luz 
03:25 Telesklep
03:45 Uwaga! 
04:05 Nic straconego

14:45 Pięć minut dla 
zdrowia - magazyn

14:50 Info Dzień
15:10 Raport z Polski
15:30 Serwis info
16:00 Biznes
16:10 Rozmowa dnia
16:30 Serwis info - dla 

niesłyszących, Pogoda
16:45 Pasmo regionalne
17:15 Komentarz - Świat
17:30 Serwis info, Pogoda
18:00 Pasmo regionalne
20:10 Forum
21:05 Telekurier - Bliżej 

Ciebie - magazyn
21:30 Serwis info, Pogoda
21:45 Pasmo regionalne
22:15 Minął Dzień
22:50 Biznes
23:05 Sportowy Wieczór
23:30 Serwis info, Pogoda
23:45 Pod Prąd 
00:25 Półkowniki 
01:25 Forum
02:05 Okno na Polskę
02:15 Telekurier - Bliżej 

Ciebie - magazyn
02:35 Minął Dzień

15:10 Raszykowe budo-
wanie - reportaż

15:30 Gdzie przyszłość 
przeszłości czapkuje 

15:45 Zostań z nami 
16:40 E-lementarz 
17:00 Teleexpress
17:15 Bajkonurrr, czyli 

w świecie książek 
dla dzieci - magazyn

17:25 Śladami Jana Paw-
ła II - cykl reportaży

17:55 Elbląg i okolice 
na weekend

18:20 Hity satelity
18:35 Pamiętaj o mnie 
18:50 Plebania 
19:15 Dobranocka
19:30 Wiadomości
20:10 Klan - telenowela
20:35 Na dobre i na złe 

- serial TVP
21:30 Porozmawiaj z...
22:00 Miłość między 

kroplami deszczu 
- film obyczajowy

00:15 Serwis Info
00:20 Elbląg i okolice 

na weekend

05:05 Uwaga! 
05:25 Telesklep
06:25 Fabryka Gry 
08:00 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy, 
Polska 

08:30 Dzień dobry TVN 
11:00 Republika małola-

tów - serial, USA
12:05 Brzydula - serial 
12:35 Szymon Majew-

ski Show - program 
rozrywkowy, Polska

13:35 W-11 Wydział 
Śledczy - serial fabu-
larno-dokumentalny, 
Polska 

14:15 Detektywi - serial 
fabularno-dokumental-
ny, Polska 

14:45 Agenci NCIS - serial 
sensacyjny, USA 

15:45 Rozmowy w toku 
16:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska - serial 
fabularno-dokumental-
ny, Polska 

Nowe kino: Miasto grzechu - film fabularny, USA, TVP1, 
godz. 23:10. Film jest czarno - biały, jedynie miejscami 
wplatają się sekwencje kolorowe, co nadaje obrazowi 
dodatkowy posmak i klimat. 

Czas na miłość: Pierścionek - film obyczajowy, TVP2, 
godz. 22:50. Berlin, 1934 r. W Niemczech narasta faszy-
stowski terror. Kiedy SS zabija żydowskiego kochanka 
pięknej Sandry von Gotthard, żony niemieckiego bankiera...

Ona - Liberty Wallace jest kobietą sukcesu; młoda, 
piękna, przedsiębiorcza i ambitna. Wraz mężem Victorem 
zarządza dobrze prosperującą fabryką broni, którą odzie-
dziczyła po swoim ojcu. Jako prawdziwi magnaci przemy-
słu zbrojeniowego realizują wielomilionowe zamówienia, 
prowadzą interesy z departamentem obrony. Niespodzie-
wanym adwersarzem Liberty staje się czarnoskóry Joe, 
którego nastoletnia córka zginęła podczas strzelaniny w 
szkole. Sprawcą masakry był jeden z uczniów. Chłopak 
zabijał z broni wyprodukowanej właśnie w fabryce Wal-
lace’ów. Joe zamierza zemścić się na nich, obwiniając 
oboje o bezsensowną śmierć swojej jedynaczki.

Zakazana miłość Parysa, księcia Troi do Heleny, nale-
żącej do królewskiego rodu Sparty, wywołała wojnę, która 
trwała blisko dziesięć lat. Parys uprowadził Helenę od jej 
męża, króla Menelaosa (Brendan Gleeson), dopuszczając 
się w ten sposób zdrady, którą mógł odkupić tylko prze-
laną krwią. Ten, kto znieważył Menelaosa obrażał również 
jego brata Agamemnona (Brian Cox), potężnego króla 
Myken. Na ich wezwanie greckie królestwa jednoczą swe 
siły, aby odbić Helenę i ocalić honor króla Sparty. W rze-
czywistości Agamemnon przystępuje do wojny nie po to, 
aby bronić honoru swego brata, ale aby dołączyć do swo-
jego imperium Troję, otoczone murami miasto, cieszące 
się sławą niezwyciężonego. 

06:00 Muzyczne listy 
- magazyn muzyczny 

06:55 TV Market
07:30 Kasa Na Bank 

- program interaktywny
08:30 Melrose 

Place - serial
10:30 Mała czarna 
11:30 Idiotki nie idą 

do nieba - serial 
12:30 Lalola - serial 

komediowy
 Lola odrzuca Facunda, 

jednak później żałuje 
tej reakcji. Interesuje 
ją jednak co stało się 
między nim i Natalią. 

13:30 Gram.Tv
14:00 Wygraj fortunę
15:00 Melrose 

Place - serial
16:30 Bogaci i przegrani 

- serial dokumentalny
17:00 Zakochane gwiazdy 

- cykl dokumentalny 
18:30 Wielkie Happy Hour 

- program rozrywkowy

Odpowiedzialność jest wygodna, spoczywa chętnie na takich, co są nietykalni.

10:00 Amerykański chop-
per 11:00 Producenci 
motocykli 12:00 Tajemni-
ce tragedii: Łodzie 13:00 
Strefa śmierci 14:00 
Najtrudniejsze zawody 
świata 15:00 Jak to jest 
zrobione? 16:00 Brudna 
robota 17:00 Prawda czy 
fałsz 18:00 Poturbowa-
ni 19:00 Amerykański 
chopper 20:00 Jak to jest 
zrobione? 21:00 Misja 
nie-zbędna 22:00 Smash 
Lab 23:00 Wojny na sta-
dionach 00:00 Afganistan  
01:00 Szkoła przetrwania: 
Sahara 02:00 Amerykań-
ski hot-rod 03:00 Misja 
nie-zbędna 04:00 Smash 
Lab 05:00 Amerykański 
chopper

04:55 Taniec z gwiazdami 
- program rozrywkowy, 
Polska 

06:05 Telesklep 
07:10 Serce z kamienia 

- telenowela obyczajo-
wa, Meksyk

08:00 Tajemnice Smal-
lville - serial science-
fiction, Kanada

09:00 Kochane kłopoty 
- serial obyczajowy

10:00 Szymon Majew-
ski Show - program 
rozrywkowy, Polska 

11:05 Ostry dyżur 
- serial obyczajowy

12:00 Telesklep 
13:05 Hej-nał show
14:00 Tajemnice Smal-

lville - serial science-
fiction, Kanada

15:00 Szymon Majewski 
Show - program 
rozrywkowy, Polska 

16:05 Pomoc domowa 
- serial komediowy

19:00 Kłamczuch
- program rozrywkowy

20:00 Włatcy Móch
- serial animowany 

 Przekliniak znika. 
Czesio na pocieszenie 
dostaje od Pułkownika 
kapelusz napoleoński. 

20:30 Selekcja 2008 
- survival show 

21:05 Geneza - serial 
sensacyjny

 Serial opowiada o 
elitarnej brygadzie ma-
dryckiej policji powoła-
nej do przeprowadzania 
śledztw.

22:15 Kłamczuch 
- program rozrywkowy

23:15 Nadzy gracze - film
01:05 Selekcja 2008 

- survival show
01:35 Lalola - serial 

komediowy
02:35 Pod kontrolą 

- thriller
04:10 Wydarzenia
04:45 Barry White 
05:40 Zakończenie

07:45 Łapu Capu - cho-
chliki telewizyjne 08:00 
Strajk - dramat 09:50 Evan 
Wszechmogący - komedia 
11:30 Grzech Antoniego 
Grudy - obyczajowy 12:55 
Miłość i inne nieszczęścia 
- komedia 14:30 Pusty 
dom - dramat 16:10 7 
krasnoludków - Las to 
za mało! Historia jeszcze 
prawdziwsza 17:50 Cho-
rować w USA 20:00 Łapu 
Capu 20:10 Simpsonowie 
20:35 Nie Przegap 20:45 
Łapu Capu - chochliki te-
lewizyjne 21:00 Nie gadaj, 
tylko śpiewaj 22:40 Nie-
ustraszony - akcja 00:30 
Jęk czarnego węża 02:25 
Filmy, które nie dadzą wam 
zasnąć - Apartament

07:00 Wyścigi motocyklo-
we 08:30 Rajdy samocho-
dowe: Mistrzostwa Świata, 
Hiszpania - Zapowiedź 
09:00 Magazyn FIA WTCC 
09:30 Snooker: Szanghaj, 
Chiny 11:00 Piłka nożna 
12:00 Piłka nożna: Puchar 
UEFA - 1 runda, 2 mecz 
12:30 Piłka nożna 13:45 
Snooker 16:45 Tenis: Tur-
niej WTA Stuttgart, Niemcy 
- Ćwierćfinał 18:30 Piłka 
nożna: Eurogole Weekend 
19:00 Snooker: Szanghaj, 
Chiny 20:00 Tenis 22:00 
Poker 23:00 Piłka nożna: 
Eurogole Weekend 23:30 
Sporty ekstremalne: YOZ 
00:00 Rajdy samochodo-
we 00:30 Snooker: Szan-
ghaj, Chiny

08:00 Puchar Himalajów  
Lodro, Lama Chonjor 
09:40 Gwiazdy i gwiazdo-
rzy 10:20 Związki - me-
lodramat 11:50 Długie 
pożegnanie 13:50 Kino 
Mówi - magazyn 13:55 
Człowiek bez przeszłości 
15:40 K-19 - sensacyjny 
18:05 Duża dziewczyn-
ka 18:30 Straszne skutki 
awarii telewizora - kome-
dia 20:00 Blef - komedia 
21:50 Płonąca pułapka 
- sensacyjny 00:00 Za-
mach w Omagh - dramat, 
Irlandia/Wlk. Brytania, reż. 
Pete Travis, wyk. Gerard 
McSorley, Michele Forbes, 
Brenda Fricker, Stuart Gra-
ham 01:55 Ciemna strona 
Wenus - psychologiczny

10:00 Łowca krokodyli
11:00 Park zwierzęcy 12:00 
Najzabawniejsze zwierzęta
świata 14:00 Policja dla 
zwierząt w Phoenix 15:00 
Na posterunku 16:00 Naj-
zabawniejsze zwierzęta 
świata 17:00 Policja dla 
zwierząt w Miami 18:00 Na 
pomoc zwierzętom 19:00 
Park zwierzęcy 20:00 Zwie-
rzęta nie z tej ziemi 21:00 
Najzabawniejsze zwierzęta 
świata 22:00 Policja dla 
zwierząt w Houston 23:00 
Siedem śmiertelnych ata-
ków 00:00 Najzabawniej-
sze zwierzęta świata 01:00 
Park zwierzęcy 02:00 Zwie-
rzęta nie z tej ziemi 03:00 
Najzabawniejsze zwierzęta 
świata

06:00 Jesse Stone: Śmierć 
w raju 07:25 Rent - dramat 
09:35 Zakochana Jane 
11:35 Zacząć od zera - 
komedia 12:55 Prosto w 
serce - komedia 14:40 
Czyściciel - film akcji 
16:10 I ty możesz zostać 
bohaterem 17:35 Pocho-
waj me serce w Wounded 
Knee - dramat 19:45 Pre-
miera: Cinema, cinema 
20:10 Premiera: Na stoja-
ka! 20:40 Premiera: Głosy 
2 - horror 22:15 Pachnidło: 
Historia mordercy - thriller, 
Niem., reż. Tom Tykwer, 
wyk. Ben Whishaw, Dustin 
Hoffman, Alan Rickman, 
Rachel Hurd-Wood 00:35 
88 minut - thriller, USA/
Niem., reż. James Foley

16:35 Kochane kłopoty 
- serial obyczajowy

17:35 Ostry dyżur - serial 
obyczajowy, USA 

18:35 Frasier - serial 
komediowy, USA 

19:05 Pomoc domowa 
- serial komediowy 

19:35 Diabli nadali 
- serial komediowy

 Doug z trudem 
namawia Carrie, aby 
pojechała razem z nim. 
Prócz nich w miejscu 
zbiórki pojawia się 
tylko szef Douga, były 
alkoholik, który unika 
wszelkich zabaw 
i hazardu. 

20:05 Błąd ostateczny 
- film sensacyjny, USA

22:00 Bez skazy - serial 
obyczajowy, USA

23:05 Naiwna - film 
obyczajowy, Kanada 

00:55 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska 

01:50 Wróżki
02:55 Laski na czacie

HBO Discovery

Eurosport Ale kino!

Animal Planet Canal+

PIĄTEK

Policjant John Hartigan podąża tropem prześladowcy 
11 - letniej Nancy Callahan. Zwyrodnialec Roark junior - 
syn wpływowego senatora - jest nieobliczalny w swych 
działaniach. Hartingowi udaje się wyrwać dziewczynkę ze 
szponów gwałciciela i mordercy, ale ginie trafiony strza-
łem w plecy, wymierzonym przez jego partnera z patrolu. 
Osiłek Marv, który ma na sumieniu wiele grzechów, spę-
dza upojną noc z blond pięknością Goldie. Kiedy budzi się 
rano, odkrywa, że w jego ramionach leży kochanka.

TVP1
23:10 Nowe kino - Miasto grzechu

Bezrobotny od dwóch lat inżynier Sven Todt przyjmuje 
pracę konserwatora na zaporze wodnej w małym miastecz-
ku Hellenberg. Nie ma rodziny, żona porzuciła go dla innego 
mężczyzny. Chociaż więc oferta nie jest zbyt kusząca, Sven 
zjawia się niebawem w Hellenbergu. Poznaje tu dwóch braci, 
Jana i Herberta Schorlau, konstruktorów zapory, miejscowe-
go przedsiębiorcę Ernsta Sonnemanna, głównego inwestora 
w regionie, burmistrza miasteczka Manfreda Jaeggera oraz 
młodą dziennikarkę miejscowej gazety, Claudię Farber. 

TVP2
00:50 Śmierć na zaporze

TVP1
21:25

TVN
20:00

Piątkowe kino akcji 
- W zasięgu strzału

Troja

Kryminalni - serial kryminalny, Polska, TVN7, godz. 00:55
Basi Storosz zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo. Gra-
barz więzi swoją ofiarę w domu na odludziu. Zawada musi 
znaleźć trop, który doprowadzi go do mordercy...



08:15 Echa Panoramy
08:45 Porozmawiaj z... 
09:15 Od słów do głów 
09:30 Magiczne drzewo

- serial TVP
10:00 Okna sztuki 
10:15 Recital

na dwa głosy
10:55 Wojciech Cejrow-

ski-boso przez świat: 
Ludożercy 

11:20 Złotopolscy 
- telenowela TVP

11:45 Pamiętaj o mnie 
11:55 Warmia i Mazury 

na jesień - magazyn
12:10 Polska 

dobrze smakuje 
12:35 Wideoteka 

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

- serial TVP
14:00 Dziękujemy 

za solidarność
14:10 Dzika Polska 

- serial dokumentalny

05:15 Zaopiekuj 
się mną - serial

05:55 Savannah 
- serial obyczajowy

06:45 Smaki polskie 
- magazyn kulinarny

07:00 Dzień dobry 
w sobotę - program 
poradnikowy

07:30 Rok w ogrodzie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Pod prasą 

- program 
publicystyczny

08:35 Zagubieni z Lotu 
29 - serial animowany

09:00 Baranek Shaun 
- serial animowany

09:15 Ziarno - magazyn
09:45 Siódme

niebo - serial
10:30 Kuchnia z Okrasą 

- Z leśnych jagód
11:00 Stawka większa 

niż życie
12:00 Hurtownia książek 

- magazyn
12:20 Podróżnik - Słonie 

z Tsavo
13:00 Wiadomości
13:10 Apetyt na miłość 

- serial TVP
13:45 Czy jest pani 

wolna? - film fabularny
15:30 Śmiechu warte

- program rozrywkowy
15:55 Młoda

godzina: Hannah 
Montana - serial

16:25 Psi psycholog 
- telenowela 
dokumentalna TVP

17:00 Teleexpress 
17:20 300 % normy

- teleturniej
17:55 Mamy mamy 

- podglądamy - felieton
18:05 Mamy mamy 

- talk-show
19:00 Wieczorynka
19:25 Tyłówka 

„Dobranoc” - Jesień
19:30 Wiadomości 
19:50 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Hit na sobotę: 

Piraci z Karaibów: 
Klątwa Czarnej Perły 
- film przygodowy

22:45 Męska rzecz...: 
Nieugięci - film 
fabularny

00:35 Weekendowy 
magazyn filmowy 
- magazyn

01:05 Kino nocnych 
marków: Carrie 
- film fabularny

02:50 Interwencja
- komedia

04:20 Zakończenie dnia

05:40 Dla niesłyszących: 
Echa Panoramy

06:15 Dwójka 
Dzieciom: Plecak 
pełen przygód - serial

06:40 Spróbujmy
razem - magazyn 
dla niepełnosprawnych

07:05 Magazyn Ligi 
Mistrzów

07:40 Poezja łączy 
ludzi - „Cisza” 

07:50 M jak miłość 
- serial TVP

08:40 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

09:40 Na dobre i na złe 
- serial TVP

10:40 Nie tylko dla pań: 
Śmierć JFK Juniora
- film dokumentalny

11:40 Gwiazdy 
w południe: Xanadu 
- komedia

13:25 Święta wojna
- serial TVP

14:00 Familiada 
- teleturniej

14:35 Złotopolscy 
- telenowela TVP

15:10 Gwiazdy tańczą 
na lodzie - Seriale - 
widowisko rozrywkowe

16:00 Gwiazdy tańczą
na lodzie - Eurowizja 
- widowisko

17:05 Duże dzieci 
- talk-show

18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Sport Telegram
18:58 Pogoda
19:00 Fort Boyard 

- prolog - reality show
19:05 Fort Boyard 

- reality show
20:10 U Pana Boga 

w ogródku - serial 
komediowy TVP

21:00 Kabaretowa sobota 
w Dwójce: Pojedynek 
nie na żarty - Tomasz 
Jachimek kontra 
Formacja Chatelet - 
widowisko rozrywkowe

21:35 Weekendowe Kino 
Dwójki: Grzeczny świat 
- film fabularny 

 Po samobójczej śmierci 
najstarszego syna ro-
dzina Clarków przenosi 
się do malowniczego 
miasteczka Cradle Bay. 

23:10 Słowo na niedzielę 
23:25 Rzym - serial
00:30 Panorama
00:50 Weekendowe 

Kino Dwójki: Detonator 
- film fabularny

02:15 Ona i On 
- wojna płci 
- talk-show

03:10 Zakończenie dnia

06:00 Serwis Info Poranek
07:45 Pasmo regionalne
08:30 Serwis Info Poranek
08:45 Pasmo regionalne
09:00 Serwis info, Pogoda
09:10 Korespondent TVP 

o Poranku
09:15 Serwis info, Serwis 

sportowy
09:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis kulturalny
10:00 Rozmówki Wschod-

niograniczne 
- magazyn

10:30 Serwis info, Pogo-
da, Serwis sportowy, 
Serwis kulturalny

11:00 Było, nie minęło
11:30 Serwis info
12:00 Sposób na zdrowie 

- magazyn
12:15 Dach nad głową 

- magazyn
12:30 Serwis info
13:00 Reportaże z praw-

dziwego zdarzenia
13:30 Serwis Info

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

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

- serial animowany
07:15 Przygody w siodle 

- serial obyczajowy 
08:00 F1 Kwalifikacje 

- GP Chin 
09:00 Pasjonaci - maga-

zyn motoryzacyjny
09:30 Ewa gotuje 

- program kulinarny
09:45 Długo i szczęśliwie 

- komedia
 Ośmioletnia Danielle, 

po śmierci ukochanego 
ojca, zostaje służącą w 
domu surowej maco-
chy, Rodmilly.

11:45 Świat według 
Kiepskich - serial 
komediowy

12:30 Się kręci - program 
Telewizji Polsat

12:45 Czarodziejki 
- serial obyczajowy
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13:45 Fabryka gwiazd
15:45 Wielka biała pięść 

- komedia
17:45 Agentki 

- serial komediowy
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Ranking Gwiazd 

- program rozrywkowy
20:00 Jak oni śpiewają 

- program rozrywkowy
22:00 Studio Lotto 
22:35 Dirty dancing 

- film muzyczny
 Frances, nazywana 

przez przyjaciół Baby 
spędza wakacje z 
rodzicami i siostrą w 
jednym z ośrodków 
wakacyjnych. 

00:40 C.H.U.D. II - horror
 Grupa nastolatków 

włamuje się do tajnego 
laboratorium wojsko-
wego.

02:20 Ale kasa
03:20 Zakazana kamera
05:00 Nocne randki

19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! 
20:00 Niania - serial 

komediowy, Polska 
20:35 Mam talent 
 Nowe show, w którym 

uczestnicy z całej Pol-
ski zaprezentują swoje 
talenty. 

22:20 Red Eye - film 
sensacyjny, USA

00:05 Noc nietoperzy 
- film sensacyjny, USA

 Spokojnym dotychczas 
miasteczkiem Scottsvil-
le wstrząsa seria niewy-
jaśnionych morderstw. 
Miejscowy weterynarz 
John Wells podejrze-
wa, że mordercami 
są wyhodowane w 
szkolnym laboratorium 
nietoperze. Do miasta 
przyjeżdża policjantka 
Ally Parks.

02:05 Uwaga! 
02:25 Telesklep
02:45 Nic straconego

14:00 Oblicza Armii - 
magazyn

14:30 Serwis info
15:00 Męska przygoda - 

magazyn
15:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis sportowy
16:00 Tygodnik Polski 

- widowisko publicy-
styczne

16:30 Serwis info - dla 
niesłyszących, Pogoda

16:45 Pasmo regionalne
20:00 Miejsca przeklęte - 

cykl dokumentalny
20:30 Serwis Info, Pogoda
21:00 Zależni Niezależni
21:30 Serwis info, Pogoda
21:45 Pasmo regionalne
22:30 Serwis info, Pogoda 
23:00 Sportowy wieczór
23:30 Patrol
23:50 Męska przygoda 

- magazyn
00:20 Zależni Niezależni
00:45 Było, nie minęło
01:15 Studio Wschód 

- magazyn
01:45 Serwis Info

14:40 Made in Poland 
15:05 Hotel Pod Żyrafą 

i Nosorożcem - serial
15:45 Notacje
16:00 Śniadanie 

na podwieczorek
17:00 Teleexpress
17:15 Pamiętaj o mnie 
17:25 Dwie szuflady
18:25 M jak miłość

- serial TVP
19:10 Dobranocka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:05 Pogoda
20:10 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
21:00 300 % normy
21:30 Diabeł - film TVP
22:05 To je to czyli czeski 

wieczór - program 
rozrywkowy

23:00 Trzeci - film 
obyczajowy

00:35 M jak miłość
- serial TVP

01:20 Dobranocka 
01:35 Wiadomości
02:00 Ranczo - serial

05:35 Uwaga! 
05:55 Telesklep
08:00 Turbo Ring 
08:30 Dzień dobry TVN 
10:55 Pascal: po prostu 

gotuj - program kulinarny
11:30 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy 
13:20 You can dance 

- Po prostu tańcz! 
- program rozrywkowy

14:55 Siłacze 10 - 
Strongman 

16:05 To tylko gra 
- film rodzinny, USA

18:00 Milionerzy 
 To właśnie ten program 

rozpoczął nową erę w 
polskiej telewizji wpro-
wadzając zupełnie inną 
jakość: prowadzący z 
wielką osobowością i 
klasą, wielkie emocje w 
grze o jeszcze większe 
pieniądze.

19:00 Fakty 
19:25 Sport 

Hit na sobotę: Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły - film 
przygodowy, TVP1, godz. 20:15. W obrazie o morskich 
rozbójnikach być powinno: statek widmo, pojedynki na broń 
białą i bitwy morskie, przeklęty skarb na Isla de Muerte...

Gwiazdy w południe: Xanadu - komedia, TVP2, godz. 11:40. 
Sonny Malone, młody grafik i malarz z Los Angeles, 
jest sfrustrowany pracą w dziale reklamowym wytwórni 
płytowej. Chłopak marzy o tworzeniu prawdziwej sztuki... 

05:40 Sztukateria
06:05 VIP
06:35 V-max 
07:05 Gram.Tv
07:35 Melrose 

Place - serial
09:05 Ania z Zielonego 

Wzgórza dalsze losy 
cz.1 - film obyczajowy

11:00 Galileo
12:00 Gram.Tv
12:30 V-max
13:00 VIP 
13:30 Cruzer-sport:ex
14:00 Rajdowe 

Mistrzostwa Świata 
- Rajd Francji

15:00 Plus Liga - siatków-
ka mężczyzn: PGE Skra 
Bełchatów - Domex 
Tytan Częstochowa 
- na żywo

16:55 Kłamczuch 
- program rozrywkowy

17:55 Discovery Los 
Angeles w epoce 
lodowcowej cz.2 - film

Są dwa sposoby odczuwania samotności: gdy czujesz się sam na świecie i gdy odczuwasz osamotnienie świata.

10:00 Poturbowani 11:00 
Brainiac 12:00 Zwykłe rze-
czy 13:00 Szkoła przetrwa-
nia: Afrykańska sawanna
14:00 Brudna robota 15:00 
Prawda czy fałsz 16:00 
Smash Lab 17:00 Ame-
rykański chopper 19:00
Najbogatsi ludzie świa-
ta 20:00 Brudna robota 
21:00 Broń przyszłości: 
Siła ognia 22:00 Jak to 
jest zrobione? 23:00 Zwy-
kłe rzeczy 00:00 Kuźnia 
hot-rodów 01:00 Doktor 
G  02:00 Moja szokująca 
historia 03:00 Broń przy-
szłości: Siła ognia 04:00 
Jak to jest zrobione? 
05:00 Prawda czy fałsz 
- pogromcy mitów: Rakieta 
konfederatów

06:35 Telesklep 
08:10 Rodziców 

nie ma w domu 
- serial 

08:40 Pępek świata - 
serial komediowy, USA

09:40 Agent 00 
- komedia, USA 

 Nastolatek Lance marzy 
o tym, by zostać tajnym 
agentem. Pewnego dnia 
chłopak trafia na ślad 
niezwykłej intrygi: gru-
pa hakerów zamierza 
storpedować między-
narodowy kongres 
ochrony środowiska.

11:30 Diabli nadali 
- serial komediowy

14:00 Golfiarze 
- komedia, USA

 Gracze, to oczywiście 
sami bogacze i ekscen-
trycy, zaś pracująca w 
klubie obsługa, to ludzie 
wprawdzie biedni, ale 
zdeterminowani.

19:00 Galileo - program 
popularno-naukowy 

20:00 Wąż i cień orła
- komedia

 Chien Fu wykonuje 
drobne prace w szkole 
kung-fu. Na swojej dro-
dze spotyka żebraka Pai 
Chang-Tien, który oka-
zuje się być mistrzem 
stylu Pięść Węża.

22:15 Istne Szaleństwo
- program rozrywkowy

23:15 Pod kontrolą 
- thriller

 Młoda i piękna psy-
choterapeutka, doktor 
Daryl Shelleigh staje 
się obiektem policyjnej 
inwigilacji po niewy-
tłumaczalnej śmierci 
jednego z jej pacjentów. 

01:15 Skrzydła - serial 
komediowy

01:50 Walka Na odkurza-
cze - komedia

03:40 Barry White 
04:35 Wydarzenia
05:10 TV Market

07:25 Zielone lata - dramat 
09:15 Oblężona twierdza 
10:45 Spadaj! - komedio-
dramat 12:30 Aktualności 
Filmowe - magazyn 13:05 
Zielona arka - dokument 
socjologiczny, Holandia 
14:05 Tajniki przyrody 
14:40 Obcy krewni - ko-
media 16:25 Rozmowy 
nocą - komedia 18:10 Sko-
rumpowani 3 - komedia 
20:00 Oko - horror21:40 
1408 - thriller 23:30 Po-
tęga strachu - sensacyjny 
01:35 Wiatr buszujący w 
jęczmieniu - dramat 03:40 
Jasnowidzenie - thriller, 
USA, reż. Allan Harmon, 
wyk. Lexa Doig 05:05 Eks-
pres von Ryana - wojenny

07:00 Wyścigi motocy-
klowe 08:30 Rajdy sa-
mochodowe 09:00 Piłka 
nożna: Eurogole Weekend 
09:30 Snooker 12:15 In-
ternational Formula Master 
13:00 Skoki narciarskie 
14:00 Tenis 17:30 Skoki 
narciarskie 18:00 Skoki 
narciarskie: Letnia Grand 
Prix Liberec, Czechy - HS 
140 19:45 Snooker: Szan-
ghaj, Chiny 22:30 Rajdy 
samochodowe: Mistrzo-
stwa Świata, Hiszpania 
- dzień drugi 23:00 Sporty 
walki: Fight Club - Special 
Superfights 01:15 Rajdy 
samochodowe 01:45 Wy-
ścigi motocyklowe: Grand 
Prix Phillip Island, Australia 
- rozgrzewka

08:00 Hogo-fogo Homolka 
- komedia 09:30 Uciecz-
ka z planety małp 11:15 
Wygrać z losem 13:35 Ar-
mageddon 16:10 Zemsta 
Różowej Pantery 18:00 
Precedensowa sprawa 
- dramat sądowy 20:00 
Hidalgo - ocean ognia - 
przygodowy, USA, reż. Joe 
Johnston, wyk. Viggo Mor-
tensen, Zuleikha Robinson, 
Omar Sharif, Louise Lom-
bard 22:25 RoboCop 2 - 
science fiction 00:30 Cień 
wątpliwości - thriller 02:25 
Tylko ze stałym partnerem 
- komedia, Meksyk, reż. 
Alfonso Cuarón, wyk. Da-
niel Giménez Cacho, Clau-
dia Ramírez, Luis de Icaza, 
Astrid Hadad

10:00 Na ratunek przy-
rodzie 11:00 Na pomoc 
zwierzętom 11:30 Wyspa 
orangutanów 12:00 Wy-
spa orangutanów 14:00 
Wyspa orangutanów: Pro-
blemy okresu dojrzewania 
14:30 Wyspa oranguta-
nów: Orangutan 911 15:00 
Wyspa orangutanów: Po-
żarty żywcem 15:30 Wy-
spa orangutanów 19:00 
Przerażająca dwudziestka 
20:00 Zwierzęce pola bitwy 
21:00 Dziwaczne stworze-
nia 22:00 Dżungla 23:00 
Na posterunku 00:00 Na 
ratunek przyrodzie 01:00 
Przerażająca dwudziest-
ka 02:00 Zwierzęce pola 
bitwy 03:00 Dziwaczne 
stworzenia

06:00 Odette Toulemon-
de - komedia 07:40 Kiedy 
potknie się człowiek 09:05 
Pakt milczenia 10:40 
Happy wkręt 12:05 Mój 
najlepszy przyjaciel 13:40 
Zoom: Akademia super-
bohaterów - przygodowy 
15:05 Gang z boiska - dra-
mat 17:10 Grzanie ławy 
- komedia 18:35 Narodzi-
ny obłędu - thriller 20:10 
Pani Henderson - komedia 
21:50 Potępiony - film ak-
cji 23:40 Edison - thriller, 
USA, reż. David Burke, 
wyk. Morgan Freeman, 
Justin Timberlake, Kevin 
Spacey, Dylan McDermott, 
John Heard 01:20 Droga 
zemsty - thriller

16:00 Frasier - serial 
komediowy, USA 

18:30 Detektyw Monk 
- serial sensacyjny

 Monk zostaje wezwany, 
ponieważ przed 
sklepem spożywczym 
z własnej broni zabity 
zostaje kierowca opan-
cerzonego samochodu. 
Monk szuka śladów, ale 
zanim może przyjrzeć 
się sprawie z bliska, 
dzwoni do niego jego 
brat Ambrose.

19:30 Farciarz Gilmore 
- komedia, USA

 Gilmore jest hokeistą z 
zamiłowania, ale tak się 
złożyło, że nie może już 
grać w ulubioną grę.

21:25 Sneakers - film 
sensacyjny, USA 

00:00 Kurator - komedia, 
Wielka Brytania

01:50 Wróżki
02:55 Laski na czacie

HBO

Głośna adaptacja debiutanckiej powieści Stephena Kin-
ga pod tym samym tytułem, opublikowanej w 1974 roku. 
Kolejne bestsellerowe książki „króla literatury horroru” były 
również z powodzeniem przenoszone na duży ekran. W 
opowieściach z dreszczykiem specjalizuje się również uczeń 
Hitchcocka, reżyser Brian De Palma, który podjął się ekrani-
zacji „Carrie”. Film stał się jego pierwszym, wielkim sukce-
sem komercyjnym i jest uważany przez krytykę za jedno z 
najlepszych dzieł w dorobku twórczym reżysera. Dyskretne 
przejście od realistycznego obrazu rzeczywistości do halu-
cynacyjnego koszmaru uznano za przykład prawdziwej ma-
estrii reżyserskiej. 

Discovery

Eurosport Ale kino!

Animal Planet Canal+

SOBOTA

TVP1
01:05 Kino nocnych marków - Carrie

Po samobójczej śmierci swojego starszego syna Alana 
rodzina Clarków przeprowadza się z Chicago do małego 
miasteczka Cradle Bay. Rodzice wierzą, że zmiana oto-
czenia po przeżytej tragedii pomoże odzyskać równowagę 
młodszemu synowi, Steve’owi.

Najzdolniejsi hackerzy i specjaliści od współczesnej 
techniki dostają specjalne zadanie od rządu. Mają wykraść 
najnowszy wynalazek, dekoder, który pozwala włamać się 
do wszystkich urządzeń elektronicznych. Dopiero wtedy, 
gdy to cacko znajduje się w ich rękach, orientują się, jak 
potężną daje ono władzę.

TVP2
21:35

TVN7
21:25

Weekendowe Kino Dwójki 
- Grzeczny świat

Sneakers

Wskutek zatargu ze swoim szefem, Robertem Bricklan-
dem, agent Beau Stoddard musiał opuścić szeregi FBI i 
został inspektorem w Pocztowym Wydziale Dochodzenio-
wym. Kiedy nieznany sprawca zaczyna podkładać w Los 
Angeles bomby, całe miasto ogarnia strach. Sprawa staje 
się poważna, gdy od bomby dostarczonej w paczce ginie 
znana prawniczka Anne Harrington, a wkrótce po niej w 
wyniku zamachu dokonanego w restauracji umiera proku-
rator generalny Fred Goldenberg. Śledztwo w tej sprawie 
prowadzi FBI, a Brickland wyznacza do kierowania pracami 
agentkę Jane Dreyer. Tajemniczymi wybuchami interesuje 
się również Stoddard, który na własną rękę próbuje dociec 
prawdy. Odkrywa, że za śmiercią Harrington i Goldenberga 
stoi najprawdopodobniej ta sama osoba - biały mężczyzna 
z charakterystycznym tatuażem na ręce. 

TVP2
00:50

Weekendowe Kino Dwójki 
- Detonator

Niania - serial komediowy, TVN, godz. 20:00
Panna z warszawskiej Pragi - Frania Maj, po utracie pracy 
i rozstaniu z narzeczonym, przypadkiem obejmuje posadę 
niani w domu majętnego producenta telewizyjnego.

08:45 M jak miłość 
- serial TVP

09:30 Ziarno - magazyn
09:55 Miki Mol i Straszne 

Płaszczydło - serial
10:25 Kurs języka

polskiego
10:55 Złotopolscy 

- telenowela TVP
11:20 Pamiętaj o mnie 
11:30 Bzik kulturalny
12:00 Transmisja 

Mszy Świętej 
13:35 Tajemnice Watyka-

nu - serial dokument.
14:05 Dom - serial
15:40 Zaolzie
16:10 Skarby nieodkryte 
16:35 Zaproszenie
17:00 Teleexpress
17:15 Rozmowy 

na temat...
17:25 Pamiętaj o mnie 
17:35 Szansa na Sukces 
18:25 M jak miłość 

- serial TVP
19:15 Dobranocka

05:10 Zaopiekuj 
się mną - serial

05:50 Czasy, 
w których przyszło 
nam żyć - serial

06:45 Kadra 2012 
- magazyn

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

08:00 Domisie 
- program dla dzieci

08:25 Klub przyjaciół 
Myszki Miki - serial

08:55 Teleranek 
- magazyn 

09:25 High School 
Musical 2 - musical

11:10 Od słów do głów 
- magazyn

11:25 Tydzień
11:55 Między ziemią 

a niebem - magazyn
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią 

a niebem - magazyn
13:00 Wiadomości
13:20 Szkoda gadać 

- program rozrywkowy
13:50 Winnetou II: Ostat-

ni renegaci - serial 
przygodowy

15:35 BBC w Jedynce: 
Życie gadów i płazów 
- serial dokumentalny

16:30 Między mamami 
- magazyn

17:00 Teleexpress 
17:20 300 % normy 

- teleturniej
17:55 300 % normy 

- rozwiązanie konkursu
18:05 Jaka to melodia?
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości 
19:50 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Seks, kasa 

i kłopoty - serial 
obyczajowy

21:15 Ranczo - serial 
obyczajowy TVP

23:10 Uczta kinomana: 
Bohater 
- film fabularny

01:00 Kolekcja kinomana: 
Pole miłości 
- film fabularny 

 Lurene Hallet, sfru-
strowana codzienną 
banalną egzystencją 
atrakcyjna blondynka, 
wyrusza - wbrew woli 
despotycznego męża 
- do Waszyngtonu. 
Chce uczestniczyć w 
pogrzebie zastrzelone-
go prezydenta Johna 
F. Kennedy’ego.

02:40 Wokół 
wielkiej sceny 

03:10 Zakończenie dnia

05:30 Dla niesłyszących: 
Słowo na niedzielę 

05:35 Dla niesłyszących: 
Radio Romans - serial

06:05 Złotopolscy 
- telenowela TVP

07:00 Sto tysięcy 
bocianów - serial 
dokumentalny TVP

07:35 M jak miłość
- serial TVP

08:25 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

09:30 Doktorologia stoso-
wana: Otolaryngologia 
- cykl dokumentalny 

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

10:25 Wstęp do filmu do 
National Geographic

10:35 Miesiąc z National 
Geographic: Zdumie-
wająca planeta - Woj-
na żywiołów - serial 
dokumentalny

11:30 Makłowicz 
w podróży - Mołdawia 
- Człowiek i natura 
- magazyn kulinarny

12:05 Gwiazdy 
w południe: Siedmiu 
wspaniałych nadjeżdża 
- western

14:00 Familiada 
- teleturniej

14:30 Złotopolscy 
- telenowela TVP

15:10 Szansa na Sukces 
- Piosenki Wojciecha 
Trzcińskiego

16:10 Na dobre i na złe 
- serial TVP

17:10 Brzydula Betty
- serial komediowy

18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Sport Telegram
18:55 Pogoda
19:05 Tak to leciało! 

- teleturniej
20:05 Czas honoru 

- serial TVP
20:55 Air Force One 

- film fabularny
23:00 Kulisy Magazynu 

Extraklasy 
23:10 Sport - Magazyn 

Extraklasy /premiera/
23:55 Euroexpress 

- magazyn
24:00 Dolina Kreatywna 
00:30 Panorama
00:45 Gwiazdy Grand 

Prix Jazz Melomani 
- koncert

01:35 Przebłyski pamięci 
- film fabularny 

 Clayton jest agentem 
zwalczającym przemyt 
narkotykowy. Przedostał 
się do grupy handlującej 
narkotykami.

03:05 Zakończenie dnia

06:50 Integracja
07:00 Wierzę, wątpię, 

szukam - magazyn
07:30 Serwis Info Dzień 

weekend, Pogoda
07:45 Pasmo regionalne
08:30 Serwis info, Pogoda
08:45 Pasmo regionalne
09:00 Światowiec - ma-

gazyn turystyczny
09:30 Serwis info
10:00 Antysalon Ziemkie-

wicza - magazyn
10:30 Serwis info
11:00 Miejsca Przeklęte - 

cykl dokumentalny
11:30 Serwis Info, Pogo-

da, Serwis sportowy, 
Serwis kulturalny

12:00 Telewizja Objazdo-
wa - cykl reportaży

12:30 Serwis Info
13:00 Teleplotki
13:30 Serwis info
14:00 Pierwszy milion 

- magazyn
14:30 Serwis INFO

05:30 Wstawaj! Gramy!
06:15 Szalony Jack, 

pirat - serial
06:45 Miejskie 

szkodniki - serial
07:15 Monster 

Warriors - serial
07:45 Power Rangers 

- serial przygodowy
08:45 Studio F1 - GP Chin 
09:00 Formuła 1
11:00 Studio F1 
11:15 Dinotopia 3 

- film przygodowy
 Karl i David Scott to 

bracia, którzy ocaleli 
z katastrofy samolo-
towej. Znaleźli się na 
tajemniczej wyspie, 
leżącej gdzieś w środku 
bezkresu oceanu. 

13:00 Stożkogłowi 
- komedia 

14:45 I kto tu rządzi 
- serial komediowy

15:15 Piotr Bałtroczyk 
na żywo
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16:45 Strzał w 10 
- teleturniej

17:45 Rodzina zastępcza 
- serial obyczajowy

 To, czego najbardziej 
boją się rodzice 
pociech, które wcześnie 
wstępują w małżeński 
związek, to naturalnie 
natychmiastowego 
pojawienia się dziecka, 
które utrudni albo 
uniemożliwi studia, 

18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Ranking Gwiazd 

- program rozrywkowy
20:00 Skazany na śmierć 

- serial sensacyjny
21:00 CSI: Kryminalne 

zagadki Miami 
- serial kryminalny

22:00 Studio Lotto 
22:05 Kości - serial 
23:05 Wallander: Foto-

graf - film kryminalny
00:50 Magazyn sportowy 
02:50 Zakazana kamera

17:00 Kapitalny pomysł 
18:00 Milionerzy 
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! 
19:55 Taniec z gwiazdami 

- program rozrywkowy, 
Polska

21:50 Teraz albo nigdy 
- serial obyczajowy, 
Polska

22:50 Taniec z gwiazdami 
- kulisy 

23:20 Seks w wielkim 
mieście - serial kome-
diowy, USA 

23:55 Lśnienie - horror
 Overlook Hotel leży 

na odludziu. W tym 
hotelu doszło kiedyś do 
tragedii, poprzedni stróż 
zamordował tam swoją 
żonę i dwie córki.

02:15 Uwaga! 
02:35 Telesklep
02:55 Nic straconego

14:40 I Liga piłki nożnej 
- Widzew Łódź - Wisła 
Płock

15:30 Serwis info, Pogoda
15:35 I Liga piłki nożnej: 

Widzew Łódź - Wisła 
Płock

16:30 Serwis info - dla 
niesłyszących, Pogoda

16:45 Pasmo regionalne
17:15 Tydzień Świat
17:30 Serwis Info Wie-

czór weekend, Pogoda
18:00 Pasmo regionalne
20:30 Serwis Info
20:50 Młodzież kontra
21:30 Serwis Info Wieczór
21:45 Pasmo regionalne
22:30 Serwis info, Pogoda
22:50 Zabójczo tanie 

- film dokumentalny
23:50 Miejsca Przeklęte 

- cykl dokumentalny
00:20 Sportowa niedziela
01:15 Pierwszy milion 

- magazyn
01:45 Antysalon Ziemkie-

wicza - magazyn
02:10 Serwis info

19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:05 Pogoda
20:10 Glina - serial
21:00 XIX Festiwal 

Kultury Ukraińskiej
21:50 Szkoda gadać
22:10 Czas dla kibica: 

Żużel - Finał Złotego 
Kasku - Wrocław 2008

24:00 M jak miłość 
- serial TVP

00:45 Ziarno - magazyn
01:10 Dobranocka 
01:30 Wiadomości
01:50 Sport
02:00 Glina - serial
02:45 Zaproszenie
03:05 Złotopolscy 

- telenowela TVP
03:30 Pamiętaj o mnie

- koncert życzeń
03:40 Dom - serial 

obyczajowy TVP
05:20 Zaolzie - zaułek 

historii - reportaż
05:45 Rozmowy 

na temat...
06:00 Zakończenie dnia

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

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

- serial obyczajowy, 
Polska

12:50 Kłamca kłamca 
- komedia, USA

 Zdolny prawnik Fletcher 
Reede kieruje się w 
pracy maksymą, 
według której cel 
uświęca środki. 

14:35 Mam talent 
- program rozrywkowy, 
Polska

16:20 Co za tydzień 
 Podsumowuje najcie-

kawsze wydarzenia 
kulturalne, prezentuje 
wywiady ze światowy-
mi gwiazdami, pokazuje 
ciekawostki z życia 
towarzyskiego.

Uczta kinomana: Bohater - film fabularny, TVP1, godz. 23:10. 
Bohater to nie tylko barwne widowisko, to również osadzona 
w historii Chin opowieść o mechanizmach władzy, o naturze 
bohaterstwa, o honorze i poświęceniu...

Gwiazdy w południe: Siedmiu wspaniałych nadjeżdża - we-
stern, TVP2, godz. 12:05. Znany na całym Dzikim Zachodzie 
rewolwerowiec Chris Adams po latach awanturniczego życia 
ustatkował się wreszcie, ożenił z piękną Arillą...

05:30 Sztukateria
05:55 V Max 
06:25 VIP 
06:55 Kinomaniak 
07:25 Dekoratornia 
07:55 Cruzer sport:ex
08:25 Nieposkromiona 

Australia - serial 
dokumentalny

09:00 Ania z Zielonego 
Wzgórza: dalsze losy 
cz. 2 - film obyczajowy

11:00 Galileo 
12:00 Kinomaniak 
12:30 Dekoratornia 
13:00 Wielkie Happy Hour
14:00 Bogaci i przegrani 

- serial dokumentalny
14:30 Zakochane gwiazdy 

- cykl dokumentalny
 Bohaterami tego 

cyklu są piękni, sławni i 
bogaci oraz ich historie 
miłosne.

15:00 Liga Plus 
- siatkówka kobiet 

17:00 Kłamczuch 

Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę.

06:00 Królowie mocy 
07:00 Najbogatsi ludzie 
świata 08:00 Jak to jest 
zrobione? 09:00 Zwykłe 
rzeczy 10:00 Amerykański 
hot-rod 11:00 Najbogatsi 
ludzie świata 12:00 Ame-
rykański chopper 14:00 
Bryki nie z fabryki: Merce-
des Asanti 15:00 Prawda 
czy fałsz 16:00 Misja nie-
zbędna 17:00 Jak to jest 
zrobione? 18:00 Królowie 
mocy 19:00 Smash Lab: 
Amortyzujący beton 20:00 
Inżynieria ekstremalna 
21:00 Walka o ropę 22:00 
Brudna robota 00:00 Afga-
nistan 01:00 Strefa śmierci 
02:00 Fight Questy 03:00 
Walka o ropę 04:00 Brudna 
robota Petera Schmeichela

05:40 Telesklep 
07:15 Hej-nał show - 

program rozrywkowy
08:10 Inwazja - serial 

science-fiction, USA 
09:05 Czarny Książę 

- film rodzinny
 Czarny Książę to 

koń, który opowiada 
wstrząsającą, pełną 
upokorzeń historię 
swego życia.

10:50 Detektyw Monk 
- serial sensacyjny

11:50 Wybrańcy obcych - 
serial science-fiction

13:40 Farciarz Gilmore 
- komedia, USA

15:30 Młode szpady - film 
przygodowy, Francja

 Pewnej nocy D’Arta-
gnan ucieka z zamku 
swego ojca zabierając 
ze sobą należący do 
ojca cenny miecz.

17:30 Columbo - serial 
kryminalny, USA 

18:00 Istne Szaleństwo
- program rozrywkowy

19:00 Galileo - program 
popularno-naukowy

20:00 Włatcy Móch 
- serial animowany 

 Klasa IIb ma wystąpić 
w olimpiadzie nauko-
wej. Nagrodą główną 
jest staż wakacyjny 
w Mesa.

20:30 Nic nie widziałem 
nic nie słyszałem 
- komedia

 Na pierwszy rzut oka 
wydawać się może, 
że Wallego i Davea nic 
nie łączy. Wally jest 
bezczelny, wygadany 
i niewidomy. 

22:35 Jazda Figurowa 
23:35 Pytania 

i odpowiedzi - dramat
02:25 Skrzydła - serial 

komediowy
02:55 Być jak ona 
03:20 Wydarzenia
03:55 Kinomaniak
04:20 VIP

08:00 Tajniki przyrody 
08:30 Zielona arka  09:30 
Zabawna buzia - komedia 
11:15 Stara miłość nie 
rdzewieje 12:45 Wszystko 
będzie dobrze 14:30 Niania 
w akcji 16:40 Męsko-dam-
ska rzecz - komedia 18:20 
Eureka II - serial 19:10 
Łapu Capu 19:20 Aktual-
ności Filmowe 19:50 Nie 
Przegap - magazyn infor-
macyjny 20:00 Transfor-
mers - przygodowy 22:30 
2 dni w dolinie - dramat 
00:20 Dobry agent - dra-
mat 03:10 Lubię nietope-
rze - horror, Polska, reż. 
Grzegorz Warchoł, wyk. 
Katarzyna Walter, Marek 
Barbasiewicz, Małgorzata 
Lorentowicz

06:15 Wyścigi motocyklo-
we 08:30 Rajdy samocho-
dowe 09:00 FIA WTCC: 
Monza 09:30 Snooker: 
Szanghaj, Chiny 12:00 
FIA WTCC: Monza 13:00 
Tenis 14:45 Skoki narciar-
skie 140 15:30 FIA WTCC: 
Monza 16:30 Sporty mo-
torowe 16:45 Wyścigi 
motocyklowe 17:30 Futsal 
19:00 Snooker: Szanghaj, 
Chiny 22:45 Sporty moto-
rowe: Weekend w sportach 
motorowych - program 2/2 
23:00 Rajdy samocho-
dowe 23:30 Superbike: 
00:15 Superbike: Mistrzo-
stwa Świata Magny-Cours, 
Francja - Przejazd drugi 
01:00 Superbike: Mistrzo-
stwa Świata Magny-Cours

08:00 Casino Royale  10:20 
Poirot: Tajemnica egip-
skiego grobowca 11:20 
Poirot: Pokonany gość 
- kryminalny 12:25 Zdani 
na siebie 13:05 Odnaleźć 
siebie - dramat 15:00 John 
i Mary - obyczajowy 16:45 
Hidalgo - ocean ognia - 
przygodowy 19:15 Gwiaz-
dy i gwiazdorzy  20:00 
Dusiciel z Bostonu - thriller 
22:10 25 godzina - dramat 
00:30 Kino Mówi - maga-
zyn 00:35 Królowie życia 
- western 02:45 Hanussen 
- dramat, Wegry/RFN, reż. 
István Szabó, wyk. Klaus 
Maria Brandauer, Erland 
Josephson 04:40 Księż-
niczka z Nebraski - dramat, 
USA, reż. Wayne Wang

10:00 Na ratunek przy-
rodzie 11:00 Na pomoc 
zwierzętom 12:00 Policja 
dla zwierząt w Houston 
13:00 Policja dla zwierząt 
w Houston: Powrót Cody-
’ego 14:00 Świat przyrody 
15:00 Spotkanie z kobrą 
królewską 16:00 Historia 
życia: Ludzkie życie 17:00 
Podwodni drapieżcy 18:00 
Zwierzęta nie z tej ziemi 
19:00 Park zwierzęcy 
20:00 Małpie życie 21:00 
Wychowując młodą pandę 
22:00 Mekong 23:00 Na 
posterunku 00:00 Na ratu-
nek przyrodzie 01:00 Park 
zwierzęcy  02:00 Małpie 
życie 03:00 Wychowując 
młodą pandę 04:00 Me-
kong

07:30 Na planie 08:00 
Magiczna kula 09:30 Data 
ważności - komedia 11:00 
Cztery amazonki - komedia 
12:40 Wytańczyć marze-
nia - dramat 14:35 Czło-
wiek człowiekowi - dramat 
16:35 Cinema, cinema 
- magazyn 17:00 Numer 
2 - komediodramat 18:35 
Posejdon - film akcji 20:10 
Niedzielna Megapremiera: 
Numer 23 - thriller 21:45 
Rozstania i powroty - dra-
mat 23:40 Bagno - hor-
ror, Kanada, reż. Jordan 
Baker 01:10 Dyniogłowy: 
W proch się obrócisz 
- horror, W. Bryt./USA/
Rum., reż. Jake West 
02:45 Chłopcy z baraków 
- komedia, Kanada

19:05 Kobra: Oddział spe-
cjalny - serial, Niemcy 

 Jedenasta seria serialu 
o niemieckich policjan-
tach, którzy patrolują 
autostradę wiodącą ze 
wschodu na zachód 
Europy.

20:05 Święty - film sensa-
cyjny, USA

22:25 Dowody zbrodni 
- serial kryminalny, USA 

23:25 Wesprzyj się na 
mnie - film obyczajowy, 

 Wszystko zaczęło się w 
roku 1960, gdy młody 
nauczyciel Joe Clark 
rozpoczął pracę w 
tutejszym liceum.

01:35 Wróżki
 Program, w którym 

wróżki i wróżbici przy 
pomocy kart tarota, 
run, jasnowidzenia i 
numerologii pomagają 
rozwiązywać życiowe 
problemy.

02:40 Laski na czacie

HBO Discovery

Eurosport Ale kino!

Animal Planet Canal+
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Śmierć ojca staje się punktem zwrotnym w życiu Winnetou. 
Teraz on zostaje wodzem odpowiedzialnym za los Apaczów. 
Młody wódz uznaje również, że jego zadaniem jest działanie 
w interesie wszystkich Indian. Aby zapobiec rozlewowi krwi, 
stara się, wraz ze swoim niezawodnym przyjacielem Old 
Shatterhandem szerzyć przyjaźń między białymi i czerwono-
skórymi. Pewnego dnia ratuje córkę Leśnego Niedźwiedzia, 
piękną dziewczynę o imieniu Biały Kwiat. Młodzi zakochują się 
w sobie, ale Winnetou poświęca swoje uczucie i doprowadza 
do ślubu Indianki z synem pułkownika Merrila sprawującego z 
ramienia rządu władzę nad terytorium Apaczów. 

Na początku lat osiemdziesiątych na jednej z okładek ma-
gazynu „Time” pojawiło się zdjęcie Joe Clarka (Morgan Fre-
eman), nauczyciela, który zyskał sobie przydomek Szalonego 
Joe. Udało mu się dokonać rzeczy prawie niemożliwej. Clar-
kowi powierzono kierowanie opanowaną przez młodociane 
gangi i handlarzy narkotyków szkołą, której groziła likwidacja. 
W krótkim czasie doprowadził on do przywrócenia porządku i 
podniesienia poziomu nauki w szkole. Sławę „szalonego” zy-
skał sobie dzięki niekonwencjonalnym, ale za to skutecznym 
metodom działania.

TVP1
13:50

TVN7
23:25

Winnetou II - Ostatni renegaci

Wesprzyj się na mnie

Seksowna blondynka Laurene Hallett (Michelle Pfeiffer) 
pędzi beztroskie życie w Dallas u boku męża Raya (Brian 
Kerwin). Wprawdzie nie kocha nudnego małżonka, ale za 
to ma święty spokój. Ray niczego od niej nie wymaga, 
byleby nie brakło piwa w lodówce. Laurene może odda-
wać się swemu życiowemu hobby podsycanemu przez 
kolorowe magazyny dla gospodyń domowych. Jej fascy-
nacja prezydentem Johnem Kennedym i jego piękną żoną 
Jacqueline przeradza się w obsesję.

Prezydent Stanów Zjednoczonych, James Marshall, 
wraca z Moskwy do Waszyngtonu samolotem Air Force 
One. Na pokładzie jest także 6 rosyjskich dziennikarzy, 
którzy przeprowadzają z nim wywiad. Okazują się oni 
groźnymi terrorystami, którzy dzięki pomocy jednego z 
agentów Secret Service, Gibbsa, przejmują kontrolę nad 
samolotem. Prezydentowi udaje się ukryć. Przywódca 
terrorystów, Iwan Korszunow, żąda uwolnienia genera-
ła Radka, nacjonalisty aresztowanego przez rosyjskich i 
amerykańskich komandosów. W przypadku niespełnienia 
jego żądania grozi wymordowaniem zakładników: żony i 
córki prezydenta oraz załogi samolotu.

TVP1
01:00

TVP2
20:55

Kolekcja kinomana - Pole miłości

Air Force One

Święty - film sensacyjny, TVN7, godz. 20:05
Simon Templar, znany również jako Święty (Val Kilmer) jest 
wirtuozem wśród oszustów i złodziei. Ukradnie każdy, nawet 
najpilniej strzeżony skarb...



08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans po ósmej
08:35 Jedynkowe 

Przedszkole 
09:00 My Wy Oni 

- magazyn
09:25 Szkoda gadać 

- program rozrywkowy
09:50 Hotel Pod Żyrafą

i Nosorożcem - serial
10:35 Dwie szuflady
11:30 Plebania 

- telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - telenowela
12:35 Pamiętaj o mnie 

- koncert życzeń
12:45 Zaolzie - zaułek 

historii - reportaż
13:15 M jak miłość - serial
14:05 Tygrysy Europy 

- serial komediowy TVP
14:50 Warto rozmawiać
15:55 Podróżnik 
16:15 My Wy Oni 
16:40 Warmia i Mazury

na jesień - magazyn

05:45 Notacje 
- Józef Mucha. Byłem 
kierowcą Wojtyły 
- cykl dokumentalny

06:00 Kawa czy herbata?
07:50 Leksykon PRL

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

po ósmej
08:35 Sekretny świat 

misia Beniamina 
- serial animowany

08:55 Budzik - Wiewiórki
09:30 Atlantis High 

- serial komediowy
10:00 Moda 

na sukces - serial
10:50 Wielki świat 

małych odkrywców
11:05 Jaka to melodia?
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:20 W kolejce po euro 

- cykl reportaży
12:40 Plebania 

- telenowela TVP
13:05 Klan 

- telenowela TVP
13:35 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
14:00 Zwierzęta świata: 

Lwica i lamparcica. 
Przyjaźń wbrew 
naturze. 1/2 - film 
dokumentalny

14:30 Errata do biografii
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Jesteś tym co jesz: 

Lorna Slater - serial 
dokumentalny

15:45 Pora na doktora
- magazyn

16:05 Moda 
na sukces - serial

17:00 Teleexpress 
17:20 Celownik 
17:35 Klan 

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

- telenowela TVP
18:55 300 % normy 
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:05 Pogoda
20:20 Teatr Telewizji: 

Podróż - spektakl 
teatralny

21:25 Program publicys-
tyki kulturalnej

22:00 Wydział Zabójstw 
- serial kryminalny

22:30 Reportaż
23:15 Mocne kino nocne: 

Terminator 2: Dzień 
sądu - film 

01:35 Kojak - serial sens.
02:30 Errata do biografii
02:55 Notacje 
03:10 Zakończenie dnia

06:10 Złotopolscy 
- telenowela TVP

07:05 Euroexpress 
- magazyn

07:10 Telezakupy
07:25 Przystanek praca
07:40 Dwójka Dzieciom: 

Przygody Goździka 
Ogrodnika - serial 
animowany

07:55 Pytanie na śniada-
nie, zaproszenie
do programu

08:00 Pytanie
na śniadanie

10:20 M jak miłość 
- serial TVP

11:10 Codzienna 2 m. 3 
- serial komediowy TVP

11:45 Rezerwat 
namiętności - serial

12:40 Harry 
i Hendersonowie
- serial komediowy

13:05 Anna Dymna
- spotkajmy się

13:30 Znaki czasu
- magazyn

14:00 Everwood 
- serial obyczajowy

14:50 Dla niesłyszących: 
Na dobre i na złe 
- serial TVP

15:55 Fort Boyard 
- reality show

16:55 Bulionerzy 
- serial komediowy TVP

17:25 Sierociniec 
dla orangutanów 
- cykl dokumentalny

18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Sport Telegram
18:55 Pogoda
19:05 Koło fortuny 

- teleturniej
19:30 Na wyłączność 

- Justyna Steczkowska 
- wywiad

20:05 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:35 M jak miłość 
- serial TVP

21:30 Kulisy serialu 
„M jak miłość” 

21:40 Tomasz Lis na 
żywo - talk-show

22:40 Kryminalne 
zagadki Las Vegas 
- serial sensacyjny

00:20 Czas honoru 
- bohaterowie - felieton

00:30 Panorama
00:50 Wieczór artystycz-

ny: Demon Komizmu 
- Antoni Fertner
- film dokumentalny

01:20 Wieczór arty-
styczny - Wieczór 
melomana 

02:10 Zakończenie 
programu

06:00 Serwis Info Poranek
07:45 Pasmo regionalne
08:00 Serwis info, Gość 

poranka
08:15 Serwis info
08:30 Serwis info
08:45 Pasmo regionalne
09:00 Serwis info, Pogoda
09:10 Korespondent TVP 

o Poranku
09:15 Serwis info
09:55 Biznes - otwarcie 

dnia - magazyn
10:05 Info dzień, Gość 

poranka
10:30 Serwis info, Serwis 

sportowy
11:05 Serwis kulturalny
11:15 Info Dzień
11:30 Serwis info
12:00 Serwis Info Dzień
12:05 Pięć minut dla 

zdrowia
12:15 Info Dzień, Pogoda
12:20 Serwis info
13:05 Okno na Polskę
13:20 Info Dzień

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

- serial obyczajowy
07:00 TV Market 
07:15 Wielka Wygrana
08:00 Dotyk anioła

- serial obyczajowy
 Anioł przybrał postać 

pięknej młodej kobiety 
i jako Monica zstąpił na 
ziemię, by nieść nadzie-
ję ludziom potrzebu-
jącym i odmieniać ich 
życie na lepsze. 

09:00 Miodowe Lata
- serial komediowy

10:00 Rodzina zastępcza 
- serial obyczajowy

11:00 Sabrina - nastolet-
nia czarownica - serial

11:30 Samo życie
- serial obyczajowy

12:00 Sue Thomas: Sły-
szące oczy FBI - serial

13:00 Fabryka 
gwiazd - program 
rozrywkowy

PONIEDZIAŁEK 20 października 2008 r. Ireny, Kleopatry, Budzisławy

14:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy

14:45 Sabrina - serial
15:15 Świat 

według Bundych 
- serial komediowy

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

- magazyn reporterów
16:40 Miodowe Lata 

- serial komediowy
17:30 Fabryka gwiazd 

- program rozrywkowy
18:00 Pierwsza miłość 

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

- serial obyczajowy
20:00 Mega hit: 

W stronę słońca 
- thriller 

22:00 Studio Lotto 
22:15 Prezydencki szmal 

- film akcji
00:50 Fala zbrodni - serial
01:40 Ale kasa

ny, Polska 
19:00 Fakty 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda 
19:50 Uwaga! 
20:05 Na Wspólnej - se-

rial obyczajowy, Polska 
20:45 W-11 Wydział 

Śledczy - serial fabu-
larno-dokumentalny, 
Polska 

21:30 Szymon Majew-
ski Show - program 
rozrywkowy, Polska 

22:35 Teraz my! 
23:20 Superwizjer 
23:55 Kapitalny pomysł 
00:55 Wydanie drugie 

poprawione 
 Intrygujące, kontrower-

syjne, ciekawe, ważne. 
Tylko takie książki są 
omawiane w programie 
Kazimiery Szczuki.

01:25 Co za tydzień 
01:50 Uwaga! 
02:10 Wrzuć na luz 
03:10 Telesklep
03:30 Nic straconego

13:30 Serwis Info
14:05 Biznes, Pogoda
14:20 Info Dzień
14:30 Serwis info
14:45 Pięć minut dla 

zdrowia - magazyn
14:50 Info Dzień, Seriws 

sportowy
15:00 Serwis Info Dzień
15:10 Raport z Polski
15:30 Serwis info
16:00 Biznes
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 Wieczór
20:10 Minęła 20-ta 
21:05 Telekurier - Bliżej 

Ciebie
21:30 Serwis info
21:45 Pasmo regionalne
22:15 Minął Dzień - ma-

gazyn
22:50 Biznes
23:05 Sportowy Wieczór
23:30 Serwis info

17:00 Teleexpress
17:15 Jedynkowe 

Przedszkole 
17:40 Dzika Polska - serial
18:05 Z archiwum IPN 
18:35 Pamiętaj o mnie
18:50 Plebania 
19:15 Dobranocka
19:30 Wiadomości
20:10 Klan - telenowela
20:35 Sportowy tydzień
21:10 Barwy szczęścia
22:00 Warto rozmawiać
23:10 Recital 

na dwa głosy
23:45 Dziękujemy 

za solidarność
24:00 Serwis
00:10 Dzika Polska - serial
00:35 Pamiętaj o mnie
00:50 Plebania
01:15 Dobranocka
01:30 Wiadomości
02:00 Klan - telenowela
02:25 Sportowy tydzień
02:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
03:45 Warto rozmawiać
04:50 Droga do Charikar

05:05 Uwaga! 
05:25 Telesklep
06:25 Fabryka Gry 
08:00 Taniec z gwiazdami 

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

gotuj - program kulinar-
ny 

11:30 Nigella ekspresowo 
12:05 Brzydula - serial 
12:35 Taniec z gwiazdami 

- program rozrywkowy, 
Polska

14:15 Detektywi - serial 
fabularno-dokumental-
ny, Polska 

14:45 Agenci NCIS - serial 
sensacyjny, USA 

15:45 Rozmowy w toku 
16:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska - serial 
fabularno-dokumental-
ny, Polska 

17:55 Brzydula - serial 
18:25 Detektywi - serial 

fabularno-dokumental-

Mocne kino nocne: Terminator 2: Dzień sądu - film science- 
fiction, TVP1, godz. 23:15, W 2029 roku Skynet (komputer 
kontrolujący maszyny w wojnie przeciwko ludziom) wysłał w 
przeszłość (do roku 1994) cyborga T-1000 (Robert Patrick)...

Barwy szczęścia - serial obyczajowy, TVP2, godz. 20:05. 
Maria idzie do komendę zgłosić sprawę fotomontaży, jakie 
ukazały się w Internecie. Niestety, rozmowa nie przebiega 
po jej myśli. Do domu wraca załamana. 

05:10 Wielkie Happy Hour
05:55 Muzyczne listy
07:05 TV Market
07:40 Kasa Na Bank
08:40 Saint Tropez - serial
10:55 Być jak ona 
11:25 Skrzydła 

- serial komediowy
12:30 Lalola - serial 

komediowy
 Gastón, który wciąż 

podejrzewa Lolę, udaje 
się do jej mieszkania. 
Okłamuje Grace, 
mówiąc jej, że bardzo 
stęsknił się za Lalo. 

13:30 V-max
14:00 Dziewczyny fortuny 
15:00 Beverly Hills 90210 

- serial obyczajowy
16:00 Idiotki nie idą 

do nieba - serial 
17:00 Mała czarna 

- program dla kobiet
18:00 Idiotki nie 

idą do nieba - serial 
19:00 Happy Hour 

Nikt nie zapala światła po to, aby je ukrywać za zamkniętymi drzwiami.

0:00 Amerykański chop-
per 11:00 Bracia Ludolf 
12:00 Tajemnice tragedii: 
Fala upałów 13:00 Strefa 
śmierci: Inwazja na Gre-
nadę 14:00 Szkoła prze-
trwania: Sahara 15:00 Jak 
to jest zrobione? 16:00 
Brudna robota 17:00 
Prawda czy fałsz 18:00 
Superjazda 19:00 Amery-
kański chopper 20:00 Jak 
to jest zrobione? 21:00 
Moja szokująca historia 
22:00 Niezwykłe opo-
wieści medyczne 23:00 
Poturbowani 00:00 Doktor 
G 02:00 Amerykański hot-
rod 03:00 Moja szokująca 
historia 04:00 Niezwykłe 
opowieści medyczne 05:00 
Amerykański chopper

04:50 Taniec z gwiazdami 
- program rozrywkowy, 
Polska 

06:05 Telesklep 
07:10 Serce z kamienia 

- telenowela obyczajo-
wa, Meksyk 

08:00 Tajemnice Smal-
lville - serial science-
fiction, Kanada

09:00 Kochane kłopoty 
- serial obyczajowy 

10:00 Szymon Majew-
ski Show - program 
rozrywkowy, Polska 

11:05 Ostry dyżur - serial 
obyczajowy, USA 

12:00 Telesklep 
13:05 Hej-nał show 

- program rozrywkowy, 
Polska 

14:00 Tajemnice Smal-
lville - serial science-
fiction, Kanada

15:00 Szymon Majew-
ski Show - program 
rozrywkowy, Polska 

20:00 Istne Szaleństwo 
- program rozrywkowy

21:00 Discovery Los 
Angeles w epoce 
lodowcowej cz. 2 
- film dokumentalny

 Kiedy pierwsi ludzie 
dotarli na tereny obu 
Ameryk, stanęli oko 
w oko z przerażającą 
ilością krwiożerczych 
bestii...

22:05 Galileo 
- program 
popularno-naukowy

23:05 Jazda Figurowa 
- program Michała 
Figurskiego

00:05 Happy Hour 
01:05 Mała czarna
02:05 Lalola - serial 

komediowy
03:00 Wydarzenia, Sport, 

Pogoda
03:35 Muzyczne 

listy
04:25 Sztukateria
04:55 Zakończenie 

programu

07:20 Simpsonowie 07:45 
Łapu Capu - chochliki te-
lewizyjne 08:00 Słodka 
Charity - musical 10:25 
Olbrzym z jeziora 12:05 
Fortuna czyha w lesie - ko-
media 13:40 Nigdylandia 
- dramat 15:30 Historia 
Hollis Woods 17:10 Ostat-
ni dzwonek dla Ziemi 18:15 
Jak pies z kotem - komedia 
20:00 Łapu Capu 20:10 
Simpsonowie XV - serial 
20:35 Nie Przegap - ma-
gazyn informacyjny 20:45 
Łapu Capu 21:00 Przepisy 
na katastrofę  22:15 Łapu 
Capu Extra 23:00 Potę-
ga strachu - sensacyjny, 
USA/Niemcy, reż. Wayne 
Kramer, wyk. Paul Walker, 
Cameron Bright

08:30 Sporty motorowe 
09:00 FIA WTCC: Monza 
10:00 Wyścigi motocy-
klowe: Grand Prix Phillip 
Island, Australia - Moto 
GP 11:00 Tenis stołowy 
13:30 Skoki narciarskie 
14:30 Futsal 15:30 Futsal: 
Puchar Świata, Brazylia - 
Faza grupowa I: Portugalia 
- Stany Zjednoczone 17:30 
Futsal: Puchar Świata, 
Brazylia - faza grupowa 
I: Rosja - Wyspy Salo-
mona 19:00 Piłka nożna: 
Magazyn Eurogole 19:45 
Snooker: Szanghaj, Chiny 
21:00 Sporty walki: Fight 
Club 23:00 Piłka nożna: 
Magazyn Eurogole 23:45 
Snooker: Szanghaj, Chiny 
01:00 Sporty ekstremalne

08:00 Noi Albinoi 09:40 
Czasy i wichry 11:40 
Dźwięki muzyki - musical 
14:35 Miłość po japońsku 
- obyczajowy, 16:30 Skow-
ronki na uwięzi - komedia 
18:15 Teraz albo nigdy - 
komedia 20:00 Blondynka 
i ja - komedia, USA, reż. 
Frank Tashlin, wyk. Tom 
Ewell, Jayne Mansfield, 
Edmond O’Brien, Julie 
London 21:45 Zamach 
w Omagh - dramat, Ir-
landia/Wlk. Brytania, reż. 
Pete Travis, wyk. Gerard 
McSorley, Michele Forbes, 
Brenda Fricker, Stuart Gra-
ham 23:40 Razem - filmy 
krótkometrażowe 00:00 
Zakończenie programu

10:00 Austin Stevens 
11:00 Park zwierzęcy 
12:00 Początkujący wete-
rynarze 14:00 Zwierzęta 
nie z tej ziemi 15:00 Naj-
zabawniejsze zwierzęta 
świata 17:00 Policja dla 
zwierząt w Miami 18:00 Na 
pomoc zwierzętom 18:30 
Ulica lemurów 19:00 Park 
zwierzęcy 20:00 Początku-
jący weterynarze 21:30 Po-
licja konna 22:00 Policja dla 
zwierząt w Houston 23:00 
Handel dzikimi zwierzęta-
mi: Kość słoniowa 00:00 
Najzabawniejsze zwierzęta 
świata 01:00 Park zwie-
rzęcy 02:00 Początkujący 
weterynarze 03:00 Policja 
konna 04:00 Policja dla 
zwierząt w Houston

06:00 Gotowi na miłość? 
06:00 Wytańczyć marzenia 
- dramat 07:55 Posejdon - 
film akcji 09:30 Numer 2 
11:00 Człowiek człowie-
kowi - dramat 13:00 Tylko 
ty 14:45 Skok - dramat 
16:30 Zacząć od zera - ko-
media 17:50 Ghost Rider 
- film akcj 19:40 Premiera: 
Na planie - magazyn 20:10 
Premiera: Kobieta z Deau-
ville - thriller 21:50 Niespeł-
nione pragnienia  23:15 
BloodRayne - horror/film 
akcji, USA/Niem., reż. Uwe 
Boll, wyk. Kristanna Loken, 
Ben Kingsley, Michelle Ro-
driguez, Michael Madsen 
00:45 Kobieta z Deauville 
- thriller, Francja, reż. So-
phie Marceau

16:05 Pomoc domowa 
- serial komediowy

16:35 Kochane kłopoty 
- serial obyczajowy

17:35 Ostry dyżur - serial 
obyczajowy, USA 

18:35 Frasier - serial 
komediowy, USA 

19:05 Pomoc domowa 
- serial komediowy

19:35 Diabli nadali 
- serial komediowy

20:05 Słodki listopad 
- melodramat, USA

22:35 Świat według Garpa 
- film obyczajowy

 Ekranizacja kultowej 
powieści Johna Irvinga. 
Tytułowy S.T. Garp jest 
synem zatwardziałej 
feministki, która na ojca 
swego dziecka wybrała 
śmiertelnie rannego 
lotnika, nieświadomego 
współuczestnictwa w 
akcie prokreacji.

01:15 Wróżki
02:20 Laski na czacie

HBO Discovery

Eurosport Ale kino!

Animal Planet Canal+
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W eleganckim domu na przedmieściu bawi się grupa 
„swingersów”. Wszyscy są sąsiadami, przyjaźnią się ze 
sobą. Przechodząca w pobliżu spacerowiczka zauważa 
w fontannie zwłoki młodej kobiety, jednej z uczestniczek 
zabawy. Związki pomiędzy gośćmi są tak poplątane, że 
ekipie Grissoma z trudem udaje się ustalić przebieg zda-
rzenia.

Właściciel salonu gier ginie popchnięty na pracującą 
piłę tarczową. Podejrzanym jest człowiek, który podnaj-
mował salon i zalegał z czynszem. Co dziwniejsze, w 
trakcie czynności operacyjnych na miejscu przestępstwa 
eksperci kryminalistyczni natykają się również na zwłoki 
dziewczyny podejrzanego.

TVP2
22:40 Kryminalne zagadki Las Vegas

„Demon komizmu”, „arcymistrz humoru”, „król komedii”, 
„przedwojenny Louis de Funes” to tylko niektóre etykietki, 
przypinane Antoniemu Fertnerowi (1874 - 1959) zarówno 
za życia, jak i po śmierci. Jedno nie ulega wątpliwości. Był 
wybitnym aktorem komediowym, obdarzonym na tyle dużą 
skalą emocji, że jego ojcowie, kupcy, ziemianie, prominent-
ni urzędnicy państwowi, gubernatorzy i prezesi nie stanowili 
powielanego do znudzenia farsowego stereotypu. Każdemu z 
nich ofiarowywał Fertner cząstkę własnej wrażliwości i wy-
obraźni. Każdego starał się wyposażyć w rys indywidualności, 
przykuwający uwagę widza i pozostający w pamięci.

TVP2
00:50

Wieczór artystyczny 
- Demon komizmu - Antoni Fertner

„Podróż” (1996) jest opowieścią o weekendowej wypra-
wie dwóch Francuzów: ojca - byłego więźnia i jego doros-
łego syna na teren obozu koncentracyjnego w Dachau w 
Niemczech. Wycieczka do miejsca bolesnych wspomnień, 
jaką syn organizuje staremu ojcu, dla obydwu skończy się 
w sposób nieoczekiwany. Syn nie podejrzewa nawet, że u 
celu podróży pozna wstrząsającą rodzinną tajemnicę, kry-
jącą zasadniczą dla jego życia prawdę.

TVP1
20:20 Teatr Telewizji - Podróż

Sara (Charlize Theron) jest piękna, niezależna i celowo 
unika stałych związków. Nie wiąże się z żadnym mężczyzną 
na dłużej, niż na jeden miesiąc. Nelson (Keanu Reeves) jest 
jednym z tych mężczyzn, których wybrała Sara. Jego czas 
przypadł na listopad. Żadne z nich nie spodziewało się cze-
goś więcej, niż tylko przygody. Jednak życie pokierowało 
ich losem według własnych planów. Niestety, kolejny raz 
upragniona, prawdziwa miłość pojawiła się, jak nieproszo-
ny gość, nie w porę. Remake noszącego taki sam tytuł fil-
mu, który w 1968 roku wyreżyserował Robert Ellis Miller.

TVN7
20:05 Słodki listopad

Ostry dyżur - serial obyczajowy, TVN7, godz. 17:35
Benton bezskutecznie poszukuje nowej pracy. Romano 
postarał się o to, aby wyrobić Bentonowi złą opinię w 
okolicznych szpitalach.

06:00 Kawa czy herbata?
07:50 Leksykon PRL 

- felieton
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans po ósmej
08:35 Domisie 

- program dla dzieci
08:55 Moliki książkowe 

- magazyn
09:10 Schudnij 

- program poradnikowy
09:25 Podróżnik 

- Mama Lolo
09:45 Wideoteka

dorosłego człowieka 
10:10 Z archiwum IPN 
10:40 Ranczo - serial
11:30 Plebania
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - telenowela
12:35 Pamiętaj o mnie 
12:45 Sportowy tydzień
13:15 Barwy szczęścia 
14:05 To je to czyli 

czeski wieczór 
15:00 Forum

05:45 Notacje - Halina 
Kwiatkowska. Teatr 
Rapsodyczny - cykl 
dokumentalny

06:00 Kawa czy herbata?
07:50 Leksykon PRL

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

po ósmej
08:35 Tata Lew 

- serial animowany
08:45 Fifi - serial 

animowany 
09:00 Jedynkowe 

Przedszkole
- program dla dzieci

09:30 Legenda Nezha 
- serial animowany

10:00 Moda 
na sukces - serial

10:50 Sąsiedzi - serial 
komediowy TVP

11:15 Celownik
11:40 Telezakupy
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:20 Tak jak w Unii
12:40 Plebania 

- telenowela TVP
13:05 Klan 

- telenowela TVP
13:35 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
14:00 Prawdziwa 

wyprawa do Amazonii 
- serial dokumentalny

14:30 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie...

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:14 Bądź modna 

- cykl dokumentalny
16:05 Moda 

na sukces - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Celownik 

- magazyn
17:35 Klan - telenowela
18:00 Jaka to melodia?
18:30 Plebania 

- telenowela TVP
18:55 300 % normy 
19:00 Wieczorynka 
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:05 Pogoda
20:20 Mrówki 

w samolocie - film akcji 
22:00 Wydział Zabójstw 

- serial kryminalny
22:25 Z euro w kieszeni 

- debata
23:10 Na własne oczy: 

Rodziców się nie 
wybiera - film dokum.

23:40 10.5 w skali 
Richtera cz.2 - film 
katastroficzny

01:00 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie...

01:25 Notacje
01:40 Zakończenie dnia

06:05 Złotopolscy 
- telenowela TVP

07:00 Telezakupy
07:15 Obóz wśród gór 

- reportaż
07:40 Dwójka Dzieciom: 

Przygody Goździka 
Ogrodnika - serial 
animowany

08:00 Pytanie 
na śniadanie

10:15 M jak miłość 
- serial TVP

11:10 Codzienna 2 m. 3 
- serial komediowy TVP

11:40 Rezerwat 
namiętności - serial 

12:40 Harry 
i Hendersonowie 
- serial komediowy

13:10 Szczenięce lata 
- film dokumentalny

14:10 Everwood 
- serial obyczajowy

15:10 Dla niesłyszących: 
M jak miłość 
- serial TVP

16:05 Dzieciaki górą 
- teleturniej

17:00 Bulionerzy
- serial komediowy TVP

17:30 Nie ma to jak hotel 
- serial komediowy

18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Sport Telegram
18:59 Pogoda
19:05 Koło fortuny 

- teleturniej
19:35 Kocham Kino 

- magazyn filmowy 
Grażyny Torbickiej

20:05 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:40 M jak miłość 
- serial TVP

21:35 Kulisy serialu
„M jak miłość” 

21:45 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

22:40 Czas honoru 
- bohaterowie - felieton

22:50 Liga Mistrzów 
- skróty

23:30 Grób bohatera 
00:30 Panorama
00:50 Kocham kino 

na bis: Oskarżony 
- film obyczajowy 

 Debiut reżyserski 
znanego duńskiego 
montażysty, który 
pracował m.in. przy 
filmach Larsa von Triera 
i Susanne Bier. Prze-
sympatyczny Henrik 
pewnego dnia zostaje 
oskarżony przez własną 
córkę o molestowanie 
seksualne.

02:35 Zakończenie 
programu

06:00 Serwis Info Poranek
07:45 Pasmo regionalne
08:00 Serwis info flesz, 

Gość poranka
08:15 Przegląd Portali 

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

o Poranku
09:15 Serwis info
09:55 Biznes
10:05 Serwis Info
10:30 Serwis info
11:00 Serwis Info
12:05 Pięć minut dla 

zdrowia - magzyn
12:15 Info Dzień
12:30 Serwis info Dzień
13:05 Okno na Polskę
13:20 Info Dzień
13:30 Serwis Info Dzień, 

Serwis sportowy
14:00 Serwis Info Dzień
14:05 Biznes, Pogoda
14:20 Info Dzień

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

- serial obyczajowy
07:00 TV Market 
07:15 Wielka Wygrana
08:00 Dotyk anioła 

- serial obyczajowy
09:00 Miodowe Lata 

- serial komediowy
10:00 Rodzina zastępcza 

- serial obyczajowy
11:00 Sabrina - nastolet-

nia czarownica - serial
11:30 Samo życie 

- serial obyczajowy
12:00 Sue Thomas: Sły-

szące oczy FBI - serial
13:00 Fabryka gwiazd 

- program rozrywkowy
14:00 Pierwsza miłość 

- serial obyczajowy
14:45 Sabrina - nastolet-

nia czarownica - serial
15:15 Świat według 

Bundych - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
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16:15 Interwencja 
- magazyn reporterów

16:40 Miodowe Lata 
- serial komediowy

17:30 Fabryka gwiazd 
- program rozrywkowy

18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy

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

- serial obyczajowy
20:00 Aniołki Charliego: 

Zawrotna szybkość
- komedia

 Trzy niezwykle sek-
sowne Aniołki: Natalie 
Cook, Dylan Sanders 
i Alex Munday powra-
cają, by stawić czoła 
Madison Lee.

22:00 Studio Lotto 
22:20 Transameryka 

- komediodramat
00:30 Fala zbrodni - serial
01:20 Ale kasa
02:20 Zakazana kamera
04:20 Nocne randki

19:50 Uwaga! 
20:05 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy
20:45 W-11 Wydział 

Śledczy - serial fabular-
no-dokumentalny

 Bulwersujące śledztwa, 
niebezpieczne akcje 
oraz szokujące wyjaś-
nienia są wliczone 
w codzienną pracę 
komisarzy z Wydziału 
W - 11. 

21:30 Twarzą w twarz 
- serial sensacyjny, 
Polska

22:30 Kuba Wojewódzki 
- program rozrywkowy, 
Polska 

23:30 Dexter I - serial 
kryminalny, USA 

00:40 Szkoła Auto - pro-
gram motoryzacyjny 

01:00 Siłacze 10 
- Strongman 

02:05 Uwaga! 
02:25 Wrzuć na luz 
03:25 Telesklep
03:45 Nic straconego

14:45 Pięć minut dla 
zdrowia - magazyn

14:50 Info Dzień
15:10 Raport z Polski
15:30 Serwis Info Dzień
16:00 Biznes
16:10 Rozmowa dnia
16:30 Serwis Info Dzień 
16:45 Pasmo regionalne
17:15 Komentarz - świat
17:30 Serwis Info Dzień
18:00 Pasmo regionalne
20:00 Serwis Info Wieczór
20:10 Minęła 20-ta - 

program publicystyczny
21:05 Telekurier - Bliżej 

Ciebie
21:30 Serwis info
21:45 Pasmo regionalne
22:15 Minął Dzień
22:50 Biznes
23:05 Sportowy Wieczór
23:30 Serwis info
23:45 Czy ktoś ma jakiś 

plan? 
00:45 Minęła 20-ta 
01:30 Okno na Polskę
01:40 Telekurier - Bliżej 

Ciebie

15:40 Droga do Charikar
15:55 Recital 

na dwa głosy
16:30 Wojciech Cejrow-

ski-boso przez świat: 
Ludożercy

17:00 Teleexpress
17:15 Domisie 
17:35 Moliki książkowe 
17:50 Między Odrą

a Renem
18:05 300 % normy
18:35 Pamiętaj o mnie
18:50 Plebania
19:15 Dobranocka
19:30 Wiadomości
20:10 Klan - telenowela
20:35 Komentator 
21:10 Barwy szczęścia
21:35 W stronę Polski: 

Jim Parton - telenowela
22:05 Biznes z gwarancją 
22:25 Forum
23:10 Sztuka dokumentu 
23:35 Wideoteka 

dorosłego człowieka 
24:00 Serwis Info
00:40 Pamiętaj o mnie
00:50 Plebania

05:05 Uwaga! 
05:25 Telesklep
06:25 Fabryka Gry 
08:00 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy
08:30 Dzień dobry TVN 
11:00 Zostań top modelką 
12:05 Brzydula - serial 
12:35 Milionerzy 
13:35 W-11 Wydział 

Śledczy - serial fabu-
larno-dokumentalny, 
Polska 

14:15 Detektywi - serial 
fabularno-dokumental-
ny, Polska 

14:45 Agenci NCIS
- serial sensacyjny

15:45 Rozmowy w toku 
16:55 Sąd rodzinny 
17:55 Brzydula - serial 
18:25 Detektywi - serial 

fabularno-dokumental-
ny, Polska 

19:00 Fakty 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda 

Wydział Zabójstw - serial kryminalny, TVP1, godz. 22:00. 
Wydział zabójstw to serial paradokumentalny każdy morder-
ca zostawia ślady. A policjanci z wydziału zabójstw zrobią 
wszystko, by złapać zbrodniarza...

Kocham kino na bis: Oskarżony - film obyczajowy, TVP2, 
godz. 00:50. Henrik i Nina Christoffersenowie stanowią 
zgodne i kochające się małżeństwo. Mają dom w Kopenha-
dze, razem wychowują 14 - letnią córkę Stine...

04:55 Saint Tropez - serial
05:45 Muzyczne listy
06:55 TV Market
07:30 Kasa Na Bank

- program interaktywny
08:30 Beverly Hills 90210 

- serial obyczajowy
09:30 Idiotki nie idą 

do nieba - serial 
10:30 Mała czarna 
11:30 Idiotki nie idą 

do nieba - serial 
12:30 Happy Hour 
13:30 Cruzer sport:ex
14:00 Dziewczyny fortuny 
15:00 Beverly Hills 90210 

- serial obyczajowy
16:00 Idiotki nie idą 

do nieba - serial 
 To romantyczna historia 

miłosna, a także opo-
wieść o wewnętrznej 
przemianie, o zdoby-
waniu niezależności i 
o tym jak można wziąć 
własne życie w swoje 
ręce. 

Odkąd człowiek opuścił naturę, zgodził się na inny porządek.

10:00 Amerykański chop-
per: Gander Mountain 
11:00 Obsesja na punkcie 
garbusa 12:00 Tajemnice 
tragedii 13:00 Strefa śmier-
ci: Irak 14:00 Prawdziwi 
bohaterowie 15:00 Jak to 
jest zrobione? 16:00 Brud-
na robota 17:00 Prawda 
czy fałsz 18:00 Bryki nie z 
fabryki 19:00 Amerykański 
chopper: Gander Mountain 
20:00 Jak to jest zrobione? 
21:00 Afganistan - dzienni-
ki wojny 22:00 Broń przy-
szłości 23:00 Fight Quest 
- Sztuki walki: Chiny 00:00 
Na miejscu zbrodni 02:00 
Amerykański hot-rod 
03:00 Afganistan 04:00 
Broń przyszłości 05:00 
Amerykański chopper

04:50 Taniec z gwiazdami 
- program rozrywkowy, 
Polska 

06:05 Telesklep 
07:10 Serce z kamienia 

- telenowela obyczajo-
wa, Meksyk 

08:00 Tajemnice Smal-
lville - serial science-
fiction, Kanada 

09:00 Kochane kłopoty 
- serial obyczajowy

10:00 Szymon Majew-
ski Show - program 
rozrywkowy, Polska 

11:05 Ostry dyżur - serial 
obyczajowy, USA

12:00 Telesklep 
13:05 Hej-nał show 

- program rozrywkowy, 
Polska 

14:00 Tajemnice Smal-
lville - serial science-
fiction, Kanada 

15:00 Szymon Majew-
ski Show - program 
rozrywkowy, Polska 

17:00 Mała czarna
18:00 Idiotki nie idą 

do nieba - serial 
19:00 Happy Hour 

- program rozrywkowy
20:00 Crash Point 

Zero - film
 Naukowiec Maurice 

Hunter dociera do po-
tężnej broni, wynalezio-
nej przez Nicola Teslę, 
wielkiego wynalazcę, 
żyjącego na początku 
XX wieku. 

22:00 Hebrajski Młot
- komedia

 Dzielny ortodoksyjny 
młodzieniec żydowski, 
Mordechaj, toczy walkę 
ze złym synem Święte-
go Mikołaja.

23:40 Happy Hour 
00:40 Mała czarna 
01:40 Crash Point 

Zero - film
03:25 Wydarzenia, 

Sport, Pogoda 
04:00 Muzyczne listy
04:55 Zakończenie

07:45 Łapu Capu 08:00 
Tajniki przyrody 08:30 Ak-
tualności Filmowe - maga-
zyn filmowy 09:00 Eureka 
II - serial 09:50 Przepisy 
na katastrofę 11:05 AI 
- Sztuczna Inteligencja 
13:35 Męsko-damska 
rzecz - komedia 15:15 
Rozdział 27 - obyczajowy 
16:45 Cleaverville - kry-
minalny 18:20 Firma - CIA 
cz.2 20:00 Łapu Capu 
20:10 Simpsonowie 20:35 
Nie Przegap 20:45 Łapu 
Capu - chochliki telewizyj-
ne 21:00 Do dwóch razy 
sztuka - komedia 22:40 
Transformers chael 01:05 
Krew z nosa 02:35 Pierw-
szy śnieg - thriller, USA/
Niemcy, reż. Mark Fergus

08:30 Sporty ekstremal-
ne: YOZ 09:00 Piłka nożna 
09:45 Futsal 11:00 Piłka 
nożna: Puchar UEFA - 1 
runda, 2 mecz 12:00 Piłka 
nożna: Puchar UEFA - loso-
wanie 12:30 Piłka nożna: 
Magazyn Eurogole 13:15 
Snooker 14:30 Futsal: 
Puchar Świata, Brazylia 
- faza grupowa I: Portugalia 
- Stany Zjednoczone 15:30 
Futsal 18:15 Eurogole 
Flash 18:30 Futsal 19:00 
Tenis stołowy 20:00 Ma-
gazyn Watts 20:30 Boks 
23:00 Magazyn FIA WTCC 
23:30 Rajdy samochodo-
we 00:30 Powerboating: 
Malta 01:00 Magazyn 
Sport Traveller 01:15 Ma-
gazyn Watts

08:00 Przełomy Missouri 
10:15 Od kina klasy „B” do 
filmu kultowego 10:55 Per-
ły na dnie - komedia 12:50 
Blef - komedia 14:40 Mój 
kuzyn Vinny - komedia 
16:45 Za drzwiami Actors 
Studio: Al Pacino 17:45 Na 
ostrzu szpady 20:00 Me-
dium - horror 21:50 Słodki 
drań - komedia 23:35 Zdani 
na siebie - filmy krótkome-
trażowe 00:15 Dwie strony 
łóżka - komedia, Hiszpania, 
reż. Emilio Martínez Lázaro 
02:05 Tabu - psycholo-
giczny, Polska, reż. Andrzej 
Barański, wyk. Grażyna 
Szapołowska 03:50 Bunt 
L. - dramat, Bułgaria, reż. 
Kiran Kolarov, wyk. Hristo 
Garbov, Dicho Hristov

10:00 Przedziwny świat 
owadów 11:00 Park zwie-
rzęcy: Zachodnie wybrze-
że USA 12:00 Policja dla 
zwierząt w Miami 14:00 
Początkujący weterynarze 
15:00 Policja konna 16:00 
Najzabawniejsze zwierzęta 
świata 17:00 Policja dla 
zwierząt w Miami 18:00 Na 
pomoc zwierzętom 18:30 
Ulica lemurów 19:00 Park 
zwierzęcy 20:00 Strach 
przed zwierzętami 21:00 
Kiedy rekiny atakują 22:00 
Policja dla zwierząt w 
Houston 23:00 Handel 
dzikimi zwierzętami 00:00 
Najzabawniejsze zwierzęta 
świata 01:00 Park zwie-
rzęcy 02:00 Strach przed 
zwierzętami

07:45 Na planie 08:15 Za-
cząć od zera D.B. Sweeney, 
Missi Pyle 09:40 Skok - 
dramat 11:25 Ghost Rider 
- film akcji 13:15 Kiedy po-
tknie się człowiek - dramat 
14:40 Męski sport - dramat 
16:50 Jesse Stone: Śmierć 
w raju 18:15 Aryjska para 
- dramat 20:10 Premiera: 
Dynastia Tudorów II 21:05 
Mechanik: Czas zemsty
- film akcji 22:35 Gdzie jest 
Kitty? - komediodramat 
23:50 Shutter - Widmo 
- horror 01:25 Mechanik: 
Czas zemsty - film akcji, 
Niem./USA, reż. Dolph 
Lundgren, wyk. Dolph 
Lundgren, Ivan Petrushi-
nov, Ben Cross, Olivia Lee 
03:00 Gdzie jest Kitty?

16:05 Pomoc domowa 
- serial komediowy

16:35 Kochane kłopoty 
- serial obyczajowy

17:35 Ostry dyżur - serial 
obyczajowy, USA 

18:35 Frasier - serial 
komediowy, USA 

19:05 Pomoc domowa 
- serial komediowy

19:35 Diabli nadali 
- serial komediowy

20:05 Normalny - film 
obyczajowy, USA

22:35 Marsylski kontrakt 
- film sensacyjny, 
Wielka Brytania

 Ventura ma przed sobą 
trudne zadanie - za 
wszelką cenę ukrócić 
rozwijający się od lat 
handel narkotykami 
zarządzany przez 
Brizarda.

00:20 Przepis na zbrodnię 
- film sensacyjny

02:05 Wróżki
03:10 Laski na czacie

HBO Discovery

Eurosport Ale kino!

Animal Planet Canal+

WTOREK

Agnieszka Węgrzyn jest śmiertelnie chora, ma czerniaka 
złośliwego. Dla swojego 15 - letniego syna Łukasza, którego 
chciała ustrzec przed pobytem w domu dziecka, poszukiwała 
rodziny zastępczej. Zaczęła od telewizji regionalnej, w której 
wystąpiła na własną prośbę ze specjalnym apelem. Później 
było parę ogłoszeń w gazetach. Odbył się nietypowy „cas-
ting”: kandydaci na rodziców przychodzili do mieszkania pani 
Węgrzyn, by mogła ich bliżej poznać. Łącznie skontaktowało 
się z nią ok. 100 rodzin z Polski i zagranicy.

TVP1
23:10

Na własne oczy 
- Rodziców się nie wybiera

Podczas gdy dymy z płonących budynków nadal zasnu-
wają niebo nad zburzonym przez wielkie trzęsienie ziemi 
Seattle, siejący śmierć i zniszczenie podziemny kataklizm 
przesuwa się na południe. Setki tysięcy mieszkańców sta-
nu Kalifornia widzą, jak ich domy rozpadają się, a grunt 
rozstępuje pod ich stopami. Wkrótce los Seattle podzieli 
także San Francisco. Trzęsienie o mocy ponad 9 stopni w 
skali Richtera zamienia miasto w piekło. Walą się budynki, 
z drapaczy chmur spada deszcz szkła i stali, z rozdartych 
chodników tryskają w górę fontanny płonącego gazu. 
Słynny most Golden Gate nie wytrzymuje uderzeń żywio-
łu. Na oczach milionów Amerykanów oglądających zdję-
cia z kataklizmu w telewizji duma San Francisco chwieje 
się, pęka i rozlatuje na kawałki, które natychmiast toną w 
morskich odmętach.

TVP1
23:40 10.5 W skali Richtera

Pisarz Richard Mannhart (Perry King) od lat uznawał 
swoje małżeństwo za nieudane. Jakiś czas temu nawią-
zał romans z Katie Griffin (Roxana Zal). On szukał w tym 
związku tylko seksu, ona prawdziwych uczuć. Richard nie 
odwzajemniał jej miłości. Kiedy jego żona, Laura (Susan 
Blakely), zginęła w wypadku samochodowym, nieszczęś-
liwa kochanka z zemsty oskarżyła Richarda o umyślne 
doprowadzenie do tragedii. Mężczyzna stanowczo zap-
rzeczył, aby kiedykolwiek nastawał na życie żony i jedno-
cześnie zeznał, że nigdy nic nie łączyło go z Katie. Jego 
zeznania doprowadzają Katie do furii. Ponadto, zdaniem 
Richarda, jeśli ktokolwiek miałby powód do zabicia jego 
żony, to właśnie zazdrosna o niego przyjaciółka. Tymcza-
sem policja nie uznaje zeznań żadnego z oskarżających 
się nawzajem kochanków i postanawia poprowadzić 
sprawę w sposób kontrowersyjny. Według policji, Katie 
i Richard powinni dostarczyć dowody potwierdzające ich 
zeznania. Każde z nich, aby oczyścić się z podejrzeń musi 
w wiarygodny sposób obciążyć winą drugą stronę.

TVN
18:25 DetektywiDexter I - serial kryminalny, TVN, godz. 23:30

Samobójstwo wpływowej kobiety prowadzi Dextera na 
trop kolejnego mordercy - jej psychiatry. Dexter jednak nie 
pozbędzie się go tak szybko - skorzysta z jego usług.
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Projekt: „SZANSA NA PRACĘ 
DLA OSÓB ZAGROZONYCH 

WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”. 
Współfinansowany przez UE 

ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gminie Bolesławiec aplikował w kwiet-
niu 2008r o dotację rozwojową z europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Poddziałania 7.1.1 Kapitał Ludzki w instytucji wdrążającej. Projekt GOPS pod na-
zwą „Szansa na prace dla osób wykluczonych społecznie” został zaakceptowany, a 
w ostatnich miesiącach września br. została podpisana umowa ramowa na dotację. 
Projekt systemowy zakłada m.in. sfinansowanie szkolenia dla 8 osób nieaktywnych 
zawodowo w zakresie rozwijania umiejętności  psychospołecznych Beneficjentów 
Ostatecznych, szkoleń z zakresu minimum sanitarnego, badań z zakresu medycy-
ny pracy, specjalistycznego kursu przygotowującego do wykonywania pracy z za-
wodzie „opiekun środowiskowy” i kasa fiskalna. Szkolenie zostało rozpoczęte we 
wrześniu i trwać będzie do grudnia 2008r.

Zasadą projektu systemowego jest wniesienie 10,50% wkładu własnego środków 
finansowych ogólnego budżetu projektu. Środki własne stanowią prace społecznie 
użyteczne oraz zasiłki celowe, Rekrutację osób do udziału w projekcie GOPS roz-
począł w maju br. a w sierpniu zostały spisane kontrakty socjalne.

Jeśli powiedzie się realizacja zadań nakreślonych w projekcie i ich rozliczenie 
nastąpi do końca grudnia 2008r GOPS Bolesławiec może ubiegać się o dotację 
rozwojową na lata 2009-2013 składając kolejny wniosek.

Zarządzaniem i rozliczaniem projektu zajmuje się kadra pracowników socjalnych 
i kierownik GOPS.

Kierownik GOPS
Czesława Stępień

I Rodzinny Rajd Rowerowy
11 października na stadion WKS „PROSNA” w Wieruszowie tłumnie zjechali miłośnicy jazdy rowerowej.

Przed startem

Przedstawiciele wszystkich 
pokoleń: rodzice, dzieci, bab-
cie i dziadkowie wzięli udział w 
zorganizowanym po raz pierw-
szy Rodzinnym Rajdzie Ro-
werowym. Jego komandorem 
był Janusz Stasiewicz. W mar-
kowych koszulkach Towarzy-
stwa Sportowo-Rekreacyjnego 
„PROSNA”, w obowiązkowych 
kaskach na głowach uczestni-
cy prezentowali się świetnie. 
W doskonałych humorach, 
przy pięknej słonecznej pogo-
dzie wystartowali ze stadionu 
o godz. 14.00, by w tym samym 
miejscu zakończyć wyścig. W 
rajdzie udział wziął również 
mieszkaniec pobliskiego Kęp-
na, Leszek Dąbrowski, który na 
rowerze zwiedził całą Polskę (o 
czym napiszemy w najbliższych 
wydaniach ITP).

Na zakończenie wszyscy 
uczestnicy spotkali się przy 
grillu, by pokrzepić ciało po 
wyczerpującym wysiłku i ugasić 
pragnienie.

Rajd został zorganizowany 
przez Towarzystwo Sportowo-
Rekreacyjne „PROSNA” 

w Wieruszowie po raz pierw-
szy, ale na pewno nie po raz 
ostatni.

/red./

Najmłodsi i najstarsi uczestnicy, od lewej: Antoni Użawski (75 lat), 
Jakub Jasiński i Marcel Kowalczyk (76 lat) Spotkanie przy grillu
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Szwajcaria Kaszubska miejscem 
obrad Sekretariatu Krajowego
W Borsku położonym w malowniczej Szwajcarii Kaszubskiej obradowała Krajowa

Rada Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego

W obradach uczestniczył Jan 
Rulewski, jeden z legendar-
nych działaczy Solidarności. 
Należy przypomnieć, że w 
strajku, w którym historyczną 
rolę odegrał obecny senator 
Rzeczpospolitej Polskiej Jan 
Rulewski, uczestniczyła Wan-
da Szymanek z Bolesławca. W 
marcu 1981 roku w Bydgoszczy 
miał miejsce słynny i nagło-
śniony przez media incydent 
zwany „bydgoskim”. Pani Wan-
da Szymanek, jak wynika z jej 
wcześniejszych relacji i posia-
danych przez nią dokumentów 
była uczestnikiem bydgoskiego 
komitetu strajkowego Ogólno-
polskiego Strajku Okupacyjne-
go w Bydgoszczy. Uczestniczyła 
w negocjacjach z delegacją rzą-
dową siedząc przy jednym stole 
prezydialnym z Andrzejem Stel-
machowskim. Senator na wspo-
mnienie przez Piotra Mortę 
słynnych wydarzeń bydgoskich 
z udziałem przedstawiciela z 
powiatu wieruszowskiego, zare-
agował z wielkim wzruszeniem 
i zainteresowaniem. Jednocze-
śnie zaproponował nawiązanie 

W pierwszym rzędzie od lewej: Zdzisław Wierzba – Tartak Tyble, Jan 
Rulewski Senator RP, Piotr Morta - Pfleiderer Wieruszów w drugim 
rzędzie od lewej: Andrzej Juszczak – Fabryka Mebli Bydgoszcz, Le-
szek Witkowski– Klose Czersk

Uczestnicy obrad KSBiPD w Szwajcarii Kaszubskiej 

bliższej współpracy w celu opi-
sania historycznych wydarzeń, 
które miały miejsce przed laty 
w Bydgoszczy. Podczas obrad z 
udziałem senatora omówiono 
wiele istotnych spraw. Koncen-
trowano się miedzy innymi na 
niskim poziomie dochodów 
społeczeństwa polskiego i po-
trzebą wprowadzenia rozwiązań 
systemowych przez rząd i parla-

ment, które pozwolą Polakom 
zarabiać więcej w kraju, a tym 
samym przyczynią się do zmniej-
szenia emigracji zarobkowej. 
Uczestnicy obrad byli zgodni, że 
wzrost dochodów społeczeństwa 
będzie miał pozytywny wpływ na 
pobyt wewnętrzny i tym samym 
pozytywnie wpłynie na rozwój i 
wzrost gospodarczy kraju.

/red./

Wycieczka uczniów Szkoły Podstawowej w Żdzarach do Lasek
 W dniu 9 października b.r. 

uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Żdżarach uczestniczyli w wy-
cieczce do Leśnego Zakładu Do-
świadczalnego w Siemianicach 
– Leśnego Ośrodka Naukowo 
– Edukacyjnego w Laskach. Wy-
jazd zorganizowano w ramach 
realizowanego przez szkołę pro-
gramu edukacji ekologicznej: 
,,Lasy na terenie Gminy Bole-
sławiec”, a finansowo wspierane-
go przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi. Uczniom 
zapewniono bezpłatny przejazd.

 W bardzo mglisty dzień, ale w 
lesie nadający otaczającemu kra-
jobrazowi niesamowity wygląd – 
jak z bajki, a nam dający się we 
znaki, szczególnie, gdy przecho-
dziliśmy pod koronami drzew 
liściastych, to od czasu do czasu 
na głowę spadała nam skroplo-
na mgła.

 Niewygody rekompensowały 
nam zajęcia z Panem leśnikiem 
Radosławem Ertelem. W Kla-
sie Leśnej, gdzie pod okapem 
drzew, poznawaliśmy niektóre 
tajniki lasu i jego mieszkańców. 
Dowiedzieliśmy się o funkcjach 
lasu, jego znaczenia dla czło-
wieka i przyrody. Dokładnie 
prześledziliśmy trudny proces 
odnowy lasu, roli leśnika i jego 
wysiłek od etapu wysiania nasion 
drzew, przez sadzenie, pielęgno-
wanie i proces pozyskiwania 
drewna. Szczególną uwagę Pan 

leśnik zwracał na ochronę lasów, 
również tą przed szkodnikami, 
masowo pojawiającymi się w na-
szych lasach. 

 W Arboretum podziwialiśmy 
wspaniałą kolekcję rododendro-
nów, zwłaszcza, że można samo-
dzielnie pogłębiać zagadnienia 
związane z lasem i poruszać się 
ścieżkami edukacyjnymi: ,, Bo-
gactwo i różnorodność rodzaju 
rododendronów”, ,,Rodzime i 
obce gatunki drzew i krzewów”, 
,,Poznaj przyrodę zmysłami”. 
Jesienna pora sprawiła, że nie-
które gatunki drzew i krzewów 
mieniły się wspaniałymi barwa-
mi. Klony zadziwiały barwami 
złota, żółci i różnych odcieni 
czerwieni. Oprócz tego wzdłuż 
trasy wędrówki rosły okazy den-
drologiczne: buk pospolity – po-
mnik przyrody, daglezja zielona, 
buk pospolity odmiana okrągło-
listna, buk pospolity odmiana 
zwisająca, jodła olbrzymia, sosna 
limba, sosna pospolita, orzech 
jadalny.

 W Izbie Leśnej dzieci zobaczy-
ły miejsce pracy leśnika – poza 
lasem (biuro), ciekawe zakątki 
pobliskich lasów, rośliny, grzyby 
i zwierzęta żyjące w tym ekosys-
temie. Największe emocje bu-
dziły okazy naturalne zwierząt 
(wszystkie pochodzą z wypad-
ków zwierząt na drogach), z bli-
ska można podziwiać dzika, lisa, 
borsuka, jenota, wiele ptaków, 
ale najosobliwszym jest bardzo 

rzadki gadożer.
 Gdy wychodziliśmy z Izby Le-

śnej mgła znikła i ustąpiła miej-
sca przepięknej, słonecznej po-
godzie. I tu niespodzianka dla 
dzieci. Dzięki Radzie Rodziców 
podsumowanie wycieczki odbyło 
się przy ognisku i pieczonej kieł-
basce. Należy zaznaczyć, że Le-
śny Ośrodek jest przygotowany 
na spotkania przy ognisku: spe-
cjalnie wybudowane palenisko 
– z rusztem, wokół zadaszenie i 
miejsca siedzące, no i życzliwość 
Pana leśnika Radosława Ertela.

PIOTR ZAWADA
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Burmistrz Wieruszowa
o  g  ł  a  s  z  a

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wieruszów, dla 
których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieluniu Zamiejscowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych 
w Wieruszowie księga wieczysta KW Nr 9886, oznaczonych  
w ewidencji gruntów:
I   nieruchomość – nr 2186/14 o pow. 0,2170 ha zabudowana budynkiem produkcyjno-  
magazynowym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o konstrukcji żelbetowej i powierzchni 
użytkowej 500 m² oraz wiatą metalową o powierzchni użytkowej 350 m². Nieruchomość jest utwardzona 
w 70 % oraz częściowo ogrodzona.
II nieruchomość – nr 2186/15 o pow. 0,1180 ha zabudowana budynkiem produkcyjno-biurowym 
dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o konstrukcji tradycyjnej i powierzchni użytkowej 394 m² 
oraz portiernią, podjazdem do rozładunku samochodów, a także myjnią zewnętrzną do samochodów. 
Nieruchomość jest utwardzona w 70 % oraz częściowo ogrodzona.
III nieruchomość – nr 2186/16 o pow. 0,1240 ha zabudowana budynkiem produkcyjno-biurowym, 
trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o konstrukcji tradycyjnej i powierzchni użytkowej 596 m² 
oraz dwoma garażami metalowymi. Nieruchomość jest utwardzona w 90 % oraz częściowo ogrodzona.
IV nieruchomość – nr 2186/19 o pow. 0,2005 ha zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym, 
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o konstrukcji mieszanej (ściany murowane, słupy żelbetowe 
i stalowe) i powierzchni użytkowej 870 m² oraz wiatą metalową bez ścian o powierzchni użytkowej 320 
m². Teren nieruchomości jest utwardzony.
V nieruchomość – nr 2186/23 o pow. 0,1914 ha niezabudowana. Teren nieruchomości jest utwardzony 
w 70 % oraz częściowo ogrodzony.
W/w nieruchomości przeznaczone są pod działalność usługowo-produkcyjną zgodnie z planem 
zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. A. Kordeckiego w Wieruszowie (uchwała Rady 
Miejskiej w Wieruszowie Nr XVI/98/2007 z dnia 6 listopada 2007 r.)  
i oznaczona w planie symbolem „UP” oraz znajdują się w terenie uzbrojonym w sieć wodno-kanalizacyjną, 
energetyczną i centralnego ogrzewania, ale nie mają indywidualnych, niezależnych, opomiarowanych 
przyłączy mediów (poza c.o.) W związku z tym nabywcy w/w nieruchomości zobowiązani będą do 
ich zainstalowania (wykonania) na swój wyłączny koszt i odpowiedzialność, bez prawa żądania 
jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu względem Gminy Wieruszow jako zbywcy 
powyższych nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
I    nr 2186/14 o pow. 0,2170 ha –  401.500,00 zł,   wadium  –  40.150,00 zł
II   nr 2186/15 o pow. 0,1180 ha –  289.300,00 zł,   wadium  –  28.930,00 zł
III  nr 2186/16 o pow. 0,1240 ha – 418.000,00 zł,   wadium  –  41.800,00 zł
IV  nr 2186/19 o pow. 0,2005 ha – 578.600,00 zł,   wadium  –  57.860,00 zł
V   nr 2186/23 o pow. 0,1914 ha  – 130.240,00 zł,   wadium  –  13.024,00 zł
Minimalne postąpienie w licytacji – 3 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych wynosi:
- dla I    nieruchomości 12.050,00 zł
- dla II   nieruchomości   8.680,00 zł
- dla III  nieruchomości 12.540,00 zł
- dla IV  nieruchomości 17.360,00 zł
- dla V   nieruchomości   3.910,00 zł

Przetargi odbędą się w dniu 5 grudnia 2008 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, ul. 
Rynek 1-7,  pokój nr 34:
- dla I   nieruchomości nr 2186/14 o godz. 10.00,
- dla II  nieruchomości nr 2186/15 o godz. 11.00,
- dla III nieruchomości nr 2186/16 o godz. 12.00,
- dla IV nieruchomości nr 2186/19 o godz. 13.00,
- dla V  nieruchomości nr 2186/23 o godz. 14.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium.
Wadium z zaznaczeniem, której nieruchomości dotyczy,  należy wpłacać gotówką na konto Urzędu 
Miejskiego w Wieruszowie w PKO BP O/Wieruszów nr 46 1020 4564 0000 5102 0060 0619 do dnia 1 
grudnia 2008 r.  Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek 
bankowy Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed 
otwarciem przetargu.
Wpłata wadium na podany numer działki uprawnia do licytacji tylko tej nieruchomości.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. 
W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium nie 
podlega zwrotowi.
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub 
zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu.
Do ustalonej w wyniku przetargu ceny do V nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w 
wysokości 22 %.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo wraz z podatkiem VAT najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie wyznaczony przez organizatora w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Nieprzystąpienie do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie 
powoduje przepadek wadium, a organizator odstąpi wówczas od zawarcia umowy.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co 
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Burmistrz Wieruszowa zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 
zgodnie z art. 34 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Dz 
2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) upłynął 22 września 2008 r.
Granice działek nie będą geodezyjnie wznawiane ani okazywane na gruncie.
Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego 98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7 lub telefonicznie pod nr 
0 62 78 41 597.

Informacje z powiatu 
wieruszowskiego

Pieniądze na imprezy
W Starostwie Powiatowym w Wieruszowie opracowywane są ka-

lendarze imprez na rok 2009
I. Kalendarz imprez kulturalnych oraz obchodów rocznic i świąt 

państwowych w powiecie wieruszowskim na rok 2009. 
II. Kalendarz imprez sportowych w powiecie wieruszowskim na 

rok 2009. 
III. Kalendarz imprez turystycznych w powiecie wieruszowskim 

na rok 2009. 
IV. Kalendarz imprez oświatowych w powiecie wieruszowskim na 

rok 2009.
W związku z pracami nad opracowaniem w/w kalendarzy Staro-

stwo zwraca się do wszystkich zainteresowanych o przesłanie ewen-
tualnych propozycji imprez, które mogłyby się w nich znaleźć. 
Przesłanie propozycji będzie materiałem wyjściowym do pracy nad 
przyszłorocznym budżetem. Jeśli wnioski spotkają się z akceptacją 
Zarządu Powiatu, zostaną umieszczone w wyżej wymienionych Ka-
lendarzach imprez na rok 2009.

Przy ocenie wniosków o przyznanie dofinansowania Zarząd kie-
rował się będzie poniższymi kryteriami:

1. Cel oraz zakładane rezultaty imprezy.
2. Rodzaj i charakter imprezy.
3. Ilość składanych wniosków przez jednego wnioskodawcę.
4. Wnioskowana kwota dofinansowania.
5. Posiadany wkład własny w realizację przedsięwzięcia.
6. Doświadczenie w organizacji imprez.
7. Zasięg i ranga imprezy (min 4 gminy lub 2-3 powiaty).
8. Czy wniosek zawiera plan finansowy i rzeczowy imprezy.
9. Ocena wcześniej organizowanych imprez. 
10. Prognozowana liczba uczestników.
Propozycje należy składać tylko na załączonym formularzu wnio-

sku o dofinansowanie imprezy z budżetu powiatu wieruszowskiego 
w 2009 r., który będzie podstawowym dokumentem przy konstru-
owaniu Kalendarzy. Formularz wniosku dostępny jest na stronie in-
ternetowej Powiatu Wieruszowskiego – www.powiat-wieruszowski.
pl lub w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w 
Wieruszowie, pok. 75. Po uchwaleniu Kalendarzy wnioskodawcy 
otrzymają  pismo z informacją o decyzji Zarządu Powiatu w spra-
wie dofinansowania wnioskowanego przedsięwzięcia.

Kompletne wnioski z propozycjami do w/w Kalendarzy, należy 
składać najpóźniej do 31 października 2008r.

Jak pozyskać środki z POKL
Starostwo Powiatowe w Wieruszowie informuje, że w dniu 

29.10.2008r. w godz. 10-12 w sali sesyjnej (pok. 27) Starostwa Po-
wiatowego i Urzędu Miejskiego w Wieruszowie ul. Rynek 1-7 od-
będzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. możliwości po-
zyskania środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki - Priorytety:

- VIII Regionalne kadry gospodarki,
- IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Na spotkaniu pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 

przedstawią uczestnikom podstawowe zagadnienia dotyczące PO 
Kapitał Ludzki, omówione zostaną poszczególne obszary wsparcia, 
typy realizowanych projektów, beneficjenci oraz grupy docelowe. 
Uczestnicy otrzymają również dodatkowe praktyczne informacje 
dotyczące systemu zarządzania POKL, składania wniosków, ścieżki 
wniosku, etapów oceny formalnej i merytorycznej, generowania 
wniosków i zestaw materiałów informacyjnych dotyczący PO Kapi-
tał Ludzki.

Spotkanie adresowane jest do przedsiębiorców, przedstawicieli 
jednostek samorządu terytorialnego, szkół oraz instytucji, które 
mogą uzyskać wsparcie na realizacje projektów w ramach PO Ka-
pitał Ludzki. 

Miejscowi „turyści”
W powiecie wieruszowskim jest około 500 km oznakowanych szla-

ków rowerowych, konnych i pieszych. Ze szlaków tych korzystają 
mieszkańcy naszego powiatu jak i przyjezdni turyści.

Niestety znajdują też się 
osoby, które wyżywają się 
w sposób zgoła nie tury-
styczny na oznakowaniach 
szlaków. Zamieszczone 
zdjęcie jest przykładem 
głupoty i wandalizmu. 
Jaką satysfakcje można 
mieć po takim zniszczeniu 
znaków turystycznych?!
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Informacje z Urzędu Miejskiego
NAGRODY ZA OSIĄGNIĘ-

CIA DYDAKTYCZNO-WYCHO-
WAWCZE 

DLA DYREKTORÓW I NA-
UCZYCIELI

Burmistrz Wieruszowa Iwona 
Szkopińska przyznała nagro-
dy za osiągnięcia dydaktyczno 
– wychowawcze dyrektorom i 
nauczycielom placówek oświato-
wych Gminy Wieruszów  z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej.

Nagrody otrzymali:
1. Pan Paweł Malik – Dyrektor 

Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła 
II w Wieruszowie,

2. Pani Magdalena Gabas – 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Pieczyskach,

3. Pani Aleksandra Walczak – 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Teklinowie,

4. Pan Wiesław Kasprzak – Dy-
rektor Szkoły Podstawowej w 
Wyszanowie,

5. Pani Magdalena Burzała – 
Nauczycielka Gimnazjum Nr 1 
im. Jana Pawła II w Wieruszo-
wie,

6. Pani Teresa Trzeciak – Na-
uczycielka Zespołu Szkół Nr 2 
im. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go w Wieruszowie.

Uroczystość wręczenia nagród 
Burmistrza Wieruszowa odbę-
dzie się podczas najbliższej Sesji 
Rady Miejskiej tj. 22 październi-
ka 2008.

INFORMACJA O PRZEPRO-
WADZONEJ AKCJI 

„SPRZĄTANIE ŚWIATA - 
POLSKA 2008” NA TERENIE 
GMINY WIERUSZÓW

W dniach 19-21 września 2008r. 
Fundacja „Nasza Ziemia” zor-
ganizowała już po raz 15 akcję 
„Sprzątanie Świata – Polska - po-
sprzątajmy polskie lasy!”. Hasło 
tegorocznej kampanii brzmiało 
- „Ziemia w Twoich rękach”.

Urząd Miejski w Wieruszowie 
propagując edukację ekologicz-
ną wśród mieszkańców Gminy 
Wieruszów postanowił po raz 
kolejny włączyć się do tej akcji i 
zachęcić wszystkich do posprzą-
tania swojego „lokalnego świa-
ta”. 

W akcji, jak co roku, mogli 
wziąć udział uczniowie szkół, 
podmioty gospodarcze, organi-
zacje społeczne oraz mieszkańcy 
Gminy. W związku z tym skiero-
wano apel do mieszkańców in-
formujący o prowadzonej akcji 
i zasadach uczestnictwa w niej, 
który został zamieszczony w lo-
kalnej prasie, na stronie interne-
towej  Urzędu oraz na tablicach 
ogłoszeń. Licząc na duże, jak co 
roku, zainteresowanie szkół tym 
tematem wystosowaliśmy pisma 
do dyrektorów szkół z prośbą o 
określenie:

- chęci uczestnictwa w akcji
-  dni w jakie przeprowadzona 

będzie akcja
-  ilość potrzebnych worków 

120,60 i 30 l i rękawic

- miejsca sprzątanych terenów
- miejsca odbioru odpadów 
- ilości osób biorących udział w 

akcji.
Sprzątane tereny były uzgod-

nione przez szkoły z Urzędem. 
Niezbędne ilości worków o po-
jemności 35l, 60l i 120 l oraz 
rękawice do zbierania przekazał 
do Urzędu Wydział Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Leśnictwa 
Starostwa Powiatowego w Wieru-
szowie, a następnie materiały te 
były wydawane szkołom według 
określonego zapotrzebowania. 
Zbiórką i wywozem odpadów na 
składowisko w Teklinowie zajęło 
się Przedsiębiorstwo Komunal-
ne S.A. w Wieruszowie.

W „Sprzątaniu Świata” w dniach 
19-20 września uczestniczyli 
uczniowie wraz z nauczycielami 
i wychowawcami, w ilości:

- Szkoła Podstawowa im. Janu-
sza Korczaka w Wieruszowie: 
600 osób

- Gimnazjum nr 1 w Wieruszo-
wie – 350 osób

- Zespół Szkół Nr 2 im. Józefa 
Piłsudskiego w Wieruszowie - 
400 osób

- Szkoła Podstawowa w Pieczy-
skach – 98 osób

- Szkoła Podstawowa w Cieszę-
cinie – 50 osób

- Szkoła Podstawowa w Tekli-
nowie – 70 osób,

- Szkoła Podstawowa w Wysza-
nowie – 120 osób

W akcji  wzięli udział także 
uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej -  30 osób.

W ramach akcji wysprzątano 
tereny wokół szkół i przedszkoli, 
tereny publiczne, parki miejskie, 
tereny osiedli, a także przydroż-
ne rowy i lasy, Aleję Dębów w 
Kuźnicy Skakawskiej. Uczestnicy 
poszukiwali również dzikich wy-
sypisk śmieci.

Akcję w szkołach poprzedzono 
pogadankami wychowawczymi 
na temat potrzeby ochrony śro-
dowiska naturalnego, potrzebie 
segregacji śmieci i celowości 
prowadzonej akcji. 

Szkoła Podstawowa w Pieczy-
skach podejmowała również sze-
reg  działań z zakresu edukacji 
ekologicznej poprzez organiza-
cję konkursu plastycznego i li-
terackiego, zbiórki baterii oraz 
rozpoczęli realizację cyklu dzia-
łań proekologicznych dla szkół 
z Gminy Wieruszów pod hasłem 
„Wokół nas czysta wieś, czysty 
las”, współfinansowanego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi.

Szkoły przekazały do dnia 30 
września br sprawozdania z 
przeprowadzonej akcji wraz z 
dokumentacją zdjęciową.

Z przeprowadzonej akcji wszy-
scy wysunęli jeden wniosek – ist-
nieje potrzeba propagowania 
wiedzy ekologicznej, by zwięk-
szyć świadomość społeczeństwa, 
a w konsekwencji zmniejszyć 
ilość śmieci pozostawionych w 
rowach, w lasach, na drogach.

Dokumentacja zdjęciowa z 
przeprowadzonej akcji 

„Sprzątanie Świata - Polska 
2008”

SESJA RADY MIEJSKIEJ W 
WIERUSZOWIE

W dniu 22 października 2008 
roku (środa) o godz. 1300 w sali 
nr 27 Urzędu Miejskiego odbę-
dzie się Sesja Rady Miejskiej. W 
proponowanym porządku ob-
rad m.in.:

1. Złożenie ślubowania przez 
Radną Stefanię Leszczyńską wy-
braną w wyborach uzupełnia-
jących w dniu 7 września 2008 
roku.

2. Wręczenie nagród Burmi-
strza Wieruszowa nauczycielom 
i dyrektorom z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej.

3. Wręczenie nagród Burmi-
strza Wieruszowa uczniom za 

wybitne osiągnięcia sportowe i 
edukacyjne. 

4. Podjęcie uchwał w spra-
wach:

1) upoważnienia Kierownika 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Wieruszowie 
do załatwienia indywidualnych 
spraw z zakresu postępowania 
wobec dłużników alimentacyj-
nych;

2) przyjęcia Strategii Eduka-
cyjnej Gminy Wieruszów na lata 
2008-2013;

3) wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia między Gminą 
Wieruszów a Gminą Sokolniki 
w zakresie zapewnienia uczniom 
niepełnosprawnym bezpłatne-
go transportu i opieki w czasie 
przewozu do Szkoły Podstawo-
wej w Tyblach;

4) zmieniająca uchwałę w 
sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwią-

zywania Problemów Alkoholo-
wych na 2008 rok;

5) nadania nazwy ulicy położo-
nej w mieście Wieruszów;

6) zmiany uchwały XXIII
/163/2008 Rady Miejskiej w 
Wieruszowie z dnia 20 sierpnia 
2008 roku w sprawie zaciągnię-
cia długoterminowego kredy-
tu na sfinansowanie deficytu 
budżetowego w celu realizacji 
inwestycji p.n. „Budowa kanali-
zacji sanitarnej w miejscowości 
Lubczyna”;

7) zmiany budżetu Gminy Wie-
ruszów na rok 2008.

5. Informacja na temat placó-
wek szkolnych w roku szkolnym 
2008/2009.

6. Informacja na temat działal-

ności stołówek szkolnych.
7. Informacja z przeprowadzo-

nej akcji „Sprzątanie Świata – 
Polska 2008” na terenie Gminy 
Wieruszów.

8. Informacja w sprawie inwe-
stycji „Przebudowa i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Wieru-
szowie”.

9. Informacja Burmistrza z 
przeprowadzonej analizy oświad-
czeń majątkowych.

10. Informacja Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej o dokona-
nej analizie oświadczeń mająt-
kowych radnych Rady Miejskiej 
w Wieruszowie.

11. Sprawozdanie Burmistrza 
Wieruszowa z działalności w 
okresie międzysesyjnym.

SPOTKANIE GMINNEJ RADY 
SPORTU

W dniu 8 października br. w 
Urzędzie Miejskim w Wieru-
szowie odbyło się posiedzenie 
członków Gminnej Rady Sportu. 
W spotkaniu, w którym uczest-
niczył również Zastępca Burmi-
strza Andrzej Małys, omówiono 
realizację programu ,,Żyjmy 
zdrowo na sportowo ” oraz roz-
dzielono środki finansowe na za-
kup sprzętu sportowego pośród 
podmiotów realizujących powyż-
szy program.

Zastępca Burmistrza przed-
stawił zebranym harmonogram  
realizacji inwestycji sportowych 
na terenie Gminy Wieruszów, a 
w szczególności budowę zespołu 
boisk przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Wieruszowie. Jeżeli aura 
będzie sprzyjać,  wykonawcy 
zapewniają, że boiska pod ko-
niec października będą gotowe. 
Urząd Miejski w Wieruszowie 

Szkoła Podstawowa w Pieczyskach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

Szkoła Podstawowa w Cieszęcinie

Zespół Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie
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Październik – idziemy 
na grzyby!

Koniec września i październik 
to ulubiony czas dla zapalonych 
grzybiarzy. Kto tylko może uda-
je się wtedy na wyprawę do lasu, 
by powrócić do domu z wiadra-
mi pełnych prawdziwków, ry-
dzy, podgrzybków czy smardzy. 
Szczęśliwcy po niedługich poszu-
kiwaniach trafiają na prawdziwe 
giganty wśród grzybów. Takim 
szczęśliwcem został ostatnio 
mieszkaniec m. Lubczyna (gm. 
Wieruszów).

W domu te piękne okazy czeka 
„obróbka” a potem smakowanie 
przepysznych potraw. Warto 
także zrobić zapasy, gdyż wielkimi krokami zbliżają się święta, a 
na wigilijnym stole nie może zabraknąć tradycyjnego barszczu z 
uszkami czy kompotu z suszonych śliwek i kompotu z grzybów.

Ci, którzy nie przepadają za zbieraniem grzybów mogą je kupić w 
sklepach, na targach i straganach lub przejeżdżając przez las kupić 
od miejscowych zbieraczy, którzy ustawieni przy drodze sprzedają 
je po przystępnych cenach.

/red./

Pieniądze na 
czyste powietrze

Gm. Bolesławiec
Gminny Ośrodek Kultury w 

Bolesławcu i Władze Samorzą-
dowe Gminy mogą podzielić 
się bardzo sporym sukcesem. 
G.O.K. brał udział w regional-
nym programie województwa 
łódzkiego „Ochrona powie-
trza”. Po pierwszym etapie zna-
lazł się w finałowej dziesiątce a 
w finale zdobył I miejsce.

Ośrodek dzięki temu otrzyma 
dofinansowanie na termoder-
nizację w kwocie 880 tys. zł., 
która pozwoli na zrealizowanie 
zaplanowanej inwestycji na Ośrodku wartej ponad 1 mln zł.

O dotację starały się 53 Ośrodki a otrzymały ją tylko 4 z wy-
łonionej dziesiątki.

Prace związane z termodernizacją rozpoczną się już w lu-
tym i powinny być zakończone do końca października 2009 
roku. W trakcie remontu nastąpi całkowita wymiana instalacji 
elektrycznej i centralnego ogrzewania. Kotłownia węglowa zo-
stanie zastąpiona inną na biomasę. Obiekt będzie całkowicie 
docieplony poprzez ściany i strop dachu. Wymienione będą 
także okna i drzwi.

/red./

Na dążenie do wiedzy 
nigdy nie jest za późno

Będą aktualizować wiedzę, aby zachować sprawność umysłową i fizyczną.

Można było się o tym przekonać 
w miniony czwartek 9 paździer-
nika. Sala Widowiskowa Wieru-
szowskiego Domu Kultury zosta-
ła wypełniona przez słuchaczy, 
którzy już w ubiegłym roku brali 
udział w zajęciach Uniwersytetu 
III Wieku. Byli również i ci, któ-
rzy w tym roku rozpoczynają po 
raz pierwszy od dawna kontakt z 
nauką i rozrywką a takiej formie, 
na jaką zapotrzebowanie było 
ze strony słuchaczy. Zebranych 
powitała prezes Maria Dorosław-
ska a swoją obecnością na Inau-
guracji Roku Akademickiego 
2008/2009 zaszczycili: Wicemar-
szałek Woj. Łódzkiego Elżbieta 
Nawrocka, Starosta Wieruszowa 
Andrzej Szymanek, Przedstawi-
ciel Samorządu Miejskiego Wal-
demar Urbaniak. Po uroczystym 
otwarciu słuchacze i zaproszeni 
goście wysłuchali recitalu Kazi-
mierza Kowalskiego, na co dzień 
dyrektora artystycznego Teatru 
Wielkiego w łódzkiej operze, z 
którym jest związany od 30 lat a 
również w minionym okresie był 
także dyrektorem naczelnym. W 
występie kameralnym towarzy-
szyli mu: fortepian – Ewa Szpa-
kowska, solistka - Małgorzata 
Kowalska, na co dzień również 
wspaniała żona artysty, Małgorza-
ta Kulimska, Andrzej Imirowicz. 
Występ artystów wprowadził na 
sali wspaniałą atmosferę. Artyści 
razem ze słuchaczami śpiewali 
m.in. „Usta milczą, dusza śpie-
wa...”. Na zakończenie recitalu 
artyści otrzymali gromkie brawa 
oraz gratulacje, kwiaty i podzię-
kowania od sprawczyni tego, że 
artyści zawitali do Wieruszowa - 
Wicemarszałek Elżbiety Nawroc-
kiej. Zapewnili zebranych, że 
znów się spotkają na wspólnym 
kolędowaniu w grudniu. 

Po występie artystów odbyła 
się krótka przerwa na kawę po 
czym omówiono sprawy orga-
nizacyjne. Zajęcia rozpoczynają 

Słuchacze Uniwersytetu III Wieku

Od lewej: Ewa Szpakowska, Małgorzata Kulimska, Andrzej Imirowicz, dyr. art. Teatru Wielkiego Kazimierz 
Kowalski, Małgorzata Kowalska oraz Wicemarszałek Woj. Łódz. Elżbieta Nawrocka

się już od przyszłego tygodnia. 
Do stałych lektoratów należą: 
j. angielski, j. niemiecki, zaję-
cia komputerowe, aerobik oraz 
lekcje sztuki. Oprócz tego słu-
chacze poznają m.in.: historię 
Wieruszowa, objawy i leczenie 
depresji, prawa pacjenta, czy jak 
uczestniczyć w przeżyciu choro-
by, straty, żałoby. W roku akade-
mickim planowane są również 
wyjazdy do Wrocławia m.in. na 
spektakl muzyczny „Skrzypek na 
dachu”, operetki lub opery oraz 
do Parku Wodnego i Ogrodu 
Botanicznego. Szczegóły z tym 
związane są przedstawione na ta-
blicy ogłoszeń w gablocie przed 
Domem Kultury.

Czesne studenta Uniwersytety 
III Wieku za jeden semestr to tyl-
ko jedyne 10 zł. Pozostałe zajęcia 
też są za symboliczną opłatą. 

Chcesz być studentem Uniwersyte-
ty III Wieku? Nic trudnego!

Wystarczy zgłosić się do Wieru-
szowskiego Domu Kultury.

Adres: ul. Rynek 8/9, 98-400 
Wieruszów

Tel. (062) 784 10 80
fax. 62 784 12 67
e-mail: wdkwieruszow@o2.pl
strona internetowa: www.wdk.

info.pl

J. Przybył
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach w kwietniu bieżącego roku przygotował 
i złożył wniosek o dofinansowanie projektu systemowego ‘”Program aktywizacji społeczno-za-
wodowej bezrobotnych w gminie Galewice” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1, Poddziałania 
7.1.1. W dniu 24.09.2008r została podpisana umowa ramowa z „Instytucją Wdrażającą” - Woje-
wódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. Wartość projektu wynosi 66.300,00zł, kwota dofinansowania 
59.338,50zł. 

W ramach tego projektu w dniu 24.09.2008r. rozpoczęły się szkolenia, w których uczestniczy 
pięć bezrobotnych kobiet z terenu Gminy Galewice. Szkolenia będą prowadzone z zakresu ob-
sługi kasy fiskalnej, technik sprzedaży, szkolenia przygotowujące do zawodu opiekunki środo-
wiskowej oraz warsztaty aktywizujące i indywidualne poradnictwo zawodowe. Zajęcia odbywają 

się w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Sokolnikach. 

W ramach tego projektu został 
również zatrudniony pracownik 
socjalny od 01.05.2008r.

Przewidywany termin zakończe-
nia realizacji projektu grudzień 
2008r.

p.o. Kierownika GOPS 
Galewice

Beata Janiaczyk 

16 października 1978 - Wybór Papieża Jana Pawła II 
Ten dzień na zawsze zapisał się 

w dziejach, jako jedna z najważ-
niejszych i chyba najbardziej rado-
snych dat w historii Polski. Ponie-
działek, 16 października 1978 r. 
godz. 18.44, Watykan. Od 26 minut 
z komina na dachu Kaplicy Sykstyń-
skiej unosił się biały dym, oznajmia-
jąc symbolicznie, że wybór nowego 
papieża właśnie się dokonał. Na 
plac św. Piotra wkroczyła orkiestra 
dęta Gwardii Szwajcarskiej. Oświe-
tlające wcześniej komin reflektory 
skierowano na loggię nad portalem 
bazyliki. Drzwi świątyni otwarto po-
woli i po paru sekundach do uszu 
zgromadzonych dotarły słowa sta-
rodawnej formuły: „Annuntio vobis 
gaudium magnum: Habemus papam! 
Eminentissimum ac reverendissimum 
dominum...- tu ogłaszający wybór 
nowego papieża kard. Felici się za-
trzymał – dominum Carolum Sanctae 
Romanae Eclesiae cardinalem Wojty-
ła, qui sibi nomen imposuit Ioannem 
Paulum Secundum” (Zwiastuję wam 
radość wielką: mamy papieża. Naj-
dostojniejszego i Najprzewieleb-
niejszego Pana Kościoła Świętego, 
Kardynała Karola Wojtyłę, który 
przybrał sobie imię Jan Paweł II). 

Tak wyglądał początek pontyfika-
tu Jana Pawła II - pontyfikatu, który 
trwał ponad 26 lat i był jednym z 
najdłuższych i najbardziej znaczą-
cych w całej historii Kościoła.

Ale jak doszło do tego, że to wła-
śnie Polak, arcybiskup Krakowa, 
kardynał Karol Wojtyła został wy-
brany papieżem? Przebieg kon-
klawe otoczony był z zasady ścisłą 
tajemnicą. Jednak po latach, szcze-
góły tego – jak ktoś powiedział „naj-
bardziej tajemniczego wydarzenia 
końca XX w.” zaczęły wychodzić na 
światło dzienne.

Śmierć Jana Pawła I
29 IX 1978 r., tuż po godz. 5 rano, 

pracująca w Watykanie zakonnica, 
siostra Wincenta weszła do sypial-
ni papieża Jana Pawła I. chcąc go 
obudzić. Papież nie żył. Jego ponty-
fikat trwał zaledwie 33 dni. Według 
oficjalnego komunikatu zmarł na 
zawał serca. Pojawiły się pogłoski o 
jego otruciu, podobnie jak w 1939 
r. po śmierci Piusa XI. Spośród 

262 dotychczasowych następców 
Św. Piotra ośmiu zostało otrutych, 
zasztyletowanych, uduszonych lub 
zgładzonych w inny sposób. 

Rozpoczęły się przygotowania do 
pogrzebu zmarłego papieża i nowe-
go konklawe. 3 października 1978 
r. kardynał Wojtyła i prymas Polski, 
kard. Stefan Wyszyński odlecieli sa-
molotem PLL LOT do Rzymu. 

Już na poprzednim konklawe, na 
którym papieżem został wybrany 
arcybiskup Wenecji, kardynał Lu-
ciani, krakowski arcybiskup kardy-
nał Wojtyła otrzymał 9 głosów. Po 
śmierci Jana Pawła I krakowski kar-
dynał mógł zdawać sobie sprawę, 
że tym razem jego rola może być 
większa.

Pierwsze przymiarki
Na pogrzeb papieża - 4 paździer-

nika 1978 r. przybyli kardynałowie 
ze wszystkich kontynentów. Do 
konklawe zostało jeszcze trochę 
czasu, lecz dostojnicy kościelni od 
początku próbowali rozeznać sy-
tuację. Choć światu muszą wydać 
jednomyślną decyzję, to w rzeczywi-
stości istniały między nimi różnice 
zdań na tematy związane z życiem 
Kościoła. Byli wśród nich tradycjo-
naliści, byli też zwolennicy kościel-
nych reform. Dni poprzedzające 
czas właściwego wyboru służą temu, 
aby szukać sojuszników, liczyć opo-
nentów, decydować, kto powinien 
zostać głową Kościoła. 

Całkowita izolacja
Od pogrzebu papieża do rozpo-

częcia konklawe musi minąć co naj-
mniej 10 dni. 14 października, w 
sobotę, wszyscy kardynałowie kon-
celebrują mszę w intencji wyboru 
nowego papieża. Po zakończeniu 
nabożeństwa, wszyscy przechodzą 
do Kaplicy Sykstyńskiej. Tam wysłu-
chują obowiązujących ich odtąd re-
guł: zachowanie całkowitej tajemni-
cy i zakaz jakichkolwiek kontaktów 
ze światem zewnętrznym. Następ-
nie kardynałowie wprowadzają się 
do skromnych, surowych cel koło 
Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie okna zo-
stały zabite deskami i zaciemnione. 
Całym wyposażeniem kardynalskiej 
celi jest tylko żelazne łóżko, stolik 
do pisania, krzesło, miednica do 

mycia i dzbanek. Poza tymi przed-
miotami, nie wolno mieć ze sobą 
nic. Nawet magnetofonu lub radia.

Procedura
Właściwe konklawe rozpoczęło 

się następnego dnia. Brało w nim 
udział 111 kardynałów. Procedura 
głosowania była następująca: sie-
dzący za pulpitami w bazylice Św. 
Piotra elektorzy wypełnili karteczki 
do głosowania. Uczynili to moż-
liwie zniekształconym, choć czy-
telnym pismem. Następnie złożyli 
karteczki na pół i włożyli do złote-
go kielicha, pełniącego rolę urny. 
Gdy wszystkie karteczki znalazły się 
już w kielichu, do pracy przystąpiło 
trzech kardynałów, losowo wybra-
nych do roli pomocników w wybo-
rach. Jeden z nich potrząsał kielich 
mieszając jego zawartość. Drugi 
uniósł karteczki do głosowania do 
góry i obliczył ich ilość. Gdyby oka-
zało się, że ich liczba była inna, niż 
ilość obecnych kardynałów, wszyst-
kie karteczki zostałyby natychmiast 
spalone. Jeśli liczby te był ze sobą 
zgodne, pierwszy z pomocników 
rozwinąłby pierwszą karteczkę, od-
czytując po cichu nazwisko zapisa-
nego na niej kandydata, podał dru-
giemu pomocnikowi, który uczynił 
to samo, a ten podał ją trzeciemu, 
który głośno odczytał zapisane na 
kartce nazwisko i w odpowiednim 
miejscu postawił kreskę na karcie, 
na której zapisane zostały nazwiska 
wszystkich 111 kardynałów. Następ-
nie głosy zostały zliczone, rezultat 
został sprawdzony przez trzech lo-
sowo wybranych pomocników, a 
karteczki wrzucono do ognia. Wy-
bór papieża dokonany został więk-
szością co najmniej 2/3 członków 
kolegium kardynalskiego. Oznacza 
to, że aby zostać głową kościoła, 
dany kandydat (kandydatami są 
wszyscy) musiał uzyskać co naj-
mniej 74 głosy. 

„Bóg poróżnił Włochów”
W początkowych głosowaniach 

prowadzili – tradycyjnie – kardy-
nałowie włoscy. Jednak żaden z 
nich nie zbliżył się nawet do wy-
maganego progu 2/3. W trzecim 
głosowaniu pięć głosów padło na 

kardynała Wojtyłę. Widoczne było, 
że Włosi blokowali się nawzajem. 
Przewodniczący Episkopatu Hisz-
panii, kardynał Vincente Trancon 
komentował istniejącą sytuację w 
sposób następujący: Bóg poróżnił 
Włochów i wykorzystał ludzką złość, 
żeby utrudnić wybór papieża. 

A może wybrać nie-Włocha?
Sytuacja wydawała się patowa. Jed-

nak jeszcze tego samego dnia wi-
doczny zaczynał być przełom. Jego 
autorem był arcybiskup Wiednia, 
kardynał Franz König. Po popo-
łudniowym posiłku rozpoczął on 
w celach i na korytarzach otwartą 
kampanię na rzecz wyboru Karo-
la Wojtyły. Uczestnicy konklawe 
zaczęli się zastanawiać. Może rze-
czywiście warto wybrać papieża 
nie–Włocha? 

„Wieziesz przyszłego papieża”
Arcybiskup König już wcześniej 

miał przeczucie, że to właśnie Ka-
rol Wojtyła – zresztą jego bliski 
przyjaciel – zostanie nowym papie-
żem. Istniała wówczas anegdota na 
temat owej intuicji wiedeńskiego 
kardynała: któregoś dnia, już po 
pogrzebie Jana Pawła I, ale przed 
rozpoczęciem właściwego kon-
klawe, zaprosił on Karola Wojtyłę 
do ekskluzywnej restauracji, pro-
wadzonej przez zakonnice z Azji 
i Afryki. Wsiadając z kardynałem 
Wojtyłą do taksówki miał powie-
dzieć kierowcy: „Jedź ostrożnie. 
Wieziesz przyszłego papieża”. 

Oficjalne zgłoszenie kandydatury
Następnego dnia – tj. 16 paździer-

nika – przed mającą się zacząć piątą 
kolejką głosowania, kardynał König 
oficjalnie zgłosił kandydaturę Ka-
rola Wojtyły. Miał on wprawdzie – 
jak mówił – dopiero 58 lat – ale to 
nie powinno było być przeszkodą. 
Przeciwnie – ile na tym zyskałby 
Kościół! 

Jednak, ku powszechnemu zdu-
mieniu prymas Polski, kardynał 
Wyszyński radził, aby pozostać przy 
kandydaturze Włocha. Ale żadnego 
Włocha, który miałby szansę na wy-
bór, nie było. Piąte głosowanie, w 
którym oprócz trzech kandydatów 
włoskich sporo głosów uzyskał Ho-
lender Johannes Willebrands, nie 
przyniosło żadnego rozstrzygnię-
cia. W szóstym głosowaniu więcej 
głosów padło na kandydaturę Woj-
tyły – lecz do ostatecznego rozstrzy-
gnięcia było ciągle daleko. 

„Musisz przyjąć. Dla Polski”
Po głosowaniu kardynałowie udali 

się na obiad. Krakowski arcybiskup 
jadł w milczeniu. Po posiłku odwie-
dził Wyszyńskiego w jego celi. Woj-
tyła był wyraźnie niespokojny. Cią-
żyła mu świadomość tego, co może 
go czekać za parę godzin. Jednak 
kardynał Wyszyński wspierał Wojty-
łę na duchu. Podtrzymując go w ra-
mionach mówi: „Jeśli Cię wybiorą, 
musisz przyjąć. Dla Polski”. 

Nadchodziła siódma tura wybo-
rów. Tym razem Wojtyła był wyraź-
nym faworytem. Jednak wymaga-
nych 2/3 głosów ciągle nie uzyskał. 
Większość z 25 włoskich kardyna-
łów głosowała za kimś innym.

Ale w tym momencie, jasne było, 
że nikt inny nie miał szans. W koń-
cu, wpływowy prefekt biskupiej 
kongregacji, kardynał Baggio po-
wiedział wyraźnie, że nowym pa-
pieżem powinien zostać kardynał 
z Krakowa. 

Przełom
Doszło do ostatniej, ósmej kolej-

ki. Tym razem, wynik był jedno-
znaczny. 99 głosów za kandydaturą 
Karola Wojtyły. Tylko kilku najbar-
dziej konserwatywnych kardynałów 
głosowało na (trzykrotnego zresztą 
wcześniej kandydata do najwyższej 
godności w Kościele) arcybiskupa 
Genui, kardynała Siriego. 

Czy przyjmujesz?
Poruszony i zmieszany Karol 

Wojtyła wysłuchał pytania zadane-
go mu przez kardynała prowadzą-
cego wybory: czy przyjmujesz? – i 
odpowiedział: „W posłuszeństwie 
wiary wobec Chrystusa, mojego 
Pana, zawierzając Matce Chrystu-
sa i Kościoła – świadom wszelkich 
trudności – przyjmuję”. Jakie imię 
przyjmiesz? – pytał go kardynał. 
Karol Wojtyła odpowiedział: „Jan 
Paweł II”. Była wówczas godz. 
18.18. 

Kardynałowie podeszli po kolei 
do nowo wybranego papieża, aby 
złożyć mu hołd. Kiedy nadeszła 
kolej kardynała Wyszyńskiego, 
Jan Paweł II wstał z fotela i wziął 
prymasa Polski w ramiona. Kar-
dynałowie zintonowali śpiew: „Te 
Deum laudamus”. W chwilę po-
tem, świat dowiedział się, że no-
wym zwierzchnikiem Kościoła Ka-
tolickiego został Polak – kardynał 
Karol Wojtyła, który przybrał imię 
Jan Paweł II. Pierwszy od 455 lat 
papież spoza Włoch. 

Ceremonia jednak na tym się nie 
zakończyła. Prowadzący ją kardy-
nał Virgilio Noe zgodnie z tradycją 
poprowadził papieża do przedsion-
ka, zwanego Camera Lacrimatoria 
– pokój płaczu. Jan Paweł II ocze-
kiwał tam na krawca, który miał 
dopasować papieską szatę do od-
powiednich rozmiarów. 

Pierwsze orędzie nowego papie-
ża

Po godz. 19 nowo wybrany pa-
pież ukazał się tłumom. Ku swemu 
zdumieniu, wszyscy zebrani słysze-
li z jego ust poprawny język włoski. 
Jan Paweł II mówi do zebranych: 

„Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus!

Najdrożsi bracia i siostry! 
Jeszcze przeżywamy wielki smutek z 

powodu śmierci naszego ukochanego 
papieża Jana Pawła I, a oto Najdo-
stojniejsi Kardynałowie już powołali 
nowego biskupa Rzymu. Powołali go 
z dalekiego kraju, z dalekiego, lecz za-
wsze tak bliskiego przez łączność w wie-
rze i tradycji chrześcijańskiej. Bałem 
się przyjąć ów wybór, jednak przyjąłem 
go w duchu posłuszeństwa dla Pana 
naszego Jezusa Chrystusa i w duchu 
całkowitego zaufania Jego Matce, Naj-
świętszej Maryi Pannie. 

Nie wiem, czy potrafię rozmawiać wa-
szym…naszym językiem włoskim. Jeżeli 
się pomylę, to mnie poprawicie. Przed-
stawiam się wam wszystkim dzisiaj, by 
wyznać naszą wspólną wiarę, naszą 
nadzieję, naszą ufność pokładaną w 
Matce Chrystusa i Kościoła z pomocą 
Pana Boga i z pomocą ludzi”. 

22 października 1978 r., w pierw-
szą niedzielę po wyborze, następi-
ła oficjalna inauguracja pontyfika-
tu nowego papieża. Wygłoszone 
przez niego podczas kazania do 
zgromadzonych na placu św. Pio-
tra tłumów słowa brzmiały zna-
miennie: „Nie lękajcie się!” 

Źródło- Kalendarium pl
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Lututów

„Gdzie strumyk 
płynie z wolna...”

Mieszkańcy Lututowa są zaniepokojeni strumykiem płynącym 
przez park wokół szkoły. Stan jego wód pozostawia wiele do ży-
czenia. Do zanieczyszczenia przyczyniają się również właściciel 
pobliskiej „gorzelni” nic sobie nie robiąc z licznych zakazów za-
śmiecania środowiska. Sprawia to złe wrażenie a zapewne wielu 
mieszkańców chciałoby poszczycić się piękną rzeczką w okolicy. 
Miło byłoby pospacerować po parku w piękny słoneczny dzień, po-
dziwiać uroki polskiej złotej jesieni, posłuchać świergotu ptaków i 
szemrania pobliskiego potoku nucąc sobie „Gdzie strumyk płynie 
z wolna...”. Tymczasem widok cuchnącego, zaśmieconego potoku 
przez młodzież może odebrać chęć do dalszego spaceru. Warto 
byłoby podjąć działania, by nasze otoczenie było piękną wizytówką 
naszej miejscowości.

/red./

Wieruszów

Żelazny most 
Poinformowano nas, że most w Wieruszowie jest zagrożony. By-

liśmy, sprawdziliśmy. Tragedii naszym zdaniem nie ma, jednak 
może warto zainteresować się jego stanem faktycznym...

/red./

Manewry przeciwpożarowe 
w Gimnazjum w Galewicach

1 października o godz. 9.30 
odbyły się manewry przeciwpo-
żarowe w Gimnazjum w Gale-
wicach. Celem tych manewrów 
było sprawdzenie sprawności i 
skuteczności działania jednostek 
OSP podczas zagrożenia jakie 
wystąpiło w budynku przez zady-
mienie oraz udzielenie ewentu-
alnie pomocy poszkodowanym 
osobom.

W manewrach tych udział wzię-
ły następujące jednostki, które 
zostały powiadomione przez 
Centrum Dowodzenia Państwo-
wej Straży Pożarnej w Wieru-
szowie: OSP Kaski (przybyły na 
miejsce w ciągu 6 minut od mo-
mentu powiadomienia), OSP 
Galewice (10 min od powiado-
mienia) oraz OSP Ostrówek (16 
min od powiadomienia). 

Akcją ratowniczą dowodził Ko-
mendant Gminny dh Antoni 
Kos w obecności obserwatora – 
delegata PSP w Wieruszowie, mł. 
kpt. Damiana Polowego.

Czas całej akcji od momentu 
powiadomienia PSP w Wieruszo-
wie do momentu całkowitego 
kończenia wyniósł 19 minut. 

Podczas akcji ratowniczej zlo-
kalizowano miejsce zadymienia 
oraz znaleziono dwie poszkodo-
wane osoby, którym druhowie 
strażacy udzieli pierwszej pomo-
cy. Pożaru nie było, zadymieni 
nastąpiło na skutek tlenia się 
szczątków papieru w koszu.

Na zakończenie całej akcji od-
była się zbiórka na boisku szkol-
nym biorących udział w akcji 
strażaków w obecności młodzie-
ży, dyrekcji oraz komendanta i 
obserwatora, któremu złożono 
odpowiedni meldunek z prze-
prowadzonej akcji. 

Jako ostatni zabrał głos dyr 
Gimnazjum w Galewicach mgr 
Piotr Mazurek, który podzięko-
wał wszystkim duhom strażakom 
za sprawną i skuteczną akcję bez 
żadnych problemów i kłopotów.

Karol Hojeński

Powiatowe drużynowe biegi przełajowe
6 października na stadionie WKS „Prosna” odbyły się sztafetowe biegi 

przełajowe młodzieży szkolnej oraz gimnazjum.

W igrzyskach młodzieży szkolnej 
wzięło udział 60 zawodników (SP 
Nr 1 Wieruszów, SP Nr 2 Wieru-
szów, SP Galewice i SP Lututów) 
oraz 75 zawodniczek (SP Nr 1 
Wieruszów, SP Nr 2 Wieruszów, 
SP Galewice, SP Bolesławiec i SP 
Lututów).

Wyniki igrzysk:
Chłopcy
1. SP Nr 2 Wieruszów
2. SP Nr 1 Wieruszów
3. SP Lututów
4. SP Galewice

Dziewczęta:
1. SP Nr 2 Wieruszów

2. SP Nr 1 Wieruszów
3. SP Galewice
4. SP Lututów
5. SP Bolesławiec

Zarówno chłopcy jak i dziewczę-
ta z SP Nr 1 i SP Nr 2 w Wieru-
szowie nie mieli sobie równych i 
wywalczyli awans do rejonu.

W Gimnazjadzie wzięło udział 40 
zawodniczek (Gim. Nr 1 Wieru-
szów, Gim. Nr 2 Wieruszów, Gim. 
Łubnice, Gim. Lututów) oraz 40 
zawodników (Gim. Nr 1 Wieru-
szów, (Gim. Nr 2 Wieruszów, Gim. 
Galewice i Gim. Łubnice)

Wyniki Gimnazjady:
Dziewczęta:

1. Gim. Nr 2 Wieruszów
2. Gim. Lututów
3. Gim. Łubnice
4. Gim. Nr 1 Wieruszów

Chłopcy
1. Gim. Galewice
2. Gim. Nr 1 Wieruszów
3. Gim. Nr 2 Wieruszów
4. Gim. Łubnice

Awans do rejonu wywalczyli 
chłopcy z Gim. Galewice i Gim. 
Nr 1 Wieruszów oraz dziewczęta z 
Gim. Nr 2 Wieruszów i Gim. Lu-
tutów.

Gratulujemy!
H. Dorosławski
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Teklinów

Grunt to rodzinka
Rodzina Państwa Śpiglów z Teklinowa (gm. Wieruszów) zorganizowała w minioną niedzielę 12 października zjazd rodzinny.

„Rodzina silna Bogiem, to rodzi-
na w której miłość jest prawdziwa i 
trwała...”

Jan Paweł II

Na spotkanie zjechało całe po-
kolenie, od najmłodszych po-
ciech po najstarszych seniorów 

rodu. Rodzice i dzieci, babcie 
i dziadkowie, ciocie i wujkowie 
oraz kuzyni i kuzynki z dalekich 
stron spotkali się w Kościele pw. 
Św. Rocha w Wieruszowie. Mszę 
św. w intencji zmarłych z rodzi-
ny oraz wszystkich zebranych 
odprawił ks. Bogdan Sowiński. 

Po mszy odwiedzili groby swoich 
bliskich a potem udali się na salę 
OSP w Teklinowie. Przy suto za-
stawionym stole dzień minął na 
wspólnych rozmowach, wspo-
mnieniach i zabawie. 

Zjazd rodzinny - to jest to

Warto organizować taki zjazd. 
Pozwala to na zacieśnienie więzów 
rodzinnych i oderwanie się od co-
dziennych trosk i problemów. W 
dzisiejszych czasach, kiedy często je-
steśmy zabiegani i na nic nie mamy 
czasu takie spotkanie nastraja nas 
pozytywnie na kolejne dni, pozosta-

wiając w pamięci miłe wspomnie-
nia.

Drodzy czytelnicy. Jeśli organizu-
jecie takie spotkanie – chętnie przy-
jedziemy i udokumentujemy tak 
zjazd. Możecie również sami prze-
słać materiały. Czekamy na was.

/red./

Jan Paweł II - Wychowawca Młodych
Pod takim hasłem upłyną uro-

czystości z okazji VIII Dnia Papie-
skiego

„Wy jesteście solą ziemi i światłością 
świata. Jesteście moją nadzieją...”

Jan Paweł II

12 października nie było osoby, 
która nie wspomniałaby Wielkie-
go Papieża-Polaka. W całej Pol-
sce odbyły się różnego rodzaju 
koncerty, przedstawienia, w ko-
ściołach modlono się o rychłą be-
atyfikację Jana Pawła II. Tysiące 
wolontariuszy zbierało pieniądze 
na fundusz stypendialny fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla 

uzdolnionej młodzieży w trud-
nej sytuacji materialnej z małych 
miast i wsi. Stypendiami obdzie-
lono już 2000 młodych geniuszy, 
a dla wielu z nich stypendium 
jest życiową szansą. Specjalnie 
na ten dzień telewizja przygoto-
wała cykl reportaży, felietonów 
poświęconych papieżowi oraz 
filmy w tym biograficzny pt.: 
„Karol - papież, który pozostał 
człowiekiem”. 

„Totus Tuus”
Również w Wieruszowie uczczo-

no „wychowawcę młodych”. W 
Kościele pw. Zesłania Ducha 
Świętego odbyła się uroczysta 

msza św. w intencji rychłej beaty-
fikacji Jana Pawła II. Rozpoczął 
ją chór „Lira” br. Franciszka 
Bulandy wykonując przy muzyce 
Orkiestry Dętej z OSP w Wie-
ruszowie ulubioną pieśń papie-
ża – Polaka, „Barkę”. We mszy 
św., którą odprawił podprzeor 
klasztoru paulinów o. Jerzy Mac 
wspólnie z o. Kamilem Cichoc-
kim wzięły udział poczty sztan-
darowe z pobliskich szkół. W ho-
milii kapłan rozważał szczególne 
aspekty pontyfikatu Jana Pawła 
II. Wspominał jego szczególną 
troskę o młodzież, która widzia-
ła w nim wzór do naśladowania. 

Jan Paweł II potrafił z mło-
dymi rozmawiać jak mało kto, 
rozumiał ich, żartował razem z 
nimi, śmiał się i jednocześnie 
pokazywał, jak mają żyć. A mło-
dzież słuchała go jak Ojca. Był 
ich drogowskazem i duchowym 
przewodnikiem. Papież za każ-
dym razem podkreślał, że ich 
potrzebuje, że są „przyszłością 
świata, nadzieją Kościoła, Jego 

Dalsze uroczystości z okazji VIII Dnia Papieskiego odbędą się w 
dniach 16. 19 i 23 października

16.10.2006r. (czwartek)
18.00 – Montaż poetycko-muzyczny pt. „Młodzież Ojcu Świętemu” 
w Wieruszowskim Domu Kultury.
- Recital poetycko-refleksyjny wrocławskiego barda Leszka Kop-
cia.
18.44 - 18.50 - Moment wyboru Karola Wojtyły na Papieża 16 paź-
dziernika 1978 roku upamiętni dźwięk dzwonów kościelnych.

19.10.2008r. (niedziela)
18.00 – Projekcja filmu „Kto nigdy nie żył” w wieruszowskim Kinie 
„SŁOŃCE”. Projekcja bezpłatna.

23.10.2008r. (czwartek)
17.00 - Prelekcja prof. Michała Rożka „Wpływ Krakowa na kształt 
pontyfikatu Jana Pawła II”, w Miejsko – Gminnej Bibliotece w Wie-
ruszowie - Otwarcie wystawy publikacji Wydawnictwa „Biały Kruk” 
o Ojcu Świętym Janie Pawle II.

Organizatorami uroczystości są: Urząd Miejski w Wieruszowie, 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, Wieruszow-
ski Dom Kultury, Parafia pw. Zesłania Ducha Świętego, Parafia Św. 
Stanisława Biskupa Męczennika w Wieruszowie.

nadzieją.” To On zainicjował co-
roczne Światowe Dni Młodzieży, 
podczas których młodzi ludzie 
z całego świata spotykają się z 
papieżem. Młodzież pokochała 
go za bezpośredni sposób bycia, 
za Jego odwagę oraz mądrość. 
Dlatego też nie zabrakło ich w 
ostatnich chwilach Jego życia. 
Dzisiejsza młodzież szczególnie 
akcentuje swoją więź z papieżem 
np. nosząc koszulki z napisem 
„pokolenie JP II”. Jan Paweł II 
wciąż jest i zawsze będzie dla 
młodzieży autorytetem. 

Po mszy. Św. odbyła się insce-
nizacja poetycko-muzyczna przy-
gotowana przez 
Gimnazjum nr 1 
im. Jana Pawła II 
pt. „Totus Tuus”, 
w której udział 
wziął chór „Prym-
ki” z tej szkoły. 
Uroczystość za-
kończyła się ape-
lem jasnogórskim 
w Kościele Św. Sta-

nisława Biskupa Męczennika w 
Wieruszowie.

Z okazji VIII Dnia Papieskiego w 
kościele pw. Nawiedzenia N.M.P. 
w Wieruszowie-Podzamczu odbył 
się koncert zespołu „Emmanu-
el”, któremu towarzyszył chór Pa-
rafialny Dziecięco – Młodzieżowy 
„Płomień nadziei” pod batutą 
Marcina Sobczaka. Liczni para-
fianie przybyli na koncert by po-
modlić się za rychłą beatyfikację 
Jana Pawła II. Podziękowaniem 
Ojcu Świętemu za jego miłość i 
całe życie było wspólne zaśpiewa-
nie „Barki”.

aga
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Poziomo:
1. emfaza
8. owiec na halach
11. parkan
12. wynik dodawania
13. pocisk do łuku, kuszy
14. krwawa zemsta
15. sztuka Sławomira Mrożka
16. konfederacja
17. w środku cyrku
18. ubranie, strój
19. agresja
21. ojciec
23. nie wieś
27. figura akrobacji lotniczej
30. spazm
32. wysuszona trawa
33. sofa
34. ubikacja
35. erzac
39. przeszedł Morze Czerwone
44. zielone warzywo
45. ziółko
46. materia z informacją przyszyta 
do ubrania
47. fizys
48. stolica Kuby
50. urządzenie
52. przed weselem
54. kura lub struś

57. tkanka krwionośna wypełnia-
jąca kości
59. przeciwieństwo plusa
61. imię rosyjskie
62. ambaras
63. do trąbienia
64. jednostka administracyjna 
zarządzana przez proboszcza
65. ssak owadożerny o podziem-
nym trybie życia
66. potocznie więzienie
67. gazety lub czasopisma
68. w kościołach chrześcijańskich 
zespół kolegialnych urzędów du-
chownych
Pionowo:
1. konik
2. pocisk podwodny
3. diateza
4. banderola
5. dwie czwarte
6. miejsce pracy kowala
7. Andrzej, taternik, pierwszy zdo-
bywca Mount Everestu zimą
8. planeta
9. zajmuje się wypiekiem
10. połowa wagi
20. ganek
22. wypicie kieliszka alkoholu za 
czyjeś zdrowie

24. ze stolicą w Bagdadzie
25. talia
26. eksponat
27. szef
28. grubianin
29. ogół duchowieństwa jakiegoś 
kościoła
31. renegat
32. kawałek meblościanki
36. wynagrodzenie aktora
37. płaskie naczynie do podawa-
nia potraw
38. nora
39. przewodnik w tablicy Mende-
lejewa
40. widmo
41. etap
42. waga opakowania towaru
43. skaleczenie
49. ekspedycja
51. w zaprzęgu amerykańskiego 
Mikołaja
52. złoty rubel lub dolar
53. już nie całość
55. koń lub stary samochód
56. busola
57. pogardliwie o hitlerowcu
58. kipi razem z grochem
59. potępieniec (dawniej)
60. ... grająca

- Czym czyścisz okulary?
- Ściereczką.
- I ja ściereczką, ale nie schodzi.
- A czym nasączasz?
- Niczym, po prostu chucham na szkła.
- Ja też... A co pijesz? 

Przychodzi baba do lekarza:
- Panie doktorze, wydaje mi się, że jestem 

niewidzialna!
- Kto to powiedział?! 

Mąż wchodzi na wagę łazienkową i z całej 
siły wciąga brzuch. Żona patrzy na to z poli-
towaniem i pyta:

- Myślisz jałopie, że ci to pomoże?
- Oczywiście, że pomoże. Tylko w ten 

sposób mogę zobaczyć ile ważę. 

Marynarza nazywają człowiekiem, jeśli 
jest za burtą.

Nowy żwirek do kocich kuwet - z karbidem. 
Nie ma kota, nie ma zapachu.

W jednym z instytutów zaczęto w godzinach 
pracy wypuszczać na korytarze lwy. Jednak po 
pewnym czasie zdarzył się wypadek śmiertelny 
i lwy usunięto.

- Potrzebna ci była ta sprzątaczka - mówi 
jeden lew do drugiego. - Ja trzydziestu na-
ukowców zjadłem i nikt nie zauważył! 

David Copperfield przekracza polsko-rosyjską 
granicę bez paszportu. Jednak celnik mając do 
niego sentyment proponuje:

- Jeśli zobaczę numer oszałamiający to 
puszczę cię bez paszportu.

David wyciąga rękę, rozsypuje śnieżnobiały 
proszek, wymawia zaklęcie, i... W niebo wzbija 
się gołąbek.

Na to celnik:
- To ma być sztuczka?1? To ja ci coś po-

każe.
Zabiera magika na bocznice kolejową gdzie 

stoi cysterna. Każe mu sprawdzić jej zawartość 
- oczywiście w środku jest spirytus. Celnik 
podchodzi do cysterny przystawia pieczątkę i 
mówi: - A teraz to jest zielony groszek. 

Urzędnicy to doskonali partnerzy w mał-
żeństwie. Jak przychodzą do domu to są 
wyspani i wypoczęci. A i gazetkę mają już 
przeczytaną... 

Baran (20 III-20 IV)
Drobne niesnaski w pracy mogą negatywnie wpłynąć na 
twój nastrój. Jeśli jednak spojrzysz na nie z innej per-
spektywy okaże się, że nie są ważne. Poza tym szykuje 
się mała poprawa stanu twojego konta. W sprawach 
osobistych raczej bez nowości, ale Baranom żyjącym w 

stałych związkach zaleca się nieco odświeżyć uczucia.

Byk (21 IV-20 V)
Pod względem finansowym nastał dla ciebie bardzo dobry 
okres. Warto zastanowić się nad nieco agresywniejszym 
sposobem na inwestowanie, jednak uważaj na oszustów. 
W pracy dokładnie planuj terminy, nie bierz więcej obo-

wiązków, niż możesz udźwignąć. W domu nie bądź zbyt ciekawski, 
bo to może spowodować kłótnię.

Bliźnięta (21 V-20 VI)
Jesienna aura wybitnie ci nie sprzyja. Koniecznie musisz 
zadbać o swoje zdrowie i samopoczucie. Gorszy nastrój 
jednak nie powinien negatywnie wpłynąć na twoją pracę. 
Jeśli masz ciekawy pomysł i jesteś pewien jego skutecz-
ności, to koniecznie przekonaj do niego współpracowni-

ków. W domu spokojnie.

Rak (21 VI-21 VII)
Nadchodzi czas na to, byś zaczął się realizować zawodo-
wo. Jednak nie rób nic nierozważnie. W swoje pomysły 
nie wtajemniczaj współpracowników, bo ktoś może ci 
ukraść najlepszy z nich. Możesz za to bez obaw szukać 

oparcia w rodzinie i przyjaciołach. Raki będące w stałych związkach 
powinny poświęcić więcej czasu swoim partnerom.

Lew (22 VII-21 VIII)
Zdenerwują cię niespodziewane wypadki. Winą za nie 
zaczniesz obarczać bliskich. Musisz jednak pamiętać,  że 
kłótnie nic tu nie pomogą. Poza tym, jeśli sam poradzisz 
sobie ze swoimi problemami, będziesz odczuwał więk-
szą satysfakcję. Sytuacja w pracy będzie za to stabilna, 

dotyczy to także twoich finansów.

Panna (22 VIII-21 IX)
Nie będzie Ci dane przestać udzielać się towarzysko. 
Prawdopodobnie poczujesz się zmęczony tak intensyw-
nym trybem życia. Dobrym pomysłem na małą zmianę 
może być krótki wyjazd w wąskim gronie. Uda ci się 
odpocząć i nabrać sił do pracy. A pracy teraz będzie 

dużo. Weźmiesz na siebie nowe obowiązki. Powinieneś to odczuć 

Skorpion (23 X-21 XI)
Tydzień zaczniesz od przypływu energii, jednak w połowie 
tygodnia będziesz jak balon przekłuty szpilką. Sytuacja 
w firmie może zmusić cię do zmiany planów. Twoje po-
dejście do współpracowników musi cechować rozsądek 
i tolerancja. Wykaż się elastycznym podejściem. W spra-

wach osobistych bez większych zmian.

Strzelec (22 XI-20 XII)
W nachodzącym czasie zaistnieją okoliczności, które, 
jeśli wykorzystasz je właściwie, pozwolą ci awansować 
w pracy. Jednak zastosowanie niewłaściwego podejścia 
może odnieść dokładnie odwrotny skutek. Dobrej rady 

możesz poszukać u partnera w trakcie szczerej rozmowy.  Finanse 
nie powinny teraz być przyczyną problemów.

Koziorożec (21 XII-19 I)
Najbliższy tydzień będzie lepszy. Poprzedni mógł cię 
nastawić negatywnie do wszelkiego działania. Kości zo-
stały rzucone, podjąłeś wszystkie decyzje, teraz  trzeba 
je tylko wcielić w życie. Staraj się działać rozważnie, nie 

wybieraj, łatwych z pozoru, sposobów. Rozwiązanie twoich kłopotów 
pojawi się szybciej, niż się tego spodziewasz.

Wodnik (20 I-19 II)
Czeka cię ekscytujący początek tygodnia. Otrzymasz 
ciekawe propozycje dotyczące finansów, pojawią się też 
nowe wyzwania w pracy. Złapiesz wiatr w żagle. POstaraj 
się załatwić wszystko profesjonalnie, a zyskasz uznanie 
współpracowników i szefa, być może też podwyżkę. W 

domu szykują się zmiany. Porozmawiaj z bliskimi o ich oczekiwa-

Ryby (20 II-19 III)
Ten tydzień będzie niewątpliwie należał do pracowitych. 
Nie przekazuj swoich obowiązków innym, bo może się 
to skończyć nieciekawie. Jeśli wszystko dobrze zaplanu-
jesz, zakończysz wszystko przed czasem i nawet znaj-

dziesz sporo czasu dla siebie. W takim wypadku powinieneś rozwijać 
swoje kontakty towarzyskie. Mogą się niedługo przydać.

Waga (22 IX-22 X)
Poniedziałek i wtorek niestety okażą się niezbyt miłe dla 
ciebie. Będzie trochę nieporozumień w pracy i kłopotów w 
domu. Atmosfera poprawi się od środy.  Problemy w pracy 
uda się rozwiązać dość szybko, te w domu będą wymagały 

nieco więcej zachodu, ale też się z nimi uporasz. Pod koniec tygodnia, 
gdy w pracy będzie spokojnie, spędź miło czas z rodziną.
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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 nowy dom w Kęp-
nie o pow. 180m2 na dział-
ce o pow. 911 m2. Kontakt: 
603 677 687 - dzwonić po 16 
(22.10) I
Sprzedam działkę o pow. 
0,06 ha w Osieku wraz z par-
terowym budynkiem o pow. 
użytkowej 144,8 m2 w stanie 
surowym, częściowo pod-
piwniczony. Doprowadzone 
wszystkie media + lokalny 
zbiornik na nieczystości. Tel. 
0 889 862 300 (22.10) I
Sprzedam mieszkanie w blo-
ku na ul. Fabrycznej 5. IV 
piętro, 39 m2 – 2 pokoje. 
Mieszkanie częściowo ume-
blowane, podłączona kablów-
ka. Panele. Glazura. Cena do 
negocjacji. Tel. 607 929 266 
lub 602 824 768 (22.10) I
Sprzedam działkę budowla-
ną o pow. 30 arów w Miele-
szynie. Tel. (062) 78 437 64 
(22.10) I
Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 0,40 arów w Wieruszo-
wie, przy ul. PKWN 25-lecia. 
Tel. 062 78 43 171, 889 862 

306 lub 785 204 466 (22.10) 
I
Sprzedam mieszkanie w blo-
ku z cegły. 50 m2 (2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, wc) oraz 
garaż. W Wieruszowie na os. 
Waryńskiego. Tel. 693 161 
433 (22.10) I
Sprzedam posesję w Kuźni-
cy Skakawskiej zabudowaną 
budynkami gospodarczymi 
(stodoła, obora), pełne me-
dia, blisko drogi E8. Tel. 625 
971 355 (15.10) I
Oddam pod działalność go-
spodarczą zabudowania, po-
sesją w Wójcinie, ul. Zawadz-
kiego 12. Tel. 662 627 434 
(15.10) I
Sprzedam dom piętrowy o 
pow. 11 x 12m2, częściowo 
podpiwniczony + pomieszcze-
nia gospodarcze: I – pow. 6 x 
9m2 na parterze , pomiesz-
czenia gospodarcze, piętro, 
salon kominkowy; II – pow. 6 
x 4m2, parter, pomieszczenia 
gospodarcze, piętro salon, bi-
blioteka, działka  o pow. 525 
m2. Kępno, oś. Mściwoja, ul. 
Armii Krajowej 11, Tel. 604 
173 083 (st.) I
Sprzedam mieszkanie na pię-
trze dwurodzinnego domu 
i pow. 108,7 m2 + działka o 
pow. 256m2 i budynek go-
spodarczy. Kępno. Wiado-
mość pod nr tel. 793 396 166 

(15.10) I
Sprzedam działkę budowla-
ną o pow. 400 m2 (20x20m) 
w Bolesławcu. Cena: 6.000zł. 
Tel. 600 352 284 (st.)
Sprzedam działkę budowlaną 
na obrzeżach Kępna o pow. 3 
ha lub o mniejszej powierzch-
ni. Tel. 698 185 970 (21.10)
Sprzedam lub wydzierżawię 
nieruchomość w Ochędzynie 
Nowym przy trasie E8 wraz 
z budynkami na działalność 
gospodarczą np. Stolarstwo, 
Warsztat samochodowy. 
Pow. działki 2,70 ha, budynki 
ok. 300m2 wysokie. Tel. Tel. 
604 173 083 (st.)
Sprzedam działkę budowla-
ną o pow. 1 ha w Jutrkowie. 
Działka położona przy dro-
dze powiatowej Jutrków-Wie-
ruszów 6 km od giełdy samo-
chodowej. Tel. 062 78 42 128 
(5.11) I
Mieszkania do sprzedaży w 
nowej zabudowie szerego-
wej. Atrakcyjnie położone- 
Galewice ul. Przemysłowa. 
Tel. 062 78 43 968, 0 601 794 
507 (29.10)
Sprzedam dom o powierzchni 
użytkowej 140 m2 podpiwni-
czony + zabudowania gospo-
darcze. Lubczyna gm. Wieru-
szów. Wiadomość 608089265, 
627824422 (28.05 AP P)
Sprzedam mieszkanie na 
parterze 64 m^(2) w Roga-
szycach niedaleko trasy 11, 
3 pokoje, duża, słoneczna 
kuchnia, łazienka, WC, duży 
balkon, częściowo umeblo-
wane, nowe okna PCV. Nie 
wymaga wkładu finansowe-
go. Cena 2.300zł/m^(2) (do 
negocjacji).tel 667-189-885 
(29.10)

NIERUCHOMOŚCI 
KUPIĘ /ZAMIENIĘ
Kupię grunty rolne (od 1 ha 
do 2 ha) w dobrej cenie w 
Wieruszowie lub okolicy. Tel. 
605 331 767 (29.10) I

NIERUCHOMOŚCI 
- WYNAJMĘ 

/DO WYNAJĘCIA
Mieszkanie do wynajęcia 
od zaraz - ul. Fabryczna 
blok 4, m-1 o pow. 48m2 
(3-pokojowe). Tel. (062) 78 
40 510 (22.10) I
Do wynajęcia powierzchnia 
magazynowa w Wieruszowie 
o pow. ok. 200 m2.Tel. 609 
826 630 lub 784 019 114 
(22.10) I
Mieszkanie do wynajęcia o 
pow. 42m2. Wieruszów, oko-
lice Rynku. Tel. 608 171 199 
(22.10) I
Wynajmę pomieszczenia 
na działalność gospodarczą 
od 100 – 700m2 w centrum 
Wieruszowa. Tel. 077 14 67 
904 lub kom. 0508 287 026 
(22.10) I
Dom do wynajęcia o pow. 
użytkowej 100m2 + garaż. 
Wójcin, gm. Łubnice. Tel. 
697 400 109 (15.10) I
Poszukuję niedrogiego miesz-
kania do wynajęcia w Kępnie. 

Tel. 500 471 373 (m.)
Szukam niedrogiego miesz-
kania do wynajęcia w Kęp-
nie. Jestem niekonfliktowa, 
solidna, nie zalegam z płat-
nościami. Nie palę. Mam 3 
miłe córki. Nie będzie z nami 
problemów. Tel. 500 471 373 
(m.)
Do wynajęcia hala produk-
cyjno-magazynowa 1000m2 
wraz z pomieszczeniami so-
cjalno-biurowymi w Kępnie 
przy ulicy Wrocławskiej tel. 
0603583866 (29.10)

MOTORYZACYJNE 
SPRZEDAM

Ford Focus Combi rok prod. 
2001 1,8 TDI, zielony meta-
lik, klimatyzacja, pełna elek-
tryka, sprowadzony zareje-
strowany. Cena: 18.100 zł. 
Tel. 609 184 142 (29.10) I
Audi 80 B4, prod 1992r. 160 
tys. km, bordowe, sprowa-
dzone, zadbane, szyberdach, 
elektr. lusterka, centralny 
zamek, wspomaganie kie-
rownicy, radio. Tel. 663 102 
135 po 17-tej (22.10) I
Opel Astra F 1,6 rok prod. 
1993, niebieski metalik, 
5-drzwiowy, inst. gazowa, 
ABS, el. lusterka, wspoma-
ganie kierownicy, centralny 
zamek, welurowa tapicerka, 
nowy akumulator i tłumik, 
wymienione klocki i tarcze 
hamulcowe, rozrząd i pły-
ny. Cena: 4.500 zł (do ne-
gocjacji). Tel. 601 477 494 
(22.10) I
Sprzedam części do Vec-
try „B” prod. ’98 r. 1,8 16V 
(blacharskie, silniki, mecha-
niczne, tapicerki itp.) oraz 
części do Golfa III prod. 
‘94r. 1.8 benzyna (blachar-
skie, silnik, mechaniczne, 
tapicerki itd.). Tel. 791 450 
919 (22.10) I
Sprzedam ciągnik Ursus 
C360, rok prod.1983r, opo-
ny 90%, blacharka po re-
moncie, nowe oświetlenie, 
duża kabina. Zarejestrowa-
ny.100% sprawny. Tel. 0 691 
681 068 lub 062 58 10 675 
(22.10)
Polonez ATU PLUS rok 
prod. 01.2000r., morski me-
talik, I właściciel, instalacja 
gazowa, BRC, garażowany, 
stan b. dobry, bez korozji. 
Tel. 784 425 708 (15.10) I
Mecedes 310 D 2,9 D rok 
prod. 1995, kontener o 
wym. 4,20 x 2 x 2, st. tech-
niczny b. dobry, rok w kraju, 
zarejestrowany, OC i prze-
gląd, D.M.C. 3.500 t. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 507 
483 422 lub 062 79 16 408 
(15.10) I
Sprzedam Golf 3 1.9 diesel, 
95r., granatowy, 2 drzwi, 
chromowane felgi alumi-

niowe 15”. Tel. 697156710 
(22.10)

PRACA – DAM
Firma budowlana przyjmie 
zlecenie: budowa domków 
jednorodzinnych, docieple-
nia, tynki. Tel. 693 543 504 
(29.10) I
Zatrudnię maszynistę offse-
towego. Wiadomość 062 783 
1000 (06.11)
Zlecę wykonanie ocieplenia 
z tynkiem ściany szczytowej 
budynku mieszkalnego w 
Kępnie. Tel. 600 87 40 23 
(15.10) K
Zatrudnię stolarza z do-
świadczeniem. Dobre wa-
runki pracy i płacy. Miejsce 
pracy – Galewice. Tel. 880 
401 190 (15.10) I
Zatrudnię krawcową z umie-
jętnością wykroju do butiku 
w Wieruszowie. Tel. 504 760 
601 (15.10) I
Szukamy do współpracy 
osób z doświadczeniem w 
Funduszach Emerytalnych 
do współpracy jako dorad-
cy finansowi. Nienormo-
wany czas pracy praca nie 
na etacie tel. 669018757, 
661197023 (PM)
Szukamy osób, które: chcą 
lub szukają niezależności, 
chcą kontrolować swoją 
przyszłość, chcą zarabiać tyle 
ile są warci, uważają, że mają 
więcej potencjału niż uży-
wają. Tel.: (062) 590 91 70 
(29.10)
Zatrudnimy osoby na umowę-
zlecenie do sprzedaży umów 
największego i najlepiej zara-
biającego OFE. Nieokreślony 
czas pracy. Atrakcyjne  zarob-
ki. Kontakt: (062) 590 91 70

PRACA – SZUKAM
Studentka 3-go roku Finan-
sów i Bankowości we Wro-
cławiu (zaoczne) szuka pracy 
na terenie Wieruszowa lub 
Kępna. Obsługa komputera. 
Tel. kontaktowy: 662 118 635 
(15.10) I
Biegła obsługa komputera, 
tworzenie i obsługa stron 
internetowych, tworzenie re-
klam internetowych, napra-
wy sprzętu komputerowego, 
projektowanie graficzne. 
Tel. 504 206 799 (m)

SPRZEDAM
Sprzedam garaż na ul. Kor-
deckiego (obok bloku). Tel. 
605 651 243 lub 062 58 10 
983 (22.10) I
Sprzedam wózek spacerowy 
i kojec- łóżeczko do spania. 
W bardzo dobrym stanie. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 
664 890 194 (22.10)
Sprzedam komputer: pro-
cesor 3.066, dysk 250 GB, 
pamięć 1,5 GB, monitor 19 
cali głośniki, drukarka, ka-
mera internetowa, biurko z 
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Naprawa
komputerów

Profesjonalna naprawa 
sprzętu komputerowego 
oraz oprogramowania. 

Dojazd do klienta.

Najniższe ceny 
na rynku.

Tel. 792 431 324

Firma zatrudni 
mężczyzn w charakterze 
handlowca/prezentera. 

Praca od zaraz. 
Warunki do uzgodnienia. 
Wymagana znajomość
 narzędzi ręcznych dla 

wszystkich rzemieślników
 i mechaników.

 Kontakt: tel. 662 356 570
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OGŁOSZENIE DROBNE

Drodzy czytelnicy!

Chcecie zamieścić ogłoszenie drobne? Nic prostszego! Macie do wyboru 
cztery możliwości:

1. Przyjdźcie do nas osobiście z treścią ogłoszenia (jeśli przyjdziecie do 
poniedziałku - ogłoszenie ukaże się w najbliższym wydaniu, ogłoszenia 
dostarczone we wtorek ukażą się dopiero w następnym tygodniu).

2. Zadzwońcie i podajcie treść a pieniądze doniesiecie w najbliższym, 
dogodnym terminie najlepiej do najbliższego poniedziałku (ogłosze-
nia nieopłacone będą wycofywane!)
Telefony do Redakcji w Wieruszowie: 062 58 12 230 lub 062 58 10 686
Telefon do Redakcji w Kępnie: 062 78 23 840

3. Wyślijcie je tradycyjną pocztą na adres : ITP., ul. 19-Stycznia 6-10/36, 
98-400 Wieruszów - pieniądze papierowe można włożyć do koperty za-
wijając je w kartkę - by nikogo nie kusiły lub można wpłacić należność 
na podane konto i wraz z ogłoszeniem przesłać nam dowód wpłaty.
Numer konta: RBS Lututów O/Wieruszów, 41 9256 0004 2600 9348 
3000 0010

4. Wyślijcie e-mailem - nasz e-mail: wieruszow@powiatowy.pl lub kep-
no@powiatowy.pl (należność należy uregulować osobiście lub przeka-
zem tak jak opisaliśmy w punktach 2 i 3).

Dobra Rada: Lepiej napisać ogłoszenie na kartce i z takim „gotowcem” 
przyjść do redakcji. Dla mieszkańców Kępna: Gdyby się okazało, ze 
chwilowo biuro jest zamknięte, to ogłoszenie i zawinięte w kartkę pie-
niądze można wrzucić do specjalnej skrzynki wiszącej koło drzwi Re-
dakcji w Kępnie.
Koszt drobnego: 10 zł, pogrubione - 15 zł (za trzy emisje w gazecie)

Takie drobne a TAK DUŻO dają
Takie drobne a TAK WIELE mogą zdziałać
Tak niewielki koszt a TYLE można osiągnąć
Tak niewielka inwestycja a możliwy TAKI zysk
Nawet jak lepszą ofertę trzeba ogłosić - by znalazł się chętny!

FIRMA ZATRUDNI 

SPECJALISTÓW DO 
SPRAW SPRZEDAŻY

ZE ZNAJOMOŚCIĄ 
JĘZYKA ROSYJSKIEGO,
RUMUŃSKIEGO LUB 

WĘGIERSKIEGO.

TEL. 062 78 242 19
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Firma „STAGRA” 
w Wieruszowie 
zatrudni 

TAPICERÓW, 
KRAWCOWE. 
oraz pomocników 

tapicerów. 
Zapewniamy dobre 

warunki pracy i płacy. 
Tel. kontaktowy. 

062 78 40 61, 062 78 40 062
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Firma 
poszukuje 
lokalu 40 – 60 m 2

w Rynku w Kępnie
na sklep odzieżowy 

tel. 062-78-41-335; 
062-78-41-731 

w godzinach 700 – 1600
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Potrzebujesz 
Gotówki!

  Tani kredyt gotówkowy
- niska rata np. 10 tyś na 60 mieś.

   rata 250 pln. miesięcznie
- nawet do 20- krotności 
  dochodów na 72 m-ce.

W ofercie także 
kredyt hipoteczny! 
Zadzwoń:  500 191 142

05
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Sklep z obuwiem 
poleca buty 

młodzieżowe, dziecięce, 
damskie i męskie. 
Solidne buty 

na każdą kieszeń.
ul.Warszawska 99

- pomiędzy szpitalem a Polo
I piętro

10
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nadstawką, oraz tapczan typu 
„Kubuś”. 601 345 352 (22.10) 
I
Drewno kominkowe i opało-
we. Tel. 609 599 616 (26.11) 
I
Sprzedam okna plastikowe 
używane: 1 szt. 230 x 130 ze-
wnątrz brązowe – 300zł; 1 szt. 
115 x 130 zewnątrz brązowe 
– 200zł; 1 szt. 115 x 130 białe 
– 200zł. oraz opony z felgami 
stalowymi 13 x 175 Dębica do 
Opla, komplet – 200zł. Tel. 
062 78 36 240 (15.10) I
Sprzedaż kosmetyków z ka-
talogu, 30% zysku z każdego 
kosmetyku. Możliwość do-
datkowych rabatów i premii. 
Bezpłatne szkolenia. Nie 
etat. Nie akwizycja. Więcej 
informacji pod nr tel. 512 
090 012 (15.10) I
Sprzedam taśmownicę do 
taśmy stalowej (cyklop) oraz 
dmuchawę elektryczną na 
380 V do ogrzewania hal 
itp. Pilnie! Tel. 784 425 708 
(51.10) I
Rodowodowe szczenię-
ta owczarka francuskiego 
-briard poleca hodowla AM-
BER ROUTE w Ostrzeszo-
wie. Tel. 603 65 35 21 www.
briard-amberroute.pl 
Sprzedam bardzo tanio bufet 
biały + gabloty (szkło), wagi 
uchylne (dziesiętne), zamra-
żarki 300l – 500l lub stojącą 
z półkami. Tel. 062 78 41 234 
lub 508 477 200 (15.10) I

KUPIĘ
Kupię książki i komiksy róż-
nej tematyce - dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Lata 
wydań ’40 – ’90. Gdy nie 
odbieram telefonu proszę 
o sms na nr: 609 514 407 
(22.10) I

USŁUGI
Usługi hydrauliczne – krót-
kie terminy. Tel. 0 871 408 
418 (29.10) I
POSADZKI Z MIXOKRETA, 
POSADZKI PRZEMYSŁO-
WE ZACIERANIE MASZY-
NOWO. Wiadomość 0 608 
075 933 (31.12)
Wykończenia wnętrz – re-
gipsy, gładzie, malowanie, 
płytki. Tel. 0 871 408 418 
(29.10) I
Pranie tapicerek samocho-
dowych. Tel. 0 515 231 337 
(31.12)
Usługi budowlane; oferuje-
my: murowanie, tynkowanie, 
szpachlowanie, układanie 
płytek, roboty wykończenio-
we. Tel. 721 225 844 (22.10)

Udzielam korepetycji z ję-
zyka niemieckiego. Tel. 
0 605 733 165 (29.10)
Korepetycje z języka an-
gielskiego na różnych po-
ziomach, przygotowanie do 
matury. Wieruszów. Tel. 691 
516 136 (22.10) I
Układanie kostki brukowej, 
duże i małe powierzchnie, 
tanio i solidnie. Tel. 691 050 
162 (15.10) I
Strzyżenie psów- Salon Pielę-
gnacji Zwierząt w Kępnie, Al. 
Marcinkowskiego. Miła ob-
sługa, niskie ceny. Serdecz-
nie zapraszamy. 604 813 051 
(31.12) I
MONTAŻ KLIMATYZACJI. 
Zakład napraw sprzętu AGD 
- Sławomir Cieśla. Wieru-
szów ul. PKWN 8. Tel. 062 78 
41 106 lub kom. 501 444 925 
(22.10) I 
Usługi remontowo-wykoń-
czeniowe: gładzie, malowa-
nie, tapety, wykończenia 
poddaszy, zabudowy z regip-
su, tynki ozdobne, montaż 
drzwi i okien, sztukaterie, 
panele podłogowe, elewacje, 
docieplenia budynków itp. 
Tel. 0 503 590 443 (12.11) I
Firma Remontowo – Bu-
dowlana wykonuje tynki ma-
szynowe z agregatu: tynki 
gipsowe, tynki wapienno ce-
mentowe, tynki szlachetne. 
Tel. 507 499 162 (22.10) I
Psycholog - diagnoza, tera-
pia. Możliwość dojazdu. Tel. 
603 935 059 (31.12)
Przeprowadzki – usługi 
transportowe do 3,5 tony; 
fachowa obsługa. Tel. 509 
353 246 (15.10) I 
Usługi transportowe: towa-
rowe - do 3,5 tony, osobowe 
- do 6 osób, LAWETA, wsta-
wiamy faktury VAT. Tel. 607 
612 485 (31.12) I
Przewozy osób krajowe i za-
graniczne licencjonowane, 
przeprowadzki, transport 
różny, przewozy lawetą. Ni-
skie ceny. Faktury VAT. Tel. 

0 607 350 130 (31.12)st
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, mo-
tocykli, skuterów, kasków 
(płomienie, zwierzęta, ko-
biety, smoki, widoki - szeroki 
wybór wzorów lub tworzenie 
indywidualnego projektu), 
także reklama na samocho-
dach. 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 
prowadzi doradztwo, szko-
lenia, ocena ryzyka zawodo-
wego. Wiad. tel. (062) 78 19 
924. (b)
Wróżka – na wcześniejsze za-
pisy. Wróży z kart, rąk, foto-
grafii. Wiad. tel. (062) 78 19 
924. (b)

TOWARZYSKIE
Szła dziewczyna przez las, tak 
sobie śpiewała: „… gdzie tu 
znaleźć przyjaciela, którego bym 
na całe życie chciała…?” Tak, 
słucham! To Ja, kawaler 37 
lat, 180 cm. Mieszkam sam 
na wsi, wykształcenie wyższe, 
sportowa sylwetka, poczucie 
humoru. Poznam panią po-
godną, sympatyczną, otwartą 
na świat. Pozdrawiam. Tel. 
607 690 983 (1.10) I
Kawaler bez nałogów, szcze-
ry, uczciwy z mieszkaniem, 
lat 36, 180 cm, pragnę zało-
żyć szczęśliwą katolicką ro-
dzinę - ślub kościelny; pozna 
uczciwą, szczerą i niepalącą 
panią w wieku 28 – 45 lat. 
Kontakt tel. (0 62) 731 64 
93 dzwonić po godz.18 – tej, 
prosić Janka (08)

http://www.briard-amberroute.pl
http://www.briard-amberroute.pl
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Przyszły na świat

Tekst&foto: MaŁa

23.10-22.10 to 
zodiakalne Wagi

Dnia 8.10.2008r. 
ogodz.12.15 uro-
dził się Szymon, 
syn państwa 
Moniki i Grzego-
rza Markiewiczów 
z Kępna. W dniu 
urodzenia chło-
piec ważył  3160 g i 
miał 53 cm.

Dnia 8.10.2008 r. 
o godz. 17.00 uro-
dziła się Amelia, 
córka państwa Ka-
tarzyny i Andrzeja 
Wojteckich ze 
Ślizowa. W dniu 
urodzenia ważyła 
2700 g 
i miała 52 cm.

Dnia 8.10.2008r. o 
godz. 3.10 urodził 
się syn państwa 
Wioletty i Rafała 
Wodników z Rych-
tala. W dniu uro-
dzenia chłopiec 
ważył 4070 g i miał 
58 cm.

Dnia 7.10.2008r. o 
godz. 23.15 urodził 
się Mikołaj, syn 
państwa Beaty i 
Łukasza Mróz z 
Domanina. W dniu 
urodzenia chło-
piec ważył 3410 g i 
miał 55 cm.

Dnia 7.10.2008 r. 
o godz.22.10 uro-
dziła się córka pań-
stwa Małgorzaty i 
Tomasza Trojaków 
z m. Osiny. W dniu 
urodzenia ważyła 
3360 g i miała 
53 cm.

Dnia 5.10.2008r. 
o godz. 22.00 
urodziła się Oliwia, 
córka państwa 
Barbary i Henryka 
Ociepów z Kuźnicy 
Skakawskiej. W 
dniu urodzenia 
ważyła 3200 g i  
miała 53 cm.

Dnia 6.10.2008 r. 
o godz. 16.15 uro-
dziła się Karolina, 
córka państwa 
Agnieszki i Sławo-
mira Duszczaków 
z Kępna. W dniu 
urodzenia ważyła 
3560 g i miała 
53 cm.

Wszystkim bobasom i ich rodzicom życzymy, 
aby każdy nowy dzień przyniósł w życiu to co 

najpiękniejsze, czyli radość, szczęście i miłość.

Dnia 7.10.2008 r. 
o godz.10.45 uro-
dziła się Jakub, syn 
państwa Karoliny 
i Krzysztofa Figiel 
z Kolonii Osiek. 
W dniu urodzenia 
ważył 3050 g i miał 
52 cm.

Mistrzostwa powiatu w tenisie ziemnym
Na kortach w Mroczeniu został rozegrany turniej singlowy mężczyzn w tenisie ziemnym 

o mistrzostwo powiatu kępińskiego. 

Po imprezach typu Centra Cup oraz mi-
strzostwach singlowych kobiet był to kolej-
ny turniej w cyklu tenisowej jesieni. Tak 
jak i poprzednie ,turniej rozpoczął się w 
niedzielne południe a gracze rywalizowali 
najpierw w fazie grupowej, a następnie w 
systemie play-of w regule short.

Najlepszym zawodnikiem a zarazem 
Mistrzem Powiatu Kępińskiego w teni-
sie ziemnym w sezonie 2008 został Piotr 
Żurecki ,który po zaciętym finale wygrał 
z Tadeuszem Kwapiszem. Brązowy me-
dal przypadł najlepszemu kępińskiemu 
tenisiście „wszechczasów”- Arkadiuszem 
Kibortowi, którego wyższość musiał uznać 
Krzysztof Raszewski.

W opinii zarówno graczy jak i kibiców 
mecze stały na wysokim ,zaciętym pozio-
mie co cieszy biorąc pod uwagą kondycję 
graczy po ciężkim sezonie na odkrytych 
kortach. W turnieju brała również udział 
trójka juniorów ,którzy umiejętnościami 
wcale nie odstawali od pozostałych graczy 
-miejmy nadzieję zaprocentuję to na przy-
szłe sezony mając w perspektywie wzmoc-
nienia reprezentacji Kępna w starciach 
międzymiastowych. 

NoM

Nowy chodnik 
- nowe nadzieje
Mieszkańcy Galewic z niecierpliwością czekają na ukończenie 
prac związanych z budową chodnika przy miejscowej Szkole.

W rejonie szkoły istnieje wysokie natężenie ruchu drogowego. 
Kursują tam autobusy, gimbusy, również rodzice odwożą swoje po-
ciechy samochodami do szkoły. Stwarza to bardzo duże zagroże-
nie, szczególnie dla uczęszczających do niej dzieci. 

Remont chodnika ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa tere-
nu wokół szkoły. Prace niebawem będą ukończone. I choć droga 
jest powiatowa, to chodnik i zatoka realizowane są wspólnymi si-
łami Gminy i Starostwa. Społeczeństwo jednak nie interesuje, czy 
droga jest powiatowa czy gminna, tylko to by było ładnie a przede 
wszystkim bezpiecznie.

Wykonawcą przedsięwzięcia jest Firma Drogowo Budowlana 
DROMAX z Ostrzeszowa.

/red./

Wokół szkoły jest już teraz czysto i schludnie

Obecnie pracę są na ukończeniu

Przysłowia mądrością 
narodów

Ponieważ przysłowia są mądrością narodów a ich trafność 
zaskakuje postanowiliśmy zamieszczać je cyklicznie w naszej 

gazecie. Dziś przysłowia październikowe.

Gdy październik ciepło/mokro trzyma, zwykle mroźna bywa zima. 
Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami. 
Jak przyjdzie dzień Szymona i Judy, zagoń bydło z pola do budy. 
Jeżeli październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny. 
Kiedy na świętego Gawła słota, będzie w lecie dużo błota. 
Kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń bywa zwykle pogodny.
Gdy październik ze śniegiem przybieży, na wiosnę długo śnieg na polach leży.
Kiepski gospodarz, co po Jadwidze do pola siać idzie. 
Koło świętej Jadwigi babie lato fruwa na wyścigi. 
Kto sieje na świętą Jadwigę, ten zbiera figę. 
Miesiąc październy marca obraz wierny. 
W październiku myśli z ptakami na południe odlatują.
W październiku jak na śmietniku.
Na Gerarda gdy sucho lato będzie z pluchą. 
Na Szymona i Judy spodziewaj się śniegu i grudy. 
Na świętego Franciszka chłop już w polu nic nie zyska. 
Od świętej Urszuli chłop się kożuchem otuli.
Święta Urszula i Kordula dzieci do pieca przytula. 
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Aktualne 
oferty 
pracy

PUP Kępno
stanowisko: sprzedawca
stanowisko: handlowiec
stanowisko: kelner
stanowisko: bufetowa
stanowisko: kucharz
stanowisko: ciastkarz
stanowisko: mechanik samochodowy  
stanowisko: kierowca kat. C+E
stanowisko: kierowca kat. D
stanowisko: kierowca kat. B
stanowisko: murarz
stanowisko: płytkarz
stanowisko: pracownik budowlany  
stanowisko: elektromonter budowlany  
stanowisko: robotnik wykończeniowy
stanowisko: dekarz
stanowisko: pomocnik dekarza
stanowisko: tynkarz
stanowisko: stolarz budowlany   
stanowisko: monter instalacji wodocią-
gowych i kanalizcyjnych
stanowisko: operator dźwiga
stanowisko: oper.r koparko – ładowarki
stanowisko: stolarz
stanowisko: tapicer
stanowisko: pomocnik stolarza
stanowisko: tokarz w drewnie
stanowisko: lakiernik meblowy
stanowisko: trakowy
stanowisko: pomocnik trakowego
stanowisko: oper. maszyn do cięcia pianki
stanowisko: oper. maszyn do lakierowania
stanowisko: operator meblowej linii pro-
dukcyjnej
stanowisko: operator frezarek sterow-
nych numerycznie
stanowisko: operator wózka widłowego
stanowisko: monter
stanowisko: krawiec
stanowisko: krojcza
stanowisko: monter sieci instalacji gaz.
stanowisko: monter sieci instalacyjnych
stanowisko: kontroler jakości
stanowisko: inżynier spawalnictwa
stanowisko: inżynier budownictwa
stanowisko: spawacz tig mag
stanowisko: ślusarz
stanowisko: operator maszyn sterowa-
nych numerycznie
stanowisko: ślusarz remontowy
stanowisko: elektryk
stanowisko: elektromechanik
stanowisko: pracownik stacji paliw
stanowisko: florysta
stanowisko: recepcjonista
stanowisko: przepalacz złomu
stanowisko: robotnik drogowy
stanowisko: robotnik magazynowy
stanowisko: palacz
stanowisko: dozorca
stanowisko: kamieniarz
stanowisko: betoniarz - montażysta
stanowisko: pomocnik szklarza  
stanowisko: informatyk
stanowisko: technik farmacji
stanowisko: technik dentystyczny
stanowisko: technik farmacji
stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
stanowisko: doradca finansowy
stanowisko: pracownik biurowy ds logi-
styki – kierowca
stanowisko: pracownik biurowy
stanowisko: pracownik biurowy w dziale 
sprzedaży
stanowisko: pakowacz
Bliższe informacje można uzyskać: 
OFERTY PRACY  78-203-69; 607 174 608        

PUP Wieruszów 
stanowisko: rozbieracz wykrawacz / rzeź-
nik-wędliniarz
stanowisko: stolarz meblowy
stanowisko: pracownik budowlany
stanowisko: palacz
stanowisko: stolarz, pomocnik stolarza
stanowisko: kucharz (diabetyk)
stanowisko: automatyk – elektryk
stanowisko: pracownik budowlany do 
montażu okien, drzwi, bram
stanowisko: mechanik samochodowy
stanowisko: stolarz - 5 miejsc
stanowisko: pomocnik stolarza -5 miejsc
stanowisko: kierowca samochodu cięża-
rowego - 2 miejsca
stanowisko: krawiec 
stanowisko: przedstawiciel handlowy do 
obsługi rynku zachodniego (biegły nie-
miecki)
stanowisko: nauczyciel przedszkola
stanowisko: sprzedawca
stanowisko: nauczyciel przedmiotów za-
wodowych rolniczych
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 

Dzień Nauczyciela 2008 r. Wspomnienia o nauczycielach
MONIKA (1911-1997) I TEOFIL NOWAKOWIE (1911-1986). NAUCZYCIELE W LASKACH W LATACH 1933 - 1958.

 
W historii, najważniejsi są ludzie 

ponieważ oni nadają jej kształt, oni 
są twórcami wszelkiego rozwoju i do-
konań. Podstawową wiedzę o życiu 
czerpiemy od rodziców. Nauczyciele 
razem z duchownymi z racji swojego 
powołania są „ogrodnikami dusz i su-
mień” i mają duży wpływ na życie każ-
dego człowieka. Życie zaś, jest czymś z 
czego należy się cieszyć. Radość przy-
noszą nam sukcesy. Dla nielicznych 
wybrańców taką radością jest nauka. 
Nowakowie byli nauczycielami którzy 
uczyli radości życia i nauki. 

Mam świadomość, że w moim  ży-
ciu miałem szczęście mieć dobrych 
nauczycieli. Nowakowie uczyli moją 
mamę i byli również moimi nauczy-
cielami. Być może dzięki rodzicom,  
zawdzięczam podziw i szacunek dla 
nauczycieli.

Monika Nowakowa z Niezielińskich 
(1911-1997) była córką Elżbiety i na-
uczyciela Stanisława. Oboje byli uzdol-
nieni muzycznie również Monika i 
Teofil muzykowali. On grał na skrzyp-
cach  a ona na fortepianie w zakresie 
wymaganym u nauczycieli w tamtych 
czasach. Monika urodziła się 16 maja 
1911 r w Siedlcu koło Pępowa gdzie 
ukończyła Szkołę Powszechną. Wy-
brała zawód nauczycielski i kształciła 
się w Szkole Wydziałowej w Krotoszy-
nie.  W 1930 złożyła egzamin matural-
ny w Gimnazjum Hugona Kołłątaja w 
Krotoszynie. Naukę kontynuowała w 
Poznaniu, na Kursie Nauczycielskim 
co dało jej uprawnienia nauczyciel-
skie. Jako nauczycielka kontraktowa 
pracę rozpoczęła 1 września 1931 w 
Kępnie. W 1933 r otrzymała etat w 
sześcioklasowej Publicznej Szkole w 
Laskach skąd po kilku miesiącach z 
powodu nadmiaru sił żeńskich skie-
rowano ja do Szklarki Myśleniewskiej 
koło Ostrzeszowa. W Laskach praw-
dopodobnie już wtedy poznała  Teo-
fila Nowaka. Po trzech latach rozłąki 
z Laskami, na własna prośbę, już po 
egzaminie praktycznym przeniosła 
się do Lasek. Ślub cywilny Nowakowie 
zawarli 23 marca 1937 r w Laskach, a 
kościelny 29 marca 1937 w Goniem-
bicach koło Leszna. Dnia 29 stycznia 
1938 Nowakom urodziła się córeczka 
Maria. Zachowały się artystyczne zdję-
cia rodziców nad swoim „szczęściem”. 
Ta idylla jednak nie trwała długo, 
bo już po roku musieli się rozstać. 
Wiosną 1939 r Teofila powołano na 
ćwiczenia wojskowe. Od kwietnia do 
lipca działał w plutonie wzmocnienia 
Straży Granicznej w Łęce Opatow-
skiej, a w sierpniu został zmobilizo-
wany i wyruszył na wojnę. Nowakowie 

przeżyli  wojnę, ale była ona  dla nich 
pasmem bolesnych przeżyć.

Teofil Nowak (1911-1986) urodził 
się 22 kwietnia w Jankowach koło 
Baranowa w pow. kepińskim jako naj-
młodsze spośród siedmiorga dzieci 
Jana i Marianny z domu Kokot, wła-
ścicieli ośmiohektarowego gospodar-
stwa. W 1925 r. ukończył Szkołę Po-
wszechną w Jankowach. Dalszą naukę 
kontynuował w Seminarium Nauczy-
cielskim w Ostrzeszowie i otrzymał 
dyplom nauczyciela szkół powszech-
nych. Przez dwa lata pracował jako na-
uczyciel w Młodzowach, dzisiaj dziel-
nica Radomska i w Sulmierzycach w 
krotoszyńskim. Od 12.09. 1932 do 
12.09 1933  odbywał służbę wojskową 
w Skalmierzycach koło Kaliszu gdzie 
w lipcu 1933 r. awansował do stopnia 
sierżanta podchorążego. Po powrocie 
z wojska otrzymał posadę nauczyciel-
ską w Księżenicach koło Grabowa a 
od 1 września 1934 r w Laskach gdzie 
poznał nauczycielkę Niezielińską. 
Wiosna 1939 była początkiem jego 
działań wojskowych (wojennych). 
W sierpniu został zmobilizowany do 
54 pp stacjonującego w  Tarnopolu. 
Dnia 17 września 1939 został ranny 
i do 20.02.1940 przebywał w szpita-
lu dla jeńców w Radomiu, skąd po 
wyleczeniu 20.02.1940 powrócił do 
Lasek.  Aby zapewnić rodzinie środki 
do życia od 9 marca 1940 podjął pra-
cę jako robotnik leśny. Niemcom był 
jednak znany jako nauczyciel, jako 
gorący patriota co stało się pretek-
stem do jego aresztowania 8.12.1940 
i przetrzymywania w areszcie w La-
skach. Był zwalniany i aresztowany 
czterokrotnie. W lesie pracował do 
października 1941. Już na początku 
1940 r. Nowakowie zostali wyrzuce-
ni z mieszkania. Zamieszkali u Pani 
Kuboszek przy Lipowej. Od listopa-
da 1941 do 8.03 1942 Teofil Nowak 
pracował jako robotnik budowlany 
w Pomianach. Ostatnie jego areszto-
wanie miało miejsce 9 marca 1942. 
Był więziony w Kępnie skąd 14 maja 
1942 r został wywieziony do obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu (nr 
więzienny 35556). Po roku pobytu w 
Oświęcimiu 12.03 1943 r. został prze-
niesiony do obozu Buchenwald (nr 
więzienny 11305), gdzie był podda-
wany eksperymentom medycznym. 
Dramat aresztowań, obozy zagłady 
przeżył dzięki nieprzeciętnej wierze 
i optymizmowi życiowemu. Najtrud-
niejszym momentem tej całej gehen-
ny był marsz ewakuacyjny oraz wy-
zwolenie które przyszło 23 kwietnia 
1945 r nad rzeka Regan które opisy-

wał nam uczniom na specjalnych lek-
cjach. Trafił do obozu przejściowego 
w Schwandorf . Tutaj zorganizował 
szkołę dla polskich dzieci. Monika 
Nowakowa wraz z córka, po aresz-
towaniu męża udały się do rodziny 
w Lesznie i  tutaj szczęśliwie docze-
kały końca wojny. W sierpniu 1945  
nastąpiło szczęśliwe połączenie się 
rodziny. 

Po wyzwoleniu
Od 1 września 1945 r Nowakowie 

byli już w Laskach. Teofil rozpoczął 
naukę w szkole i w miarę sił był or-
ganizatorem życia społecznego w La-
skach. Był współzałożycielem i człon-
kiem Zarządu Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Laskach 
i Trzcinicy, był członkiem Zarządu 
miejscowego Koła LZS i jego kultu-
ralnym opiekunem. Od 1946 r. był 
członkiem Koła Gminnego, Związku 
Byłych Więźniów hitlerowskich wię-
zień i obozów. Od 1948 do 1958 r. 
był wiceprezesem miejscowego Koła 
ZSL. W latach 1954 i 1958 wybrano 
go radnym Gromadzkiej Rady Na-
rodowej w Laskach i pełnił funkcję 
przewodniczącego Komisji Finanso-
wej. W latach 1950 do 1958 był ław-
nikiem Sądu Powiatowego w Kępnie. 
Od 1. 09. 1945 samodzielnie a od 
1.09 z Władysławem Toporowiczem, 
aż do 31. 08. 1958 r. kierował szkołą 
w Laskach.. Na podkreślenie zasłu-
guje jego aktywna praca w ZNP. Już 
w 1935 r. pełnił w miejscowym kole 
ZNP (w Laskach) funkcję członka 
zarządu. We wrześniu 1945 r został 
prezesem Zakładowej Organizacji 
Związkowej ZNP, a następnie prze-
wodniczącym Międzyszkolnej Orga-
nizacji Związkowej. Monika po trau-
matycznych przeżyciach wojennych 
przez kilka lat wracała do zdrowia 
i pracę podjęła dopiero w 1953 r. 
Uczyła przedmiotów humanistycz-
nych, była specjalistką nauczania 
początkowego. Nowakowie, w 1958 
r razem z córką, wtedy studentką 
Akademii Medycznej w Poznaniu 
przenieśli się do Leszna. Mieszkańcy 
i uczniowie szkoły w Laskach żegnali 
ich  płaczem. 

Nowakowie w Lesznie
Okres leszczyński  Nowaków jest 

w Laskach zupełnie nie znany. Mo-
nika po przeniesieniu się do Lesz-
na pracowała w szkole podstawowej 
nr.7 . W 1961 córka Nowaków, Ma-
ria ukończyła Akademii Medyczną i 
rozpoczęła pracę. W 1972 r Monika 
Nowakowa przeszła na emeryturę i 
zajmowała się domem. W 1959 zmarł 
jej ojciec, a w 1980 matka. W 1972 r. 

za pracę pedagogiczną, uhonorowa-
no ją Złotym Krzyżem Zasługi. 

Teofil Nowak po przybyciu do 
Leszna, od 1 września 1959 przez 
rok pracował jako nauczyciel szkoły 
podstawowej nr 2. Po ukończonym 
kursie  (20.02.1960) dla podinspek-
torów szkolnych w Warszawie zor-
ganizowanym przez Ministerstwo 
Oświaty został podinspektorem. 
Po II kursie podinspektorów któ-
ry ukończył 16 maja 1964 pracował 
jako zastępca inspektora szkolnego. 
Kłopoty zdrowotne spowodowały, że 
z dniem 1 października  1971 prze-
szedł na emeryturę. Już jako eme-
ryt, zajmował się administrowaniem 
domu teściów, przy ul. 17 stycznia nr 

60. W ramach pół etapu – pracował 
przez pewien czas w Powiatowej Bi-
bliotece Pedagogicznej. Nie zarzucił 
też pracy społecznej, w  ZNP, w ZSL, 
W ZBoWiD, w LOP. W 1971 r. został 
wybrany ławnikem Sądu Powiato-
wego w Lesznie. Zapraszano go do 
szkół gdzie wygłaszał pogadanki dla 
dzieci i młodzieży o swoich przeży-
ciach w obozach koncentracyjnych. 
Nie będę zanudzał czytelników listą 
otrzymanych przez niego odzna-
czeń i wyróżnień Teofila Nowaka i 
dużą liczbą dyplomów. Tam gdzie 
się znalazł roztaczał aurę dobroci i 
zadowolenia. Miał wrodzone poczu-
cie humoru i radości życia. Posiadał 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski (1975), Złoty Krzyż Zasłu-
gi ( 1970), Odznake za Zasługi dla 
Rozwoju Woj. Poznańskiego (1969), 
Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 
(1975), Medal Za Udział w Wojnie 
Obronnej 1939 (1982), Złotą Od-
znakę ZNP (1960), Medal Komisji 
Edukacji Narodowej (1984). Dnia 
15 stycznia 1986 r. został odznaczony 
Krzyżem Oświęcimskim, który sobie 
cenił najwyżej.

Zmarł 2 sierpnia 1986 r i został po-
chowany na cmentarzu przy ul. Ką-
kolewskiej. W Lesznie. Monika No-
wakowa zmarła 15 września 1997 r.

W 22 rocznicę śmierci, po 50 latach 
od rozstania Nowaków z Laskami, 
znalazłem się na cmentarzu, przy mo-
gile Moniki i Teofila Nowaków. Zapa-
liłem dwa znicze, i pomyślałem sobie 
ze wzruszeniem, że pamieć o swoich 
nauczycielach jest piękna i wzruszają-
ca, gdy jest wyartykułowana. Z okazji 
Dnia Nauczyciela, po 50 latach ze 
wzruszeniem wspominam więc Nowa-
ków, moich ukochanych nauczycieli.

Kazimierz Krawiarz 

Opracowano z wykorzystaniem źró-
deł: Stanisław Jędraś. Panorama Lesz-
czyńska 1991 z.1: 18-19., Stanisław 
Jędraś. Słownik Biograficzny Lesz-
na. Leszno 2004 : 301-302., Florian 
Piasecki. Laski w Kotlinie Pomianki. 
Poznań 1998.: 123-152., zapiski Teofi-
la Nowaka, informacje  Marii Nowak.
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