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Uroczystości jubileuszu ukończenia 
100 –lat życia mieszkańca Ziemi 

Kępińskiej  Stanisława Napierały.
W dniu 24.10.2008r. w Urzędzie Gminy Trzcinica zorganizowano 

uroczystość honorową ukończenia 100 lat życia przez mieszkańca 
Ziemi Kępińskiej , kombatanta II Wojny Światowej,  porucznika Sta-
nisława Napierały, zamieszkałego w Ignacówce Trzeciej.W pięknie 
udekorowanej sali Urzędu Gminy w Trzcinicy,  z Jubilatem i najbliż-
szą rodziną, spotkali się; Starosta 
Kępiński Jerzy Trzmiel, Wójt Gmi-
ny Trzcinica Grzegorz Hadzik, 
przedstawiciele KRUS, GOPS i 
władz samorządowych. Starosta 
Kępiński przekazał na ręce Ju-
bilata specjalne życzenia wraz ze 
specjalnym prezentem  a także 
medal i życzenia  od Kierownika 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych -Ministra Ja-
nusza Krupskiego. Pan Stanisław 
Napierała  od wszystkich zgroma-
dzonych na tej niecodziennej uro-
czystości otrzymał wiele kwiatów i 
prezentów.

Jubilat oprócz krótkich wspo-
mnień wojennych, z Kampanii 
Wrześniowej i Bitwy Nad Bzurą,   
zdołał zaśpiewać żołnierską pio-
senkę. Przekazał także receptę na 
długowieczność, żadnego alkoholu  i papierosów, co potwierdziła jego 
rodzina.

Stanisław Napierała urodził się 26 października 1908 roku w Ignacówce 
Trzeciej,gdzie mieszka do dziś pod opieką córki Heleny Ostrowskiej i wnu-
ka Andrzeja. Ojciec Stanisława zmarł krótko po I wojnie na skutek choro-
by nerek spowodowanej trudami okopów. Mama Wiktoria wychowywała  
oprócz Stanisława,córkę Franciszkę , synów Michała i Idziego.Siostra 
Stanisława wyszła za mąż za strażnika granicznego pilnującego granic II 
Rzeczpospolitej.Brat Michał odbył służbę wojskową jako ułan,a później 
pracował jako leśniczy. Brat Idzi również odbył służbę wojskową jako  
ułan.Po kampanii wrześniowej 1939 Idzi wraz z innymi żołnierzami prze-
bywał w internowaniu na Wegrzech. Brat Michał trafił do obozu kon-
centracyjnego ,gdzie udało mu się przeżyć .Stanisław brał udział w woj-
nie obronnej 1939 w szeregach Armii Poznań ,z którą dotarł nad Bzurę,  
gdzie stoczyli ostatnią bitwę,a następnie próbowali się przedo-
stać do Warszawy.W tej bitwie Stanisław cudem uszedł śmier-
ci gdy obok spadły dwa pociski artyleryjskie i nie eksplodowa-
ły. Wzięty do niewoli powrócił po dwóch tygodniach do domu.
Po pewnym czasie do jego gospodarstwa przybył szwagier Olej-
nik z prośbą ,aby ukrył go przed Niemcami za co groziła kar  
śmierci dla całej rodziny.Stanisław wraz z rodziną ukrywał go aż do 
wyzwolenia.W trakcie z jednej z kontroli Niemiec idący na strych,gdzie 
ukrywał się szwagier skaleczył się w rękę i zrezygnował z dalszej rewi-
zji.Stanisław w 1939 roku poślubił Jadwigę Olejnik z Janówki z którą 
dochowali się dwóch synów i sześć córek,z których żyje do dziś żyje 5 
córek.Doczekał się 14 wnuków i 23 prawnuków .Po wojnie Stanisław 
ukończył Technikum Ochrony Roślin w Bojanowie i pracował jako 
instruktor ochrony roślin,oraz w 7 hektarowym gospodarstwie,które 
niemal w całości wybudował od nowa.Jego pasja to czytanie książek i 
prasy, uwielbia pracę w ogrodzie i sadzenie nowych drzew owocowych, 
których brakowało w dzieciństwie.Rolniczą pasję pracy w gospodar-
stwie przejęli wnukowie Andrzej Ostrowski i Adam Ostrowski, którzy 
obecnie prowadzą ponad 200 hektarowe gospodarstwa.

/red/

Apel poległych w rocznicę 
Krwawej Nocy Kępińskiej
„Pamięć umarłych trwa dotąd dopóki pamięcią im się płaci”

 Tragicznych wydarzeń z 19.10 
1945 roku wielu mieszkańców zapo-
mnieć nie może. Bolesna pamięć ro-
dzin, których bliscy zginęli wcześniej 
przesłuchiwani, bici w kępińskim 
areszcie jest wiecznie żywa, bowiem 
do dziś nie znane jest miejsce ich 
pochówku. Co roku w rocznicę tych 
wydarzeń TMZK oraz władze samo-
rządowe przywołują pamięć apelem 
poległych. Jak zawsze przed apelem 
w rocznicę tragicznych wydarzeń od-
prawiona jest msza święta w kościele 
p.w. Św. Marcina. W miejscu pamięci 
narodowej przy symbolicznym krzy-
żu dnia 20  października odbył się 
uroczysty apel poległych. Zebranych 
i władze samorządowe witał sekretarz 
UMiG w Kępnie Zdzislaw Mędel. 
Wspólną modlitwę poprowadził ks. 
kanonik proboszcz kępińskiej para-
fii Krzysztof Nawrocki. Zwracając się 
do zebranych mówił powołując się 
na słowa często wypowiadane przez 
Jana Pawła II’ powinniśmy wybaczać 
i wybaczyć, ale wydarzeń krwawej 
nocy zapomnieć nie wolno, tym, 

którzy zginęli, poświęcili najcenniej-
szy skarb w obronie ojczyzny i praw-
dziwych wartości winniśmy wieczną 
pamięć przekazywaną z pokolenia 
na pokolenia, by już nigdy takie 
tragiczne wydarzenia nie powtórzy-
ły się. Apel poległych poprowadził 
przewodniczący TMZK Henryk 
Tyszkiewicz. W apelu wspominano 
poległych i pomordowanych miesz-
kańców ziemi kępińskiej, kapłanów, 
nauczycieli, członków organizacji 
Olimp, oddziału Olszówki, więźniów 

z więzienia kępińskiego, pomordo-
wanych z obozach koncentracyjnych 
oraz wszystkich skrzywdzonych przez 
systemy totalitarne. Apel zakończo-
no słowami Jana Pawła II” Zatrzymaj 
się, ja niosę Twoje imię...”.Wartę ho-
norową  przy krzyżu pełnili harcerze 
z kepińskiego Hufca. Przy dźwiękach 
werbli delegacje składały wieńce i 
wiązanki kwiatów oraz zapalali zni-
cze.  Na zakończenie uroczyście na 
trąbce zagrany został hymn Kępna. 

MaŁa

Spotkanie seniorów w Czerminie
W sobotę w piękny dzień złotej pol-

skiej jesieni dnia 25.10.2008 r. senio-
rzy PZERiI w Czerminie świętowali 
w rocznicę dnia poświęcenia kościo-
ła. Do malowniczo położonego ko-
ścioła p.w. Św. Józefa ludzie jesieni 
udali się na mszę, którą odprawił ks. 
Ryszard Zieliński. Przesłaniem ho-
milii były słowa „ Ty jesteś opoką...”. 
Dziękujmy Bogu za tych, którzy dali 
świadectwo wierze, którzy budowali 
kościoły, po to by wierni mogli w 
tym miejscu modlić się w skupieniu, 
bo tam przebywa prawdziwy Chry-
stus. Jedną z piękniejszych modlitw 
to różaniec. Ojciec Święty Jan Paweł 
II przy różnych okazjach spotkań 
wręczał  „wielkim tego świata” róża-
niec jako modlitwę, która ma wielką 
moc, wielką siłę. Musimy wierzyć i 
wyciągać wnioski do dalszego życia... 
Przed laty Bóg przemówił do miesz-
kańców Czermina, aby tu wybudo-
wać Dom Boży. Bóg jest Wszechmo-
gący, Jemu można zaufać, darzy nas 
miłością i będzie nas wiódł drogą do 
zbawienia. Dzisiaj modlimy się w in-
tencji emerytów, rencistów i inwali-
dów. W sposób szczególny oddajmy 
cześć Bogu, później przepraszajmy 
i zwracajmy się  z prośbami”. Po 
uczcie duchowej ludzie jesieni udali 
się do sali. Stoły pięknie przybrane 
i suto zastawione. Przed posiłkiem 
ks. R. Zieliński poprowadził modli-
twę. Po uczcie dla ciała Jerzy Baka-
larz witał na spotkaniu wice wójta 
Roberta Kieruzala, przewod. Rady 
Gminy Marka Frasa, przewod. Za-
rządu Oddziału Rejonowego PZE-
RiI w Bralinie Alojzego Leśniarka, 
jego zastępcę Jana Kireńczuka, ks. 
Ryszarda Zielińskiego, radną Kazi-
mierę Kupczak, sponsora spotkania 

Andrzeja Karbowiaka z małżonką, 
media, zespół Ale Babkia z dyry-
gentem Henrykiem Kupczakiem 
oraz wszystkich zgromadzonych 
na sali. Minutą ciszy uczczono pa-
mięć członków, którzy odeszli na 
wieczny spoczynek. Alojzy Leśnia-
rek w asyście księdza Zielińskiego 
wręczyli dyplomy za aktywną pracę 
na rzecz ludzi jesieni: Stanisławo-
wi Dębskiemu i paniom Bakalarz. 
Ksiądz Zieliński podkreślił, że panu-
je tu wspaniała rodzinna atmosfera 
a to wszystko dlatego, że patronem 
kościoła obrano Św. Józefa. Miesz-
kańcy dbają o swoją świątynię, duże 
zasługi w tym są Jerzego Bakalarza. 
Złożył życzenia i podziękował, że 
dzięki wspaniałej organizacji można 
się spotkać  we wspólnocie jaką two-
rzą ludzie Czermina dając świadec-
two przyjaźni, życzliwości i gościn-
ności. Alojzy Leśniarek podziękował 
księdzu za słowa, które dają nowego 
ducha do dalszego działania, omó-
wił sprawy związkowe, podziękował 
zarządowi za duże zaangażowanie 
na rzecz ludzi jesieni i ich służeb-
ną rolę w stosunku do seniorów, 
wspomniał o rozdawaniu paczek z 

Żywnością z Banku Żywności. Po-
dziękował władzom samorządowym 
za współpracę pomoc i zrozumienie 
ludzi jesieni i spraw związku. Za-
chęcał do aktywnego wypoczynku, 
wyjazdów na turnusy nadmorskie, 
wycieczki krajowe i zagraniczne. 
Wice wójt dziękował seniorom za 
mądrość życiową, nasze pokolenie 
uczy się od Was i korzysta z Wasze-
go doświadczenia, dziękujemy za 
współpracę, życzył wielu radosnych 
i szczęśliwych chwil w dalszym życiu. 
Podobne życzenia złożył Marek Fras 
w imieniu Rady Gminy i własnym. 
Jan Kireńczuk podziękował zarzą-
dowi i Radzie Sołeckiej za współ-
pracę szczególnie przy rozdawaniu 
żywności. Wspomnieniami podzielił 
się S. Dębski, dziękując związkowi za 
pracę na rzecz emerytów. Życzenia i 
podziękowanie złożył A. Karbowiak 
obiecując pomoc kołu w miarę sił 
i możliwości. Po kawie i przepysz-
nych ciastach z koncertem wystąpił 
zespół Ale Babki, który dostarczył 
wielu wrażeń, wprawił w zadumę 
przywołując piosenkami wspomnie-
nia dawnych młodzieńczych lat. 

MaŁa
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Gminny konkurs piosenki
W czwartek 16 października w Słu-

pi pod Kępnem odbył się „Gmin-
ny konkurs piosenki”. W wokalnej 
rywalizacji zmierzyli się uczniowie 
szkół podstawowych z terenu gminy 
Baranów. Podzieleni na dwie grupy 
wiekowe, zaprezentowali swoje sce-
niczne umiejętności. Wśród wielu 
interesujących interpretacji mu-
zycznych konkursowe jury musiało 
wyłonić laureatów, którzy reprezen-
tować będą gminę w etapie powiato-
wym konkursu. 

J.P

Skończyło się 
na strachu

Niegroźnych na szczęście obrażeń doznało pięcioro uczestników 
groźnej kolizji drogowej na drodze krajowej nr 8. Tuż 

przy remontowanym odcinku w środę, 22 października zderzyły 
się volkswagen golf i honda civic. 

Okoliczności kolizji zostały szybko wyjaśnione.. Z ustaleń policji 
wynika, że zawiniła 43-letnia kobieta, mieszkanka powiatu kępiń-
skiego kierująca golfem. Z nieustalonej jeszcze przyczyny zjechała 
ona nagle na przeciwny pas ruchu doprowadzając do zderzenia z 
prawidłowo jadącą hondą. Tą ostatnią kierował Polak zamieszkały 
na stałe w Niemczech. 37-letni mężczyzna, jego żona oraz dwoje 
dzieci w wieku 3 i 18 lat trafili do kępińskiego szpitala. Przewie-
ziono tam także kierującą volkswagenem. Na szczęście obrażenia, 
których doznali ranni nie okazały się zbyt poważne.

Uczestnicy wypadku byli trzeźwi - poinformowała policja. Rucha 
na krajowej Ósemce był utrudniony przez kilkadziesiąt minut. Kie-
rowała nim policja. 

NoM

Zmiany w Urzędach 
Marszałkowskich?

Marszałek Marek Woźniak będzie wojewodą. Wojewoda wiel-
kopolski Piotr Florek zostanie ministrem do spraw wojewódz-
twa. Z kolei sejmik wojewódzki stanie się Sejmem Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, a jego przewodniczący Lech Dymarski 
będzie mianowany marszałkiem tego sejmu. Takie scenariusz 
jest możliwy, jeśli MSWiA przyjmie proponowane zmiany w 
nazewnictwie administracyjnym. 1 stycznia 2009 roku mija 
10 lat od reformy administracyjnej w Polsce. Część samorzą-
dowców nie kryje jednak rozczarowania, bo zwłaszcza urzędy 
marszałkowskie nie zadomowiły się w świadomości społecz-
nej. Stąd zasadnicza propozycja zmian w nazewnictwie samo-
rządowym. 

NoM

Wojewoda wielkopolski, Piotr Florek może wkrótce zostać mini-
strem do spraw województwa.
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PIELGRZYMKA DO 
SANKTUARIUM W KALISZU
 12 października 2008r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Trzebieniu wzięła udział w pielgrzymce do Sanktuarium 
Św. Józefa w Kaliszu.

 Była to I pielgrzymka Rodziny Szkół Papieskich z Dziekanatu Kali-
skiego. Wśród licznych szkół z tym imieniem, byli też przedstawiciele 
pszczelarstwa z okolicznych miejscowości.

Mszy św. przewodniczył Jego Ekscelencja ks. Biskup Stanisław Napie-
rała. Podczas nabożeństwa złożone zostały dary, od dzieci : różaniec, 
obraz Ojca Św.,  owoce, kwiaty, ołówki i zeszyty, a nawet lalka w szkol-
nym mundurku.

Przedstawiciele pszczelarstwa zaś składali w darze : woskowe świece, 
miód, kwiaty oraz różne figurki wykonane z kitu pszczelego. 

W swoim kazaniu Jego Ekscelencja  wielokrotnie wspominał Jana 
Pawła II, który nade wszystko kochał ludzi i dzieci. Ksiądz Biskup po-
wiedział: ,, Ojciec Święty był i jest  wychowawcą młodych ”. Świadczy 
o tym tak ogromna ilość dzieci i młodzieży którzy podążają Jego śla-
dami. Dzieci porównał do pszczółek, które są bardzo pracowite i to w 
nich jest cała nadzieja, cała nasza przyszłość.

Po mszy św. wszyscy udali się pod pomnik Jana Pawła II, gdzie złożo-
ne zostały kwiaty i zapalone znicze. Proboszcz parafii zadbał o poczę-
stunek dla wszystkich pielgrzymów. 

/red/

Cztery osoby ranne w Ligocie
Cztery osoby zostały ranne w 

groźnym wypadku drogowym, 
do którego doszło nad ranem 
w niedzielę 26 października, 
w miejscowości Ligota (powiat 
ostrzeszowski). Rozpędzony 
ford escort uderzył tam w stoją-
ce na drodze bmw.

Ze wstępnych ustaleń policji 
wynika, ze zawinił 18-letni kie-
rowca forda escorta. Mieszka-
niec powiatu oleśnickiego jechał 
najprawdopodobniej za szybko. 
Stracił panowanie nad kierowa-
nym pojazdem. Na łuku drogi 
zjechał na pobocze po czym 
przeleciał przez rów i uderzył w stojące na drodze gruntowej bmw.

Ranni zostali pasażerowie obu aut. Cztery osoby trafiły do ostrzeszowskiego szpitala. Ich stan leka-
rze określali jako poważny. Jak się później okazało kierowca bmw - 22-latek był pijany. W policyjny 
alkometr wydmuchał 1,1 promila alkoholu. Kierujące fordem był trzeźwy. 

NoM
FOT KPP Ostrzeszów

Oba samochody uległy poważnym uszkodzeniom.

INTEGRACJA KLAS PIERWSZYCH
„Witajcie Kociaki Pierwszaki 

oraz treserzy! Jak prastary oby-
czaj nakazuje dzisiaj odbędzie-
cie ostateczną próbę, która 
zakończy wasz okres próbny w 
naszej społeczności (…)”

Tak rozpoczęło się spotkanie 
integracyjne klas pierwszych 
13 października br. w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
2 w Kępnie.

W corocznej imprezie wzięli 
udział uczniowie klas pierw-
szych technikum i zasadni-
czej szkoły zawodowej wraz ze 
swoimi opiekunami. Każda z 
grup „kociaków” rywalizowała 
biorąc udział w następujących 
konkurencjach: prezentacja 
klas, quiz znajomości wiedzy o 
szkole, sztafeta – bieg z piłką, 
rzut piłką do celu, wejście jak 
największej ilości uczniów na 
skrzynię i utrzymanie się przez 
30 sekund, grupowe skakanie 
przez skakankę. 

Nie zabrakło również zawo-
dów dla treserów. Ich zada-
niem było dmuchanie balonu, 
czyli sprawdzenie wyporno-

ści płuc wychowawców. Aby 
sprawdzić zdolności opiekuń-
cze treserów, wychowawcy z 
zamkniętymi oczyma karmili 
swego kociaka. Finałem kon-
kursu był taniec z gwiazdami.

Młodzież spontanicznie i ży-
wiołowo uczestniczyła w zaba-
wie podejmując 

kolejne wyzwania. Jury kon-
kursowe w składzie: K. Bart-
nik- Domal,

M. Turowska, M. Kulczycki i 
D. Brajer- Działak po burzli-

wych naradach ogłosiło zwy-
cięzców: I miejsce zajęła klasa 
I TA, II miejsce przyznano kla-
sie I TC a III miejsce zdobyła 
klasa I TB. 

Potwierdzeniem przyję-
cia stad kociaków do grona 
uczniów naszej szkoły były 
Certyfikaty Pierwszoklasisty.

Wspaniałą zabawę zorgani-
zował młodzieży Samorząd 
Uczniowski z opiekunem D. 
Jasikiem. 

Dorota Tokarek

Tragedia w Marszałkach
44-letni mężczyzna zginął na leśnym dukcie w miejscowo-

ści Marszałki, w powiecie ostrzeszowskim.

Do wypadku w Marszałkach, w powiecie ostrzeszowskim doszło 
w godzinach nocnych. Jadący Simsonem 44-letni mężczyzna, naj-
prawdopodobniej nie zauważył złamanego na drodze drzewa i wje-
chał na nie. Wiadomo, że motocyklista nie miał kasku ochronnego 
na głowie. Na wniosek ostrzeszowskiej Prokuratury Rejonowej, cia-
ło mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Dopiero ona 
pozwoli ustalić, czy denat był trzeźwy. 

NoM

To o ten konar uderzył głową 44-latek.
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Jan Paweł II „Wychowawca Młodych”
 W Gimnazjum im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Opatowie 
w godzinach wieczornych dnia 16 
października cała społeczność Gmi-
ny Łęka Opatowska wzięła udział w 
wieczornicy przygotowanej przez 
młodzież gimnazjalną z klas I-III po-
święcona była Jana Pawłowi II z racji 
przypadającej 
w tym dniu 30  
rocznicy wybo-
ru na Stolicę 
Piotrowa Ka-
rola Wojtyły.

P r o g r a m 
artystyczny w 
pięknej i wzru-
szającym śpie-
wie, przepla-
tany słowami 
skierowanymi 
do młodzieży, 
jak również 
p r z e m ó w i e -
niami Jana 
Pawła II wszyst-
kich obecnych 
zatrzymał w 
czasie - tym sa-
mym pozwolił 

na refleksję, zadumę i zasłuchanie.  
Prezentacja multimedialna przy-
gotowana misternie przez uczniów 
gimnazjum odzwierciedliła tego-
roczne hasło Dnia papieskiego - Jan 
Paweł II- , który kochał młodzież, 
od niej wymagał, ją uczył i w nią wie-
rzył. Nie było tej wieczornicy gdyby 

nie zaangażowanie młodzieży, która 
została przygotowana przez  nauczy-
cieli gimnazjum Mariusza Chocaj  i 
katechetkę Agata Rybak Niech tego-
roczne hasło Dnia Papieskiego wy-
pełnia każdy nasz dzień szczególnie 
w społeczności uczniowskiej.

red

WSPOMNIENIE O JANIE PAWLE II
16 października br. przypadła 30. rocznica wyboru ks. kard. Karola Woj-

tyły na Stolicę Piotrową. W Szkole Podstawowej w Siemianicach dzień ten 
był obchodzony w szczególny sposób. Wczesnym rankiem uczniowie i na-
uczyciele zgromadzili się w kościele parafialnym na mszy św. w intencji 
Ojca Św. Uczniowie klasy VI, pod kierunkiem ks. Marka Olszewskiego, Lu-
cyny Majczyk i Rafała Kaczmarzyka, przygotowali akademię pod hasłem:

 „ … mieć dobre i czyste serce”.
 Wszyscy uczestniczący w uroczystości mieli okazję przypomnieć sobie 

różne ważne wydarzenia z pontyfikatu Jana Pawła II, które dodatkowo 
wsparte były prezentacją multimedialną zawierającą fotografie np. z po-
dróży papieskich. Nie zabrakło też ukochanej pieśni Jana Pawła II- „ Bar-
ki”. Podsumowaniem uroczystości był quiz dotyczący życia i działalności 
naszego wielkiego rodaka.  

 Lucyna Majczyk

Młodzież z ZSP nr 1 w Kępnie 
uczciła pamięć Jana Pawła II 

i Zbigniewa Herberta
Obchody XXX rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową 16.10.2008r. 

w kościele pw. Św. Marcina w Kępnie przebiegały pod hasłem „Jan Paweł II wycho-
wawcą młodzieży”.

Literacko-teologiczne czuwanie przygotowała młodzież II LO w ZSP nr 1 w Kęp-
nie pod pieczą: dr Marii Połomskiej-Wojtasik, ks. Adama Mikulskiego i ks. Piotra 
Bałaniaka. Uczniowie: Dominika Smakosz, Anika Wojtasik, Natalia Witek, Wiolet-
ta Borusiewicz, Izabella Ciarkowska, Dawid Tomaszek i Patryk Konarski nie tylko 
wzruszająco deklamowali modlitwy Papieża, ale też rozważali przesłania Wielkiego 
Polaka, skierowane do młodych podczas kolejnych Światowych Dni Młodzieży. 
Całość oprawili śpiewem uczniowie Szkoły Muzycznej w Kępnie.

Wieczornice zamknęło symboliczne zapalenie zniczy i modlitwa w intencji be-
atyfikacji Jana Pawła II.

Dopełnieniem modlitewnego skupienia był wyjazd młodzieży II LO w ZSP nr 
1 w Kępnie, pod opieką ks. Adama Mikulskiego i mgr Marka Noculaka, na pro-
jekcję filmu „Świadectwo”. Uczniowie pamiętali również o nieżyjącym poecie – 
Zbigniewie Herbercie, któremu został poświęcony obecny rok w literaturze. W 
zorganizowanym z tej okazji projekcie „Pan Cogito w Kaliszu” wziął udział Dawid 
Tomaszek – uczeń III klasy II LO w ZSP nr 1 Kępnie. Recytacja utworów Zbignie-
wa Herberta przyniosła mu nagrodę specjalną Naczelnika Wydziału Edukacji UM 
w Kaliszu. W uroczystym wręczeniu nagród w kaliskim ratuszu uczestniczył nie tyl-
ko wyróżniony Dawid Tomaszek, ale również mgr Aleksandra Kowalek, przygoto-
wująca go do Herbertowskich Juniorat. Laureatom podziękowano za wzruszenia, 
jakich dostarczyli słuchaczom.

ADA

14 października - Dzień Edukacji Narodowej
Tego dnia szczególnie dużo mówi 

się o polskiej oświacie, szkole, 
uczniach i nauczycielach. Mówi się 
różnie, nierzadko niepochlebnie. 
Zawód nauczyciela to zawód nieła-
twy. Ten, kto bezpośrednio zetknął 
się z pracą w szkole, zna rozmiar 
problemu. Łatwo jest oceniać, kie-
dy stoi się z boku. Z boku, a nie w 
centrum. Ale nie miejsce i chwila, 
by tu rozprawiać na ten temat. 

14 października, bądź w jego oko-
licach w szkołach odbywają się oko-
licznościowe akademie i uroczyste 
spotkania, to czas życzeń i podzię-
kowań. Dzień Edukacji Narodowej 
jest okazją do wręczenia nagród 
nauczycielom i pracownikom. Z 
tej okazji też Wójt Gminy Bralin 
przyznał nagrody dla nauczycieli 
w placówkach na terenie gminy. W 
tym roku wyróżnieni zostali: Krysty-

na Żary, Ewa Mikitów i Piotr Hołoś 
ze Szkoły Podstawowej im. Mikoła-
ja Kopernika w Bralinie, Wiesława 
Mirowska – Zespół Szkół im. Ks. M. 
Przywary i Rodziny Salomonów w 
Nowej Wsi Książęcej, Jacek Kurop-
ka z Gimnazjum im. Polskich No-
blistów w Bralinie i Maria Szupiń-
ska – dyrektor Przedszkola „Kwiaty 
Polskie” w Bralinie. 

M.K

Dzieci odwiedziły policjantów
Czwartoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Kępna odwiedzili kępińską Komendę Policji. 

Uczniowie przyglądali się pracy funkcjonariuszy.

Z pracą kępińskich policjantów 
czwartoklasistów zaznajamiał Naczel-
nik Sekcji Prewencji nadkom. Irene-
usz Lewicki. Dzieci odwiedziły stano-
wisko kierowania, 
gdzie przyjmowane 
są wszystkie zgłosze-
nia. Zapoznały się 
z obsługą radiosta-
cji, zobaczyły urzą-
dzenie do badania 
stanu trzeźwości. Z 
chęcią wsiadały do 
prawdziwego poli-
cyjnego radiowozu, 
mogły dotknąć kaj-
danek, policyjnej 
pałki, a także zrobić 

sobie pamiątkowe zdjęcie w policyj-
nej czapce. Uczniowie odwiedzili 
także pomieszczenia techników kry-
minalistyki, gdzie policjanci pokazali 

sprzęt oraz jak zabezpiecza się odciski 
palców. Zobaczyli ponadto psy służ-
bowe. 

NoM

Po pijaku zasnął 
za kierownicą

Jedna osoba została ranna w groźnej 
kolizji drogowej, do której doszło w 
minioną sobotę w Świbie. Zderzyły się 
tam volkswagen golf i opel astra. Ten 
pierwszy uderzył w stojące na jezdni 
auto. Jak się później okazało spał w 
nim pijany mężczyzna.

Do kolizji doszło w gęstej mgle. W 
zaparkowany niemal na środku jezd-
ni samochód, w gęstej mgle uderzył 
rozpędzony volkswagen golf. Jedna 

osoba została ranna.
Do groźnie wyglądającej kolizji do-

szło w sobotni ranek, 25 października 
kilkanaście minut przed godziną 7.

Wszystko wskazuje, że 32-latek z po-
wiatu wieluńskiego odpowiadał bę-
dzie jak normalny uczestnik ruchu. 
Mimo, że nie jechał swoim samocho-
dem, to stworzył zagrożenie nieodpo-
wiedni zabezpieczając pojazd. 

NoM
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Gminne eliminacje do 
X POWIATOWEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI
Dnia 22 października 2008r. w Zespole Szkół w 

Trzcinicy odbyły się gminne eliminacje do X Powia-
towego Przeglądu Piosenki „Piosenka jest dobra na 
wszystko”.

Uczestników konkursu piosenki powitała dyrektor 
szkoły Małgorzata Hadzik.

W eliminacjach wzięli udział uczniowie z Zespołu 
Szkół w Laskach i uczniowie z Zespołu Szkół w Trzci-
nicy. 

Komisja w składzie:  Zofia Kwaśniak (przedstawi-
ciel Urzędu Gminy w Trzcinicy), Danuta Wieczorek 
i Monika Boruszkowska (nauczycielki Zespołu Szkół 
w Laskach), Barbara Olejnik i Ewa Gaze (nauczyciel-
ki Zespołu Szkół w Trzcinicy) oceniała i punktowała 
prezentacje muzyczne uczniów w trzech kategoriach: 
klas I–III SP, klas IV–VI SP i klas gimnazjalnych. 

Prezentowany przez uczestników repertuar był bar-
dzo zróżnicowany, od przebojów z lat 60-tych po naj-
nowsze hity.

Po zaciętej rywalizacji uczniowie udali się na poczę-
stunek, a komisja wytrwale pracowała, by wyłonić zwy-
cięzców gminnych eliminacji.

W kategorii klas I-III szkoły podstawowej kla-
syfikacja końcowa prezentowała się następu-
jąco:
I miejsce – Katarzyna Szatkowska (ZS Laski), 
która zaśpiewała piosenkę „Mały książę”;
II miejsce – Marta Krawczyk (ZS Trzcinica), 
która zaśpiewała utwór „Kasztanowy konik” , 
III miejsce – duet w składzie: Paulina Kanc-
lerz i Kamil Maryniak (ZS Laski) – w piosence 
„Rudy rydz”.
W kategorii klas IV–VI zwycięzcami zostali: 
I miejsce – Izabela Bronkowska (ZS Trzcinica) 
– za piosenkę „ Chłopak z gitarą”, 
II miejsce – duet: Aleksandra Gumowska i 
Beata Chwołka (ZS Trzcinica), który wykonał 
piosenkę „Dżaga” 
III miejsce – Milena Bielińska (ZS Laski) – w 
piosence „Zmień siebie”.

/red/

Wizyta komendanta 
głównego policji

W dniu 24 października 2008 roku, Komendę Powiatową 
Policji w Kępnie z wizytą roboczą odwiedził Komendant 
Główny Policji w Warszawie gen. insp. Andrzej Matejuk 

oraz Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji 
w Poznaniu insp. Wojciech Olbryś. 

Oboje uczestniczyli w rozpoczętej o godz. 15.00 naradzie służ-
bowej Kierownictwa i Średniego Aktywu Komendy Powiatowej 
Policji w Kępnie.

Podczas narady omówiono sprawy bieżące a także realizowa-
ne na terenie działania KPP w Kępnie programy prewencyjne, 
działania operacyjne oraz kwestie kadrowe.

Wcześniej Komendant Wojewódzki Policji odwiedził stanowi-
sko kierowania jednostki oraz będących w służbie funkcjonariu-
szy a także spotkał się z pracownikami cywilnymi.

Podsumowując spotkanie Komendant Główny Policji podzię-
kował funkcjonariuszom za sumienną służbę, podkreślając iż 
siła każdej organizacji tkwi w zespole, zwrócił uwagę na ważną 
rolę polityki medialnej w kreowaniu wizerunku Policji, a także 
zapoznał policjantów z projektem nowelizacji Ustawy o Policji 
oraz przekazał informacje dotyczące zwiększenia wynagrodze-
nia funkcjonariuszy. 

Po naradzie Komendant Główny oraz Wojewódzki Policji prze-
szli do pomieszczeń służbowych, gdzie rozmawiali z policjanta-
mi o ich pracy, a także odpowiadali na zadawane im przez nich 
pytania. 

Na zakończenie spotkania Komendanci dokonali wpisu do 
księgi gości KPP w Kępnie. 

NoM

Potrącił rowerzystę
Groźny wypadek drogowy w Mroczeniu. Jego okoliczności 
cały czas wyjaśniają kępińscy funkcjonariusze. W piątek, 

24 października kilkanaście minut przed godziną 
22 samochód potrącił tam rowerzystę.

W miejscowości Mroczeń, w godzinach wieczornych, kieru-
jący rowerem 50-letni mieszkaniec gm. Baranów, jadąc po 
nieprawidłowej stronie drogi, zderzył się czołowo z jadącym 
z przeciwka samochodem osobowym m-ki VW, kierowanym 
przez mieszkańca tej samej gminy, który w chwili zdarzenia był 
trzeźwy. Rowerzysta doznał obrażeń ciała w postaci otwartego 
złamania lewej nogi, wstrząśnienia mózgu oraz otarć naskórka 
głowy i twarzy, został hospitalizowany, pobrano od niego krew 
do badań na zawartość alkoholu. Postępowanie w tej sprawie 
prowadzi KPP w Kępnie. 

NoM

Kradną w Kępnie

Złodzieje znów zaatakowali
Najpierw ukradli aluminiowe rusztowania, z terenu jednego z z zakładów 

kamieniarskich na terenie gminy Bralin, a straty sięgnęły 13 tysięcy złotych. 
W Kępnie ukradli portfel 60-latce robiącej zakupy na miejscowym targowisku.

Z terenu jednego z zakładów 
kamieniarskich w gm. Bralin, 
nieznani sprawcy wykorzystując 
nieobecność właściciela w okre-
sie czasu od 13 do 20 paździer-
nika, dokonali kradzieży ruszto-
wań aluminiowych w ilości 100 
metrów. Właściciel wycenił swo-
je straty na 13.000,00 złotych.

W środę, 22 października, w go-

dzinach rannych, na ul. Polnej w 
Kępnie okradziono 60-letnią ko-
bietę, Na miejskim targowisku, 
złodziej w trakcie robienia zaku-
pów przez mieszkankę gm. Kęp-
no, wykorzystując jej nieuwagę, 
dokonał kradzieży portfela skó-
rzanego z pieniędzmi w kwocie 
320,00 zł., dokumentów, oraz 
karty bankomatowej, które znaj-

dowały się w torebce podręcz-
nej. Postępowanie w tej sprawie 
prowadzi KPP w Kępnie.

Policja zwraca się do osób, któ-
re mogą posiadać jakiekolwiek 
informacje na temat kradzieży o 
kontakt pod numerem 997. Swo-
im rozmówcom funkcjonariusze 
zapewniają pełną anonimowość. 

NoM
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
14 października br. w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
2 w Kępnie odbyła się uroczysta 
akademia z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej. To  szczególne 
święto dla pedagogów zaszczy-
cili swoją obecnością: Andrzej 
Ramza i Marek Mikołajczyk re-
prezentujący Radę Rodziców, 
Jerzy Trzmiel- Starosta Powiatu 
Kępińskiego, Andrzej Jóźwik- 
kierownik Wydziału Oświaty, 
Promocji i Sportu Starostwa Po-
wiatowego, ksiądz prałat Marek 
Otręba- proboszcz Parafii Matki 
Boskiej Różańcowej oraz dyrek-
cja i młodzież.

Tego dnia byliśmy świadkami 
uroczystego ślubowania uczniów 
klas pierwszych, którzy przyrze-
kali: „(…) sumiennie wypełniać 
obowiązki ucznia, zdobywać 

wiedzę doskonaląc własną oso-
bowość , być odpowiedzialnym  
za swoje słowa i sądy i pamiętać, 
że ich potwierdzeniem mogą być 
tylko czyny(…)” 

Dyrektor placówki Andrzej Ko-
walczyk podziękował swoim pra-
cownikom za całoroczny trud i 
poświęcenie. Ten dzień to także 
okazja, aby wyróżnić nauczycieli 
za ich pracę.  W tym roku nagro-
dę dyrektora otrzymali: Barbara 
Mędel, Aleksandra Klimecka, 
Daria Brajer- Działak, Katarzyna 
Bartnik- Domal, Maria Rachlak, 
Iwona Jany, Alicja Bacińska, Jo-
anna Stręk- Poszwa,Paweł Jakub-
czyk, Andrzej Tyra, Jacek Ślak, 
Piotr Szyszka, Lechosław Kem-
pa, Mieczysław Orszulak i Maciej 
Wieczorek. Natomiast nagrodą 
starosty uhonorowani zostali: An-

drzej Kowalczyk, Ewa Jobczyk 
i Jarosław Dominik. 
Święto Edukacji Narodowej to 

odpowiedni  moment, w którym 
Katarzyna Bartnik- Domal ogło-
siła wynik konkursu na idealne-
go nauczyciela ZSP nr 2 , a został 
nim Jarosław Dominik. 

Młodzież zaprezentowała ze-
branym „ Kabarecik pod tablicą”, 
który z humorem został przyjęty 
przez nauczycielskie gremium. 
Nie zabrakło również piosenek 
i aktorskich popisów uczniów.  
Program artystyczny przygoto-
wany  przez E. Magryś- Tecław, 
E. Brajer, B. Mejzę, P. Szyszkę, 
P. Krymca i B. Draba dostarczył 
wielu wrażeń i emocji. Uuwień-
czeniem spotkania były kwiaty 
wręczone pedagogom.  

Dorota Tokarek

Pomnik Jana Pawła 
II w Grębaninie

Niezwykle podniosła atmosfera towarzyszyła odsłonięciu pomnika Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Grębaninie. Na placu obok kościoła pw. Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny zebrali się tłumnie mieszkań-
cy, jak i zaproszeni goście.   Uroczystościom przewodniczył biskup kaliski 
Stanisław Napierała. Oprócz biskupa kaliskiego w Grębaninie obecni byli 
także Wójt Gminy Baranów Jan  Sarnowski, Przewodnicząca Rady Gminy 
Anna Brust, Starosta Kępinski Jerzy Trzmiel, poseł Parlamentu Europej-
skiego Witold Tomczak. Powstanie pomnika to w głównej mierze zasługa 
mieszkańców Grębanina, którzy poprzez zbiórki zebrali środki na reali-
zację tego przedsięwziecia. Jak podkreślił biskup kaliski: „Pomnik papieża, 
naszego rodaka, to dar wszystkich mieszkańców. Jest bardziej potrzebny nam niż 
Ojcu Swiętemu, jako życiowy drogowskaz”.

 Oprac.JP

Były i obecny włodarz Bralina na sali sądowej

Starcie bralińskich wójtów
Podczas pierwszej rozprawy pojednawczej nie doszło do pojednania byłego wójta gminy Bralin, Maria-

na Kucharzaka z obecnym włodarzem Romanem Wojtysiakiem. Ten pierwszy oskarżył swojego adwersa-
rza o pomówienia. To samo zarzuca Adamowi Prubanowi, dyrektorowi miejscowej podstawówki.

Wójt Roman Wojtysiak był 
chętny do pojednania. Jego 
adwersarz czuje się jednak 
pomówiony i na ugodę się nie 
zgodził.

Byłemu, długoletniemu sternikowi gminy Bralin chodzi o sło-
wa, które miały paść na sesji w 2006 roku. Wojtysiak miał powie-
dzieć, że Kucharzak odchodząc z urzędu pobrał niesłusznie aż 
25 tys. zł brutto. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Tym-
czasem w lokalnej prasie ukazały się jego relacje z wakacyjnych 
wojaży. Chodzi o rzekomy wyjazd na ryby. O to kto zostanie uka-
rany za złamanie procedur pytać miał wówczas Adam Pruban.

Były wójt Marian Kucharzak wytoczył Romanowi Wojtysiakowi 
prywatny akt oskarżenia. Przed wejściem na rozprawę nie chciał 
rozmawiać.

- Walczę o swoje dobre imię - powiedział tylko. 
Wójt Roman Wojtysiak stoi na stanowisku, że spełnił tylko swój 

obowiązek wobec Rady Gminy. Jego zdaniem, ani w sprawozda-
niach z sesji, ani też w wypowiedziach w mediach nie znalazło 
się nic co mogłoby wskazywać na jego złą wolę. Podobni uważa 
Pruban.

Podczas pierwszego pojednawczego posiedzenia przed kępiń-
skim Sądem Rejonowym przewodniczący składu orzekającego, 
sędzia Andrzej Dziuba nie zgodził się na obserwowanie proce-
su przez dziennikarzy. Ustaliliśmy jednak, że do ugody nie do-
szło. 

- Druga strona nie chciała ugody – powiedział w jednym z wy-
wiadów Wojtysiak. - Chce na siłę naszego ukarania. Zdrowy roz-
sądek nakazuje aby unikać rozpraw sądowych. Chcieliśmy dojść 
do konsensusu. Mimo wysiłków oskarżyciel się nie zgodził. 

NoM
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„EFFACIAKI … W POSZUKIWANIU 
MOCNYCH WRAŻEŃ ”

W dniu 18 października 2008 r. dzieci i młodzież Oratorium „EF-
FATHA” miały możliwość uczestniczenia w wycieczce zorganizo-
wanej przez opiekunów świetlicy do Chorzowa, dzięki pomocy i 
zaangażowaniu Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „ COR 
UNUM ” oraz UMiG w Kępnie. 

Uczestnicy korzystali z wielu atrakcji, jakich dostarcza Wojewódz-
ki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Po przyjeździe na miej-
sce Effaciaki pokonywały własne lęki wędrując na wysokościach 
i przemierzając trasy w Parku Linowym. Wszyscy mogli się tutaj 
zmierzyć ze swoim własnym strachem, oporem, własną fizycznością 
i kondycją. Po tak znacznym wysiłku wszyscy zgromadzili się wo-
kół rozpalonego ogniska i przygotowywali kiełbaskę do pieczenia. 
Dopisywała pogoda, śmiech dzieciaków, dzięki czemu tworzyła się 
przyjazna atmosfera i radość bycia razem ,w grupie.  Emocjom nie 
było końca. Cała grupa udała się do Wesołego Miasteczka, gdzie  
młodsi i starsi uczestnicy wycieczki korzystali z szeregu atrakcji. 
Dokonywali oni wyboru atrakcji, spośród wielu zamieszczonych na 
mapce wesołego miasteczka.  Były to karuzele, tory saneczkowe, 
samochodowe, kolejki, pałace strachu i sensacji, beczka śmiechu i 
wiele innych trzymających w napięciu oraz przyspieszających bicie 
serca. Aby ostudzić emocje i wrażenia wszyscy udali się na smaczny 
obiad. Atrakcji jeszcze nie było końca. Czekała ich jeszcze jedna 
niespodzianka, wizyta w Planetarium Śląskim. Tutaj spotkanie z 
pracownikiem naukowym  w Obserwatorium Astronomicznym i 
niezwykła lekcja w kontakcie z prawdziwym niebem. Zwiedzanie 
całego obiektu oraz odczytywanie z tarasu obserwatorium lokal-
nego czasu słonecznego z tarczy okazałego zegara słonecznego, 
usytuowanego na dziedzińcu Planetarium dostarczyło wielu nieza-
pomnianych wrażeń. Naładowani zdrową, pozytywną energią  nasi 
podopieczni wrócili do rodziców, którzy oczekiwali na ich przyby-
cie. 

Wyjazdy z grupą dzieci i młodzieży wpływają na kształtowanie się 
trwałych relacji, dają poczucie niesamowitej więzi między uczestni-
kami. Stwarzają możliwość zobaczenia uczestników w innym świe-
tle, w różnych sytuacjach, dostarczają wielu wrażeń i doświadczeń. 

Za ten wyjazd, pełen radości i uśmiechu, chcemy podziękować 
przede wszystkim Effaciakom, opiekunom, którzy zgodzili się na 
wspólny wyjazd oraz tym, bez których wycieczka nie byłaby moż-
liwa: Stowarzyszeniu „ COR UNUM ”, Urzędowi Miasta iGminy 
w Kępnie, firmie przewozowej pana Grzegorza Janickiego z To-
rzeńca oraz przyjaciołom Oratorium, na których zawsze możemy 
liczyć. 

Ewelina Karwacka
Opiekun Oratorium „EFFATHA”

Życie to są tylko chwile
„Kocham życie i świat i bez 

przerwy powtarzam te słowa, 
kocham życie i świat kocham 
ciągle i ciągle od nowa, dzień 
ucieka za dniem... kocham życzę 
i chcę, by piękniejsze stawało się 
co dzień”.

W środę  dnia 22 października br. 
w Klubie Nauczyciela z władzami sa-
morządowymi, sympatykami i przy-
jaciółmi  oraz przedstawicielami 
organizacji z którymi współpracują 
na co dzień spotkali się członkowie 
Polskiego Związku Niewidomych 
Koła w Kępnie z okazji „Dnia Bia-
łej Laski” połączonego z Dniem 
Seniora. Przewodnicząca Henryka 
Lubryka miło i serdecznie witała 
zaproszonych gości. Minutą ciszy 
uczczono pamięć kolegów z chóru 
i członków zwyczajnych, którzy ode-
szli pozostawiając po sobie smutek 
i żal. Spotkanie rozpoczęto progra-
mem artystycznym chóru działają-
cego przy Związku Niewidomych, 
który prowadzi i dyryguje Cecylia 
Płaza. W niecodzienny nastrój wpro-
wadziła zebranych Czesława Cieślik 
mottem - „ Życie to są tylko chwile, 
chwile dobre, chwile złe, dobre wspomi-
nasz mile, nad złymi uronisz łzę. By 
radość w duszy zachować, płomiennym 
oznaczyć uśmiechem, złe chwile trzeba 
na zawsze pochować i cieszyć się każ-
dym oddechem”. Kolejne przesłanie 
to pierwsza pieśń „Kocham życie”. 
W programie  znalazły się pieśni: 
Przyjaźń, Wyrwas Wielkopolski, Se-
niorzy, Na Wawel, Czemu płaczesz 
emerycie, Hiszpańskie oczy, Bolero 
miłości i Nabuko z Opery Verdiego 
z własnymi słowami. W przerwach 
między piosenkami Czesia Cieślik i 
Tadeusz Piecuch prezentowali po-
uczające i bardzo wymowne „mą-
drości” do tyczące starości czyli ludzi 
złotego wieku. Po uczcie duchowej, 
programie, który był balsamem du-
szy przy pięknie udekorowanych 
jesienią stołach i suto zastawionych 
podano pyszny obiad. Starosta Jerzy 

Trzmiel – powiedział m.in...bar-
dzo cenię i szanuję ludzi jesieni za 
mądrość i doświadczenie życiowe, 
aktywność jaką wykazują każdego 
dnia. Z okazji Dnia Białej Laski pra-
gnę podkreślić rolę jaką odgrywa 
wśród osób niewidomych i niedo-
widzących Wasz Związek. Doceniam 
trud jaki wkładacie państwo w Wa-
sze społeczne zaangażowanie oraz  
działania mające na celu stworzenie 
osobom niepełnosprawnym jak naj-
lepszych warunków do życia. Życzę 
wewnętrznej radości, ciepła, siły do 
pokonywania codziennych trudno-
ści, wsparcia najbliższych, odwagi i 
doskonalenia swojej drogi życiowej. 
Przewodniczącej wręczył list gratula-
cyjny wraz z bukietem kwiatów. Dzi-
siejszy dzień to okazja do wręczenia 
statuetki pani Celinie Płazie, która 
z powodu  jej problemów zdrowot-
nych nie mogła być wręczona na 
sesji powiatu. Wiele ciepłych słów 
wypowiedział starosta do pani Celi-
ny cytując motto – słowa Jana Pawła 
II „Niechaj w pracy wychowawczej 
wszyscy zaangażowani ludzie po-
czują się związani najpiękniejszym 
zadaniem. Zadaniem cierpliwego 
i pełnego spokojnej mądrości uka-
zywania dojrzewającym ludziom jak 
być człowiekiem naprawdę”. W imie-
niu Rady Powiatu Kepińskiego skła-
damy serdeczne podziękowanie za 
współpracę oraz wybitne zasługi dla 
społeczeństwa powiatu kępińskiego 
w szerzeniu chwały. Składamy wyra-
zy uznania za dotychczasowe doko-

nanie, imponującego dorobku życia 
życząc zdrowia i wielu wspaniałych 
chwil w życiu codziennym. Kolejno 
życzenia składali: Maria Żurecka  
kierownik MG OPS w imieniu pra-
cowników, Klubu Seniora życzyła 
wszystkiego co najlepsze dla związku 
i chóru; Maria Jasnowska w imieniu 
Zarządu Oddziału PZRRiI życzyła 
zdrowia, pogody ducha i odczytała 
w imieniu kierownika PCPR .Zuzan-
ny Czworowskiej list gratulacyjny. 
W podobnym tonie życzenia złożyła 
przewodnicząca PZERiI koła „Pół-
noc” Hildegarda Urbańska. Miłym 
zaskoczeniem było podziękowanie 
za współpracę i wzajemną pomoc 
jakie złożyła Henryka Lubryka Cze-
sławie Cieślik, Mari Ładuda z ITP i 
pani Kremer byłemu kierownikowi 
PCPR. Przy stołach w większych lub 
mniejszych grupkach długo jeszcze 
dyskutowano na tematy związkowe, 
sprawy nurtujące emerytów i oczy-
wiście na tematy nurtujące ludzi je-
sieni a dotyczące naszej małej ojczy-
zny. Spotkanie było dofinansowane 
z PFRON Partner 3. 

MaŁa

Wystawa rękodzieła – Haft i koronki
W dniu 15.10.2008r miało 

miejsce otwarcie wystawy rę-
kodzieła Barbary Urbańskiej, 
zorganizowanej przez Towarzy-
stwo Przyjaciół Lasek „Lukus” i 
Filię Biblioteczną w Laskach.

Spotkanie zaszczycili swo-
ją obecnością Wójt Gminy 
Trzcinica - Grzegorz Hadzik, 
Sekretarz Urzędu Gminy - Ro-
muald Trzepizur, ksiądz ka-
nonik Andrzej Grzegorzewicz, 
wicedyrektor Zespołu Szkół w 
Laskach – Wiesława Trzęsicka, 
radni wsi Laski.

Zaproszonych gości i człon-
ków TPL LUKUS powitał pre-
zes Jacek Rabiega. Następnie 
Cecylia Pilarska przedstawiła 
sylwetkę pani Barbary Urbań-
skiej – emerytowanej nauczy-
cielki, mieszkanki Lasek, o wie-
lopokoleniowych tradycjach 
rodzinnych hafciarskich i ko-
ronkarskich.

Pani Barbara Urbańska za-
poznała zebranych z historią 
haftu i koronek na przestrzeni 
wieków, do czasów współcze-
snych. Ilustracją do wiadomości 

i tej formy rękodzieła artystycz-
nego były licznie zgromadzo-
ne eksponaty wykonane przez 
autorkę. Zaliczały się do nich 
koronki szydełkowe, igiełkowe, 
na drutach, frywolitki i hafty. 
Szczególną uwagą i uznaniem 
cieszyły się snutki wielkopolskie 
– mało znany haft wielkopolski, 
który właściwie można zaliczyć 
do koronek, gdyż jest bardzo 
misterny i delikatny. Bardzo 
podobała się również  galeria 

obrazów wykonanych haftem 
krzyżykowym, prostym w wyko-
naniu a dosyć efektownym.

Autorka wystawy pragnie zor-
ganizować dla chętnych osób 
warsztaty haftu i koronki, aby 
zapominane już często tech-
niki znalazły kontynuatorów i 
naśladowców.

Wystawę można oglądać do 
31.10.2008r. w bibliotece w La-
skach.

/red/
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Jubileuszowy Powiatowy Przegląd Piosenki
Organizatorami X Powiato-

wego Przeglądu Piosenki pod 
hasłem „ Piosenka jest dobra 
na wszystko” było Starostwo 
Powiatowe w Kępnie i Urząd 
Gminy Bralin. Przegląd pio-
senki odbył się w Domu Lu-
dowym W Nowej Wsi Książę-
cej przy licznie zgromadzonej 
publiczności a wystąpili  uta-
lentowani wokaliści laureaci 
Gminnych Przeglądów z Gmin: 
Baranów, Bralin, Kępno, Łęka 
Opatowska, Perzów, Rychtal, 

Trzcinica. Zmagania uczestni-
ków w czterech kategoriach : 
szkoły podstawowe klasy I-III, 
szkoły podstawowe klasy IV 
–VI, gimnazja i szkoły ponad-
gimnazjalne oceniała komisja 
profesjonalistów, którzy na co 

dzień zajmują się muzyką. Jury 
w składzie: Jarosław Paprocki – 
przewodniczący, Witold Wołk, 
Jarosław Baranowski ocenia-
ło dobór repertuaru, warunki 
głosowe interpretację i ogólny 
wyraz artystyczny danej pre-
zentacji. W kategorii I wystąpi-
ły:1. Wiktoria Kokot z piosenką 
„Tato nadchodzi lato” repre-
zentowały Gminę Baranów. 

Opiekun – Małgorzata Dąbrow-
ska. 2.Anna Kaczor i Klaudia 
Noculak zaśpiewały piosenkę 
„ Miau, miau” reprezentowały  
Miasto i Gminę Kępno. Opie-
kun – Ewa Olek. 3.Natalia Przy-
byłek w piosence „ Rudy rydz” 
reprezentowała Gminę Perzów. 
Opiekun – Anna Nickel. 4. Ce-
cylia Szymala wykonała piosen-
kę „ Leśne duszki” reprezento-
wała Gminę Rychtal. Opiekun 
Marlena Opac. 5. Katarzyna 
Szatkowska zaśpiewała „ Mały 
Książe” z Gminy Trzcinica. 
Opiekun Wiesława Trzęsicka. 
6. Karina Kwiatek z Gminy Bra-
lin zaśpiewała piosenkę „Pies 
na medal”. Opiekun Ewa Miki-
tów. 7. Anna Ostrowska z Gmi-
ny Łęka Opatowska wykonała 
piosenkę „ Dziki kot”. Opiekun 
– Rafał Kaczmarzyk. W katego-
rii II wystąpili : z Miasta i Gmi-
ny Kępno Julia Olek i Monika 
Mikoś zaśpiewały piosenkę „ 
Zakazany owoc”. Opiekun – 
Ewa Olek; z Gminy Trzcinica 
Izabela Bronkowska wykonała 
piosenkę „ Chłopak z gitarą”. 
Opiekun – Barbara Olejnik; 
z Gminy Rychtal Katarzyna 
Zielińska wykonała piosenkę 
„ Matka”. Opiekun Marlena 
Opac; z Gminy Bralin Laura 
Terelak zaśpiewała piosenkę 
„Rzeka marzeń”. Opiekun – 
Iwona Maciejewska; z Gminy 
Baranów Katarzyna Wierzbiń-
ska zaśpiewała utwór  „Piosenka 
na zły czas”. Opiekun Urszula 
Moś; z Gminy Łęka Opatowska 
Justyna Skąpska zaśpiewała” 
Mój sen jak ognisko”. Opiekun 
– Grażyna Kluczyńska; z Gminy 
Perzów Jakub Zapolny wystąpił 
z piosenką „ Gdybym był boga-
ty”. Opiekun Maria Baraniak. 
W kategorii III wystąpili: Anna 
Kowalińska z Gminy Trzcinica 
zaśpiewała „ To nie ja”. Opie-
kun – Danuta Wieczorek; Zu-
zanna Gogół z Gminy Bralin 
zaśpiewała „ Kolorowy świat”. 
Opiekun Dariusz Hełka; Mał-
gorzata Nickiel z Gminy Perzów 
zaśpiewała „ Pogoda ducha”. 
Opiekun Małgorzata Kula; 
Katarzyna Hojeńska z Gminy 
Rychtal zaśpiewała piosenkę 
„ Płonąca stodoła”. Opiekun 
Marlena Opac; Marta Lenart z 
Miasta i Gminy Kępno zaśpie-
wała „ Niech żyje bal”. Opiekun 
Włodzimierz Jurczenia; Kamil 
Moras z Gminy Baranów wystą-
pił z piosenką „Niekochanie”. 
Opiekun Jacek Klyta; Anna 
Chyl z Gminy Łąka Opatow-
ska zaśpiewała „ Razem sam na 
sam”. Opiekun Rafał Kaczma-
rzyk. W kategorii IV wystąpiły: 
Anna Rybak z Miasta i Gminy 
Kępno zaśpiewała „ Dziwny jest 
ten świat”. Opiekun Katarzyna 
Grabicka; Longina Maryniak 
z Gminy Rychtal zaśpiewała 
piosenkę „Rękawiczki”. Opie-
kun – Marlena Opac; Natalia 
Garczarek z Gminy Bralin za-
śpiewała piosenkę „ Nauczę się  

żyć”. Decyzją jury nagrodzono i 
wyróżniono:

Kategoria I: Imiejsce – Anna 
Ostrowska – Gmina Lęka Opa-
towska, II miejsce – Wiktoria 
Kokot – Gmina Baranów, III 
miejsce - Cecylia Szymała – 
Gmina Rychtal, wyróżnienia: 
Karina Kwiatek – Gmina Bralin 
oraz Anna Kaczor i Klaudia No-
culak - Miasto i Gmina Kępno.

Kategoria II:  I miejsce – Kata-
rzyna Zielińska – Gmina Rych-

tal, II miejsce - Justyna Skąp-
ska – Gmina Łęka Opatowska, 
III miejsce – Katarzyna Wierz-
bińska – Gmina Baranów, wy-
różnienia: Julia Olek i Monika 
Mikoś – Miasto i Gmina Kępno 
oraz Jakub Zapolny – Gmina 
Perzów.

Kategoria III: I miejsce - Ka-
tarzyna Hojeńska – Gmina 
Rychtal, II miejsce - Anna Chyl 
– Gmina Łęka Opatowska, III 
miejsce - Zuzanna Gogół – Gmi-
na Bralin, wyróżnienia Małgo-
rzata Nickiel – Gmina Perzów 
oraz Marta Lenart – Miasto i 
Gmina Kępno.

Kategoria IV : I miejsce  - Lon-
gina Maryniak – Gmina Rychtal, 
II miejsce Anna Rybak – Miasto 
i Gmina Kępno, III miejsce – 
Natalia Garczarek – Gmina Bra-
lin. Organizatorzy uhonorowali 
opiekunów, którzy przygotowali 
wokalistów do przeglądu pio-
senki dyplomami i prezencika-
mi. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali dyplomy i nagrody. Na 
zakończenie niespodzianka z 
recitalem wystąpiła ubiegło-
roczna zwyciężczyni  Powiato-
wego Przeglądu  w Chojęcinie 
w kategorii IV Marta Olejnik. 
Specjalne nagrody ufundowali: 
Starosta Kępiński Jerzy Trzmiel 
a powędrowała ona do Kata-
rzyny Szatkowskiej z Trzcinicy 
zaś Wójt Gminy Bralin Roman 
Wojtysiak ufundowaną nagro-
dę przekazał Laurze Terelak z 
Bralina. Potem organizatorzy 
częstowali  na tę okazję przygo-
towanym tortem. 

MaŁa 
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Święto ludzi jesieni w kole 
PZERiI Północ w Kępnie

„Seniorze czy Ci nie żal, tych lat, które odeszły, wspominasz 
zatarty ślad, tych pięknych minionych lat”.

W czwartek dnia  23 października 208 roku w czas złotej polskiej jesieni, gdy 
na drzewach bajecznie wyglądają różnobarwne palety jesiennych liści do Klubu 
Nauczyciela spieszyli seniorzy z różnych stron Kępna i nie tylko. Przewodnicząca 
koła Hildegarda Urbańska  witała: Starostę Powiatu Kępińskiego Jerzego Trzmie-
la, Kierownika Wydziału Organizacyjnego Jarosława Marciniaka, sekretarza 
UMiG  Zdzisława Mędla, Wiktora Gruszkę kom. Hufca ZHP, kierownika Klubu 
Seniora Jadwigę Wróblewską, kierownika MGOPS Marię Żurecką, Zarząd Rejo-
nowy PZERiI w Kępnie: Marię Jasnowską, Halinę Potyrałę, Alinę Szymańską, Jana 
Schudego, przyjaciół z Trzcinicy i Świby, Chór „ Jutrzenka” z dyrygentem Celiną 
Płaza , przewodniczącą Polskiego Związku Niewidomych Henrykę Lubrykę, z 
bratniego koła Południe panią Menze i skarbnika J. Walczak. Wszystkim zyczyła 
zdrowia, spokoju, miłości najbliższych i obok siebie przyjaznych ludzi, niech tro-
ski  i smutki dnia codziennego Was omijają. Podziękowała staroście i burmistrzo-
wi za wsparcie zrozumienie i pomoc. Z koncertem wystąpił chór „Jutrzenka”. 
W programie pieśni i 
piosenki, które wpra-
wiały zebranych w nie-
codzienny nastrój, ale 
wyzwalały dawne wspo-
mnienia przywołując  
zadumę i zamyślenia. 
Czesia Cieślik i Tomasz 
Piecuch w ciekawy i z 
przymrużeniem oka 
sposób przedstawili 
problemy z jakimi bo-
rykają się ludzie jesieni. 
Zebrani po takiej uczcie duchowej prosili o bisy. Seniorzy wspólnie z chórem przy 
akompaniamencie skrzypiec zaśpiewali „ Upływa szybko życie ”. Jerzy Trzmiel 
złożył życzenia zdrowia, samych pomyślnych i radosnych dni, niech gwiazdy roz-
świetlają wam każdą drogę w szarej codzienności. Drodzy seniorzy wszystkiego 
najlepszego od samorządu powiatowego Na ręce H. Urbańskiej wspólnie z J. 
Marciniakiem złożyli kwiaty i podziękowania. Zdzisław Mędel życzył seniorom 
wszelkiej pomyślności. Odczytał list gratulacyjny od burmistrza Piotra Psikusa” Z 
okazji Dnia Seniora życzę zdrowia oraz wszelkiej pomyślności, niech czas złotego 
wieku waszego życia upływa w pogodzie ducha i wszelkiej satysfakcji niosąc ze 
sobą wiele ważnych i ciekawych wyzwań. Kwiaty i list przekazał na ręce przewod-
niczącej.  Przewodnicząca Zarządu Rejonowego ZERiI M. Jasnowska życzyła zdro-
wia,  wielu radości, miłości, szacunku i wyrozumiałości od najbliższych. Odczytała  
w imieniu nieobecnej Z. Czworowskiej z CPR list – Z okazji Dnia Seniora przyjmij-
cie państwo najlepsze życzenia, dużo zdrowia, pogody ducha, jak najwięcej dni 
spędzonych wspólnie z rodziną i przyjaciółmi, aby każdy dzień dostarczał radości 
a uśmiech niech zawsze w waszych serca gości, niechaj problemy Was omijają a 
wszyscy ludzie szanują i kochają, bo jak nikt inny na świecie Wy na to zasługujecie. 
Kolejne życzenia w bardzo miłym tonie popłynęły od kierownika MGOPS Ma-
rii Żureckiej, z wyrazami wzajemnego szacunku i miłości najbliższych. Życzenia 
zdrowia,  wielu przyjaciół i prawdziwej życzliwości od bliskich i znajomych zło-
żyła seniorom Henryka Lubryka. Dla Wiktora Gruszki wszystkie panie seniorki  
są różami więc życzeniami obdarza ludzi jesieni bardzo  miłymi. Stoły pachnące 
jesienią suto zastawione i pyszny obiad. Nieco później kawa i miła zabawa przy 
dźwiękach muzyki jaką serwował Stanisław Parzybut. Zabawa trwała do późnych 
godzin wieczornych. W przerwach wspólnie śpiewano piosenki miłe dla ucha. 

MaŁa
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ELIMINACJE GMINNE DO POWIATOWEGO PRZEGLĄDU 
PIOSENKI „PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO” 

Dnia 24 października 2008 r. w 
Sali Widowiskowej Urzędu Gminy 
w Łęce Opatowskiej odbyły się eli-
minacje gminne do Powiatowego 
Przeglądu Piosenki pod hasłem „ 
Piosenka jest dobra na wszystko”. 
Eliminacje odbywały się  w trzech 
kategoriach wiekowych: klasy I-III, 
IV-VI i Gimnazjum.

Łącznie w trzech kategoriach  
wzięło udział 16 uczestników. 
Spośród wszystkich uczestników 
komisja w składzie Jadwiga Kłod-
nicka, Andrzej Ciurys i Ireneusz 

Solski wyłoniła trzech  uczest-
ników (po jednym z każdej ka-
tegorii wiekowej). W kategorii 
klas I-III wytypowana przez ko-
misję została uczennica z Zespo-
łu Szkół w Siemianicach Anna 
Ostrowska, w kategorii klas IV-VI 
komisja wytypowała uczennicę 
Zespołu Szkół w Łęce Opatow-
skiej Justynę Skąpską, w katego-
rii Gimnazjum eliminacje zwy-
ciężyła Anna Chyl z Gimnazjum 
im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Opatowie. Cała trójka 

godnie reprezentowała Gminę 
Łęka Opatowska  podczas Po-
wiatowego Festiwalu Piosenki, 
który odbył się 26 października 
w Nowej Wsi Książęcej. I tak w 
kategorii klas I-III uczennica 
Anna Ostrowska zdobyła pierw-
szą nagrodę natomiast Justyna 
Skąpska w kategorii klas IV-VI 
i Anna Chyl w kategorii Gim-
nazjum zajęły wysokie drugie 
miejsca  w swoich kategoriach 
wiekowych.

M.Ch.

Lekcja z Herbertem-mistrz 
przemawiający w ciemnościach

W czwartek, 23 października 2008 r. 
w Samorządowej Bibliotece Publicznej 
w Kępnie odbyły się warsztaty literackie 
„Lekcja z Panem od Poezji”, zrealizo-
wane w ramach obchodów Roku Zbi-
gniewa Herberta. Podobne warsztaty 
prowadzone są na terenie całego wo-
jewództwa wielkopolskiego w ramach 
projektu Wielkopolskiej Biblioteki 
Publicznej. Ich celem jest zachęcenie 
młodzieży do poznawania twórczości 
i biografii Zbigniewa Herberta, a tak-
że uczestnictwo w interpretowaniu jego 
utworów. Dyrektor biblioteki Grażyna 
Grzesiak powitała gościa i młodzież z 
kl. II LO z opiekunem Marią Walek . 
Zajęcia z kępińskimi licealistami po-
prowadziła poetka, eseistka i animator-
ka kultury z Poznania - Teresa Tomsia. 
„Urodziła się 20 grudnia 1951 roku w 
Wołowie na Dolnym Śląsku, w rodzinie 
kresowej, która powróciła do Polski z 
deportacji na Sybir. Młodość spędziła 
w Świdwinie na Pomorzu. Jest absol-
wentką filologii polskiej UAM. Debiu-
towała tomikiem poetyckim Czarne 
wino (1981). Należy do Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich. Była stypendystką lan-
du Badenii-Wirtembergii w Stuttgarcie 
(1997). Jej szkice literackie i recenzje 
publikowały pisma: „W drodze”, „Na-
sza Rodzina”, „Recogito „Tygiel Kultu-
ry”, wiersze ukazywały się w „Zeszytach 
Literackich”, paryskiej „Kulturze”, 
„Lichtungen”, „Exempla”, „Toposie”, 
„Przeglądzie Artystyczno- Literackim”, 
„Gazecie Malarzy i Poetów”. Założy-
ła i prowadziła kabaret „Ostryga”, a 
następnie Klub Piosenki Literackiej 
„Szary Orfeusz”. Za upowszechnianie 
współczesnej poezji i pieśni oraz pra-
cę twórczą z młodzieżą uhonorowana 
została tytułem „Zasłużony dla Miasta 
Świdwina” i Wyróżnieniem Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego (2001). 
„ Postaram się zachęcić  ludzi piszą-
cych, być może w tym gronie siedzą-

cych młodych autorów do tego byście 
spojrzeli na mistrza przemawiającego 
w ciemnościach- jak nazwałam mojego 
mistrza w wierszu pożegnalnym”. My-
ślę, że poprzez Wasze wspólne uczest-
nictwo w interpretacji i analizie wierszy 
przejdziemy wszyscy wspólną drogę 
poszukiwania u Herberta autorytetu. 
Nie jest to poeta trudny i nie jest, aż 
tak bardzo skomplikowany; okazuje 
się, że jest wielostronny, wielogłoso-
wy, wielowątkowy i tę różnorodność, 
wielobarwność a jednocześnie katego-
ryczność wyboru postaramy się dzisiaj 
udowodnić, pokazać. W dyskusji pró-
bowano odpowiedzieć na wiele pytań 
np.; czy łatwo opisać czyjś geniusz jaka 
jest rola pojedynczego człowieka w 
rozwoju społeczeństwa, co jest w życiu 
człowieka ciemnością, o jakiej ciem-
ności mówi Herbert dyskusje ciekawe 
poparte wyjaśnieniami prowadzącej i 
przykładami  z życia. Następnie poda-
na została, krótka notatka o Herbercie. 
W grupach młodzież otrzymała wiersze 
do analizy. Przy czytaniu wierszy pro-
wadząca zwracała szczególna uwagę na 
rytm i interpretacje. Każda grupa anali-
zując  wiersz podawała co najmniej trzy 
argumenty  dlaczego ten wiersz warto 
przeczytać Analizowano „ Gra Pana Co-

gito”, „Guziki”, „ Pan Cogito a pop”, „ 
Wstyd”, „ Modlitwa P. C. podróżnika, „ 
Książka” „ Raport z oblężonego Miasta”. 
Młodzież wykazała się dużymi umiejęt-
nościami  analizy, interpretacji i traf-
nością argumentacji. Zwróciła uwagę 
by czytać z przerzutnią. wspomniała o 
dedykacjach. Herbert był człowiekiem 
energicznym, pełen poczucia humoru 
i tak też pisał. Herbert nie chciał być 
chłopcem, który nie wie. Ostatni ana-
lizowany  wiersz to  „Przesłanie Pana 
Cogito”. Herbert nam wskazuje jakimi 
jego zdaniem wartościami powinniśmy 
się kierować w życiu. Trzeba wierzyć w 
wartości i nimi się kierować a przez to 
będą żyć wiecznie. Warsztaty podsumo-
wano myślą – przesłaniem: „Pomiędzy 
rokiem 1924 a 1998 rozciąga się ciem-
na przestrzeń jednego ludzkiego życia 
rozświetlona jasnymi płomykami wier-
szy” Herbert mało powiedział o sobie, 
ale jakże wiele powiedział o świecie w 
którym żyjemy. Bardzo jestem zadowo-
lona z waszej aktywności, gratuluje po-
lonistkom takich uczniów. Prowadzą-
cej podziękowano pięknym bukietem 
kwiatów. Poetka zarecytowała na za-
kończenie swój wiersz  co spotkała się z 
dużym aplauzem wśród zebranych. 

MaŁa

Połowinki uczniów ZSP 
nr 1 w Kępnie

24 października 2008 roku odbyły się Połowinki uczniów klas 
drugich Liceum Ogólnokształcącego nr II.

Półmetek nauki w szkole ponadgimnazjalnej jest ważnym wyda-
rzeniem dla uczniów i elementem pracy wychowawczym wpisanym 
w tradycję Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. 

Bal odbył się w restauracji „Zloty Kłos” w Bralinie. Wspólnie bawi-
li się uczniowie, zaproszeni goście, rodzice i wychowawcy klas. Wie-
czór rozpoczęli uczniowie powitaniem gości i podziękowaniem ro-
dzicom za przybycie i sfinansowanie uroczystości a wychowawcom 
i dyrekcji za uświetnienie tego wieczoru. Po kolacji uczniowie roz-
poczęli swój pierwszy bal oraz uwiecznili go wspólnymi zdjęciami. 
Wspaniała zabawa trwała do godziny pierwszej po północy.

Ten wieczór na długo pozostanie w naszej pamięci, była to bo-
wiem okazja do przeżywania wspólnych chwil oraz umacniania 
szkolnej przyjaźni.

Połowinki przygotowali rodzice i wychowawcy klas: Ewa Kijak – 
Dacko klasa II LOA, Joanna Brajer klasa II LOB, Ewa Kowalczyk 
– Pruchnicka klasa II LOC i Grzegorz Mikołowski klasa II LOD.

Ewa Kowalczyk – Pruchnicka

Żywność dla najuboższych
Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów Oddział 
Rejonowy w Bralinie informu-
je, że w dniach 29 - 30.10.2008 
r. w kinie „Niesob” w Bralinie w 
godz. 8.00 - 15.00 wydawana bę-
dzie żywność dla najuboższych 
rodzin oraz osób długotrwale i 
ciężko chorych oraz niepełno-
sprawnych.

WIZYTA GOŚCI 
Z UKRAINY W KĘPNIE

W dniu 21 października 2008r. Gminę Kępno odwiedziła  delegacja z Ukra-
iny, przedstawicieli ukraińskiego samorządu. Wśród uczestników domino-
wały osoby zajmujące się z oświatą. Wizyta studyjna organizowana jest przez 
Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Projekt współfinansowany przez Inicjatywę 
Środkowoeuropejską w ramach Programu Wymiany Know-how oraz Funda-
cję im. F. Eberta - Przedstawicielstwo w Polsce. Celem wizyty jest prezentacja 
praktycznych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce 
poprzez pokazanie jego zadań oraz sposobów ich realizacji przy uwzględnie-
niu partnerstwa lokalnego i współpracy władz samorządowych z organizacjami 
pozarządowymi, przedsiębiorcami i mediami. Wizyty mają wzmocnić wśród 
ich uczestników chęć pracy na rzecz zwiększenia roli samorządu na Ukrainie.  
Wizyta w Kępnie rozpoczęła się od spotkania w Urzędzie Miasta i Gminy w 
Kępnie, gdzie Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Piotr Psikus przedstawił ko-
rzystając z prezentacji multimedialnej informacje o  mieście i gminie Kępno, 
oraz o współpracy międzynarodowej gminy Kępno. Sprawozdania na temat 
podległych jednostek i związane z nimi zadania, formy działalności przedsta-
wili kierownicy jednostek podległych. Goście zadawali pytania bezpośrednio 
kierownikom na nurtujące ich zagadnienia. Następnie przedstawiciele ukra-
ińskiego samorządu  zostali zapoznani z działalnością niektórych stowarzyszeń 
działających na terenie Gminy Kępno. Po południu  przewidziano  wizytę w 
oczyszczalni ścieków, Centrum Socjalnym w Mianowicach, Szkole Podstawo-
wej Nr 1 w Kępnie oraz wizytę na Hali Widowiskowo-Sportowej przy KOSiR. 
Goście z Ukrainy przebywali w Polsce do piątku 24 października. 

MaŁa
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Wielkopolska IV liga
Grupa południowa

Wyniki XIII kolejki  
Calisia Kalisz – Jankowy 1968    2:1 awansem 
Korona Piaski - Centra Ostrów Wlkp.    2:0 
Sokół Kleczew - GKS Krzemieniewo    5:0 
Victoria Września - Krobianka Krobia    2:2 
SKP Słupca - Biały Orzeł Koźmin    0:1
LKS Gołuchów - Zryw Dąbie     4:0 
Sparta Miejska Górka - Płomyk Koźminic   0:2 
Dąbroczanka Pępowo - Piast Kobylin    
przeł. na 22 bm.

Wyniki XIV kolejki
Piast Kobylin - Korona Piaski     3:0  
Biały Orzeł Koźmin Wlkp.- Dąbroczanka Pępowo     3:1
Płomyk Koźminiec - SKP Słupca    2:1
Krobianka Krobia - Sparta Miejska Górka   2:1  
LZS Jankowy 1968 - Victoria Września    1:1 
GKS Krzemieniewo - Calisia Kalisz    0:1 
Zryw Dąbie - Sokół Kleczew      0:1
Olimpia Koło - LKS Gołuchów     0:0

Spotkanie zaległe
Dąbroczanka Pępowo – Piast Kobylin    2:3

1. Płomyk Koźminiec 13 29 27-13
2. Calisia Kalisz 12 29 19-8
3. Biały Orzeł Koźmin 13 25 19-14
4. Piast Kobylin 13 21 19-12
5. Sokół Kleczew 14 21 23-17
6. Centra Ostrów Wlkp. 13 20 21-24
7. SKP Słupca 12 19 20-13
8. Korona Piaski 13 19 16-20
9. LKS Gołuchów 14 18 21-20
10. Krobianka Krobia 12 17 13-13
11. Victoria Września 13 16 29-22
12. Jankowy 1968 13 15 20-27
12. Olimpia Koło 13 15 20-15
14. Zryw Dąbie 13 14 15-22
15. GKS Krzemieniewo 13 10 15-26
16. Dąbroczanka Pępowo 13 9 10-22
17. Sparta Miejska Górka 13 5 11-30

W niedzielę 2 listopada br.:   Sparta Miejska Górka - Jankowy 
1968 (14).
 
Łódzka IV liga
Wyniki XV kolejki
KS Paradyż - Vis 2007 Skierniewice    2:3 
Czarni Rząśnia - Ceramika Opoczno    1:2 
Pogoń Łask Kolumna - Gal Gaz Galewice   2:0 
Zjednoczeni Stryków - Zawisza Pajęczno   3:2 
Włókniarz Zelów - Astra Zduny    3:0 
Pogoń-Ekolog Zduńska Wola - Pelikan II Łowicz   7:1 
MKP Zgierz - Zawisza Rzgów     1:1 
Orzeł Parzęczew - Kolejarz Łódź    1:6
UKS SMS Bałucz - Pilica Przedbórz    2:0

Wyniki XVI kolejki
Vis 2007 Skierniewice - Pilica Przedbórz    1:2
Kolejarz Łódź - UKS SMS II Łódź     0:3
Zawisza Rzgów - Orzeł Parzęczew    6:0  
Pelikan II Łowicz - MKP Zgierz     4:1 
Astra Zduny - Pogoń-Ekolog Zduńska Wola    0:4 
Zawisza Pajęczno - Włókniarz Zelów      2:0
Gal Gaz Galewice - Zjednoczeni Stryków     2:0
Ceramika Opoczno - Pogoń Łask Kolumna    3:2 
KS Paradyż - Czarni Rząśnia      0:2 
 
1. Włókniarz Zelów 16 36 46-15
2. Pogoń Ekolog Zduńska Wola 16 36 44-21
3. Ceramika Opoczno 16 34 34-22
4. KS Paradyż 16 31 45-21
5. Gal Gaz Galewice 16 31 32-24
6. Zawisza Rzgów 16 27 42-20
7. Zjednoczeni Stryków 16 25 33-22
8. Pelikan II Łowicz 15 24 28-25
9. Zawisza Pajęczno 16 24 23-20
10. Czarni Rząśnia 15 23 22-25
11. Kolejarz Łódź 16 22 27-31
12. Vis 2007 Skierniewice 16 19 29-49
13. Pilica Przedbórz 16 18 18-21
14. UKS SMS Bałucz 16 17 18-23
15. Pogoń Łask Kolumna 14 17 15-30
16. Orzeł Parzęczew 16 10 13-42
17. MKP Zgierz 16 9 9-28
18. Astra Zduny 16 6 9-48

W sobotę 8 listopada br.:  Włókniarz Zelów - Gal Gaz Galewice 
(14).
 
Kaliska klasa okręgowa
Wyniki XI kolejki
Ostrovia Ostrów Wlkp. - Astra Krotoszyn   2:0  
KKS 1925 Kalisz - LZS Doruchów    5:0 
Pogoń Trębaczów - Masovia Kraszewice   4:1
Korona/Pogoń Stawiszyn - Sokoły Droszew   2:2 
KS Opatówek - Victoria Ostrzeszów     0:0
Orzeł Mroczeń - Stal Pleszew    2:1 
Pelikan Grabów - Barycz Janków P.    1:2
Pogoń Skalmierzyce - Prosna Kalisz    1:2

Wyniki XII kolejki
Victoria Ostrzeszów - Sokoły Droszew    2:3
Masovia Kraszewice - Korona/Pogoń Stawiszyn   1:0
Prosna Kalisz - Pogoń Trębaczów    2:0 
Barycz Janków Przygodzki - Pogoń Skalmierzyce    2:0
LZS Doruchów - Pelikan Grabów    9:0 
Rolbud OSiR Pleszew - KKS 1925 Kalisz   1:0 
Astra Krotoszyn - Orzeł Mroczeń    2:0

KP Opatówek - Ostrovia Ostrów Wlkp.   1:2
 
1. Stal Pleszew 12 31 41-7
2. Ostrovia Ostrów Wlkp. 12 28 32-11
3. KKS 1925 Kalisz 12 25 37-9
4. Astra Krotoszyn 12 25 26-16
5. Orzeł Mroczeń 12 22 22-18
6. KS Opatówek 12 22 18-15
7. Sokoły Droszew 12 20 37-26
8. Prosna Kalisz 12 18 17-18
9. Victoria Ostrzeszów 12 17 17-15
10. Korona/Pogoń Stawiszyn 12 15 19-18
11. LZS Doruchów 12 12 23-40
12. Pogoń Skalmierzyce 12 11 9-16
13. Barycz Janków P. 12 10 12-26
14. Pogoń Trębaczów 12 10 14-29
15. Masovia Kraszewice 12 7 11-31
16. Pelikan Grabów 12 4 9-44

W niedzielę 2 listopada br .:  Orzeł Mroczeń - KS Opatówek (14), 
Pogoń Trębaczów - Barycz Janków Przygodzki (11). 

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

Wyniki XIII kolejki
Jaga Lututów - MLKS Konopnica    2:0
Gatta Zduńska Wola - LKS Kobierzycko   4:1   
Warta Działoszyn - LZS Wydrzyn    3:0 
WKS Wieluń - Jutrzenka Warta    0:2  
Orkan Buczek - Victoria Szadek     4:0 
KS Kraszkowice - LGKS Charłupia Mała   3:2  
Victoria Skomlin - Piast Błaszki    2:0 
LKS Kwiatkowice - Warta Osjaków    7:0
 
1. WKS Wieluń 13 34 50-15
2. Gatta Zduńska Wola 13 34 31-7
3. Jutrzenka Warta 13 29 43-12
4. Warta Działoszyn 13 28 45-19
5. Orkan Buczek 13 25 50-30
6. LZS Wydrzyn 13 22 26-29
7. LKS Kobierzycko 13 19 20-23
8. Victoria Szadek 13 17 15-21
9. Piast Błaszki 13 16 25-27
10. LGKS Charłupia Mała 13 14 28-40
11. Jaga Lututów 13 13 20-33
12. KS Kraszkowice 13 13 30-43
13 LKS Kwiatkowice 12 12 31-26
14. Victoria Skomlin 12 12 17-32
15. Warta Osjaków 13 7 22-57
16. MLKS Konopnica 13 6 13-52

W niedzielę 2 listopada br.: Jaga Lututów - Gatta Zduńska Wola 
(14).
    
Kaliska klasa A – gr. II      
Wyniki X kolejki
 Gorzyczanka Gorzyce W. - Wielkopolanin Siemianice  3:2 
Płomień Opatów - KS Rogaszyce    3:0 
LZS Czajków - LZS Olszowa     1:2 
Strażak Słupia - Odolanovia Odolanów   2:3 
Polonia Kępno - Lilia Mikstat     1:1  
GKS Grębanin - Zefka Kobyla Góra    2:2 
Olimpia Brzeziny - LZS Trzcinica    2:2

Wyniki XI kolejki
Zefka Kobyla Góra - Gorzyczanka Gorzyce W.   1:1 
Lilia Mikstat - GKS Grębanin     7:1
Odolanovia Odolanów - Polonia Kępno    0:0
LZS Olszowa - Strażak Słupia    1:0
LZS Trzcinica - LZS Czajków     1:1
KS Rogaszyce - Olimpia Brzeziny    2:1
Wielkopolanin Siemianice - Płomień Opatów   4:3
  
1. Polonia Kępno 11 25 30-6
2. LZS Olszowa 11 23 18-12
3. LZS Trzcinica 11 21 21-12
4. Wielkopolanin Siemianice 11 19 26-20
5. Olimpia Brzeziny 11 18 18-19
6. Płomień Opatów 11 17 25-19
7. Odolanovia Odolanów 11 17 17-20
8. Lilia Mikstat 11 16 20-12
9. LZS Czajków 11 13 16-22
10. Strażak Słupia 11 10 12-16
11. KS Rogaszyce 10 10 13-20
12. Zefka Kobyla Góra 11 9 16-21
13. GKS Grębanin 11 9 14-32
14. Gorzyczanka Gorzyce W. 10 5 9-24

W niedzielę 2 listopada br.: Gorzyczanka Gorzyce Wielkie 
- Płomień Opatów (11), Olimpia Brzeziny - Wielkopolanin 
Siemianice (14), Polonia Kępno - LZS Olszowa (11), GKS 
Grębanin - Odolanovia Odolanów (11), Strażak Słupia - LZS 
Trzcinica (14).                 

Sieradzka klasa A – gr. I      
Wyniki X kolejki
GLKS Strzelce Wielkie - LZS Kurów    1:5
Warta II Działoszyn - Baszta Bolesławiec   2:1
LKS Dąbrowa - RKS Rychłocice    2:0
LZS Trębaczew - LKS Wierzchlas    1:1
Orzeł Galewice - Unia Sulmierzyce    0:1
Flormarbut Osiek - GLKS Biała    2:2
Prosna Wieruszów - Rolnik Skąpa    6:0

Wyniki XI kolejki
Rolnik Skąpa - GLKS Strzelce Wielkie    1:1
GLKS Biała - Prosna Wieruszów    2:0
Unia Sulmierzyce - Flormarbut Osiek    5:1
LKS Wierzchlas - Orzeł Galewice    1:1
RKS Rychłocice - LZS Trębaczew    2:0
Baszta Bolesławiec - LKS Dąbrowa    0:1
LZS Kurów - Warta II Działoszyn   3:2
 
1. LKS Dąbrowa 11 28 39-7
2. Unia Sulmierzyce 11 28 32-6
3. Prosna Wieruszów 11 27 28-11
4. GLKS Biała 11 20 29-23
5. RKS Rychłocice 11 19 19-18
6. KKS Kurów 11 18 30-33
7. GLKS Strzelce Wlk. 11 17 23-17
8. Warta II Działoszyn 11 14 23-30
9. LZS Wierzchlas 11 11 17-23
10. Orzeł Galewice 11 11 17-28
11. Flormarbut Osiek 11 10 25-22
12. Rolnik Skąpa 11 8 18-38
13. Baszta Bolesławiec 11 6 15-26
14. LZS Trębaczew 11 1 6-39

W niedzielę 2 listopada br.:  LZS Trębaczew – Baszta Bolesławiec 
(14), Orzeł Galewice – RKS Rychłocice (14), Zibex Osiek – LKS 
Wierzchlas (14), Prosna Wieruszów – Unia Sulmierzyce (14). 

Sieradzka klasa B – grupa II
Wyniki IX kolejki
Orion Olewin - LZS Pątnów     3:0
Piast Ruda - LZS Czarnożyły     5:2
LZS Łaszew - LZS Masłowice     3:1 
Start Świątkowice - ChKS Chotów    3:1
LZS Wrońsko - LZS Staw     0:2

Wyniki X kolejki
 LZS Czarnożyły - LZS Łaszew    0:2
 
1. LZS Łaszew 9 22 22-10
2. ChKS Chotów 9 21 25-13
3. LZS Wrońsko 8 19 20-9
4. LZS Masłowice 8 18 22-8
5. Piast Ruda 8 11 23-19
6. LZS  Staw 9 11 23-26
7. Orion Olewin 8 9 19-20
8. LZS Czarnożyły 9 8 12-25
9. Start Światkowice 8 7 16-19
10. LZS Starzenice 8 4 7-24
11. LZS Pątnów 8 3 9-25

 
W niedzielę 2 listopada br..:  Start Świątkowice – LZS Czarnożyły.

Sieradzka klasa B – grupa III
Wyniki IX kolejki
LZS Krzyworzeka - Sparta Mokrsko    3:4 
Hetman Żdżary - Prosna Wyszanów    2:0
LZS Ożarów - Start Łubnice     4:0
KS Młynisko - Zryw Wójcin     1:2
LKS Łyskornia - GKS Czastary    0:1

Wyniki X kolejki
Zryw Wójcin - LKS Łyskornia     3:2
Start Łubnice - LZS Młynisko     1:2
Prosna Wyszanów - LZS Ożarów    0:0
Sparta Mokrsko - Hetman Żdżary    5:1
AKS Sokolniki - LZS Krzyworzeka    2:3
 

1. Zryw Wójcin 9 25 32-19
2. Sparta Mokrsko 9 19 33-18
3. LZS Krzyworzeka 10 18 25-23
4. GKS Czastary 9 15 19-9
5. Prosna Wyszanów 9 15 19-17
6. Hetman Żdżary 9 15 20-23
7. LZS Ożarów 9 12 19-14
8. Start Łubnice 9 9 15-20
9. LKS Łyskornia 9 8 20-19
10. LZS Młynisko 9 6 11-34
11. KS Sokolniki 9 2 13-30

W niedzielę 2 listopada br.:  Hetman Żdżary – AKS Sokolniki (14), 
LZS Młynisko – Prosna Wyszanów (14), GLKS Łyskornia – Start 
Łubnice (14), GKS Czastary – Zryw Wójcin (14). 

Kaliska klasa B – grupa IV
Wyniki VIII kolejki
Zryw Kierzno - Zawisza Łęka Op.    0:1 
LZS Mikorzyn - Victoria Laski     3:0
Błękitni Perzów - Sokół Bralin     1:0
GKS Rychtal-Skoroszów - Pogoń Drożki   3:1
LZS Ostrówiec - LZS Torzeniec    1:0

Wyniki IX kolejki
LZS Torzeniec - Zryw Kierzno     0:5
Pogoń Drożki - LZS Ostrówiec    0:3
Sokół Bralin - GKS Rychtal/Skoroszów    1:1
Victoria Laski - GZS Perzów     1:4
Zawisza Łęka Opatowska - LZS Mikorzyn  7:0
  

1. GKS Skoroszów/Rychtal 9 23 28-12
2. Zryw Kierzno 9 20 26-10
3. GZS Perzów 9 19 21-17
4. Sokół Bralin 9 14 26-15
5. Zawisza Łęka Op. 9 14 16-11
6. LZS Ostrówiec 9 12 11-20
7. Victoria Laski 9 10 13-17
8. Pogoń Drożki 9 7 11-22
9. LZS Mikorzyn 9 5 13-29
10. LZS Torzeniec 9 4 13-25

ryt 
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TERMINARZ  ROZGRYWEK  WIERUSZOWSKIEJ  

POWIATOWEJ  LIGI  SIATKÓWKI  
-  I  RUNDA 2008/2009

I kolejka  -  20-24.10.2008.

nr GOSPODARZ nr GOŚCIE MIEJSCE TERMIN
1. Lwy Parkietu Dzietrzkowice 0. Kubusie Wieruszów Łubnice Piątek - 1900

11. LZS Lututów 2. GOK Czastary Lututów Piątek-1900

3. MKS Ochędzyn 10. KS Sokolniki Ochędzyn Środa -1800

4. GLKS Bieliki Biała 9. Prosna Wieruszów Biała Czwartek -1800

5. Irex Skomlin 8. GOK Galewice Łubnice Wtorek - 1900

6. KS Klonowa 7. LKS Dzietrzkowice Klonowa Piątek-1800

II kolejka  -  27-31.10.2008.

nr GOSPODARZ nr GOŚCIE MIEJSCE TERMIN
0. Kubusie Wieruszów 7. LKS Dzietrzkowice Staszic Czwartek –1930

8. GOK Galewice 6. KS Klonowa Osiek Piątek-1900

9. Prosna Wieruszów 5. Irex Skomlin Stadion Środa –1830

10. KS Sokolniki 4. GLKS Bieliki Biała Sokolniki Piątek - 1700

11. LZS Lututów 3. MKS Ochędzyn Lututów Piątek-1900

1. Lwy Parkietu Dzietrzkowice 2. GOK Czastary Łubnice Piątek - 1900

III kolejka  -  03-07.11.2008.
nr GOSPODARZ nr GOŚCIE MIEJSCE TERMIN
0. Kubusie Wieruszów 2. GOK Czastary Staszic Czwartek –1930

3. MKS Ochędzyn 1. Lwy Parkietu Dzietrzkowice Ochędzyn Środa -1800

4. GLKS Bieliki Biała 11. LZS Lututów Biała Czwartek -1800

5. Irex Skomlin 10. KS Sokolniki Łubnice Poniedziałek1830

6. KS Klonowa 9. Prosna Wieruszów Klonowa Piątek-1800

7. LKS Dzietrzkowice 8. GOK Galewice Łubnice Piątek - 1900

IV kolejka  -  10-14.11.2008.
nr GOSPODARZ nr GOŚCIE MIEJSCE TERMIN
0. Kubusie Wieruszów 8. GOK Galewice Staszic Czwartek –1930

9. Prosna Wieruszów 7. LKS Dzietrzkowice Stadion Środa –1830

10. KS Sokolniki 6. KS Klonowa Sokolniki Piątek - 1700

11. LZS Lututów 5. Irex Skomlin Lututów Piątek-1900

1. Lwy Parkietu Dzietrzkowice 4. GLKS Bieliki Biała Łubnice Piątek - 1900

2. GOK Czastary 3. MKS Ochędzyn Czastary Czwartek -1900

V kolejka  -  17-21.11.2008.
nr GOSPODARZ nr GOŚCIE MIEJSCE TERMIN
3. MKS Ochędzyn 0. Kubusie Wieruszów Ochędzyn Środa -1800

4. GLKS Bieliki Biała 2. GOK Czastary Biała Czwartek -1800

5. Irex Skomlin 1. Lwy Parkietu Dzietrzkowice Łubnice Poniedziałek1830

6. KS Klonowa 11. LZS Lututów Klonowa Piątek-1800

7. LKS Dzietrzkowice 10. KS Sokolniki Łubnice Piątek - 1900

8. GOK Galewice 9. Prosna Wieruszów Osiek Piątek-1900

VI kolejka  -  24-28.11.2008.
nr GOSPODARZ nr GOŚCIE MIEJSCE TERMIN
0. Kubusie Wieruszów 9. Prosna Wieruszów Staszic Czwartek –1930

10. KS Sokolniki 8. GOK Galewice Sokolniki Piątek - 1700

11. LZS Lututów 7. LKS Dzietrzkowice Lututów Piątek-1900

1. Lwy Parkietu Dzietrzkowice 6. KS Klonowa Łubnice Piątek - 1900

2. GOK Czastary 5. Irex Skomlin Czastary Czwartek -1900

3. MKS Ochędzyn 4. GLKS Bieliki Biała Ochędzyn Środa -1800

VII kolejka  -  01-05.12.2008.
nr GOSPODARZ nr GOŚCIE MIEJSCE TERMIN
4. GLKS Bieliki Biała 0. Kubusie Wieruszów Biała Czwartek -1800

5. Irex Skomlin 3. MKS Ochędzyn Łubnice Poniedziałek1830

6. KS Klonowa 2. GOK Czastary Klonowa Piątek-1800

7. LKS Dzietrzkowice 1. Lwy Parkietu Dzietrzkowice Łubnice Piątek - 1900

8. GOK Galewice 11. LZS Lututów Osiek Piątek-1900

9. Prosna Wieruszów 10. KS Sokolniki Stadion Środa –1830

VIII kolejka  -  08-12.12.2008.
nr GOSPODARZ nr GOŚCIE MIEJSCE TERMIN
0. Kubusie Wieruszów 10. KS Sokolniki Staszic Czwartek –1930

11. LZS Lututów 9. Prosna Wieruszów Lututów Piątek-1900

1. Lwy Parkietu Dzietrzkowice 8. GOK Galewice Łubnice Piątek - 1900

2. GOK Czastary 7. LKS Dzietrzkowice Czastary Czwartek -1900

3. MKS Ochędzyn 6. KS Klonowa Ochędzyn Środa -1800

4. GLKS Bieliki Biała 5. Irex Skomlin Biała Czwartek -1800

IX kolejka  -  15-19.12.2008.
nr GOSPODARZ nr GOŚCIE MIEJSCE TERMIN
5. Irex Skomlin 0. Kubusie Wieruszów Łubnice Poniedziałek1830

6. KS Klonowa 4. GLKS Bieliki Biała Klonowa Piątek-1800

7. LKS Dzietrzkowice 3. MKS Ochędzyn Łubnice Piątek - 1900

8. GOK Galewice 2. GOK Czastary Osiek Piątek-1900

9. Prosna Wieruszów 1. Lwy Parkietu Dzietrzkowice Stadion Środa –1830

10. KS Sokolniki 11. LZS Lututów Sokolniki Piątek - 1700

X kolejka  -  05-09.01.2009.
nr GOSPODARZ nr GOŚCIE MIEJSCE TERMIN
0. Kubusie Wieruszów 11. LZS Lututów Staszic Czwartek –1930

1. Lwy Parkietu Dzietrzkowice 10. KS Sokolniki Łubnice Piątek - 1900

2. GOK Czastary 9. Prosna Wieruszów Czastary Czwartek -1900

3. MKS Ochędzyn 8. GOK Galewice Ochędzyn Środa -1800

4. GLKS Bieliki Biała 7. LKS Dzietrzkowice Biała Czwartek -1800

5. Irex Skomlin 6. KS Klonowa Łubnice Poniedziałek1830

XI kolejka  -  12-16.01.2009.
nr GOSPODARZ nr GOŚCIE MIEJSCE TERMIN
6. KS Klonowa 0. Kubusie Wieruszów Klonowa Piątek-1800

7. LKS Dzietrzkowice 5. Irex Skomlin Łubnice Piątek - 1900

8. GOK Galewice 4. GLKS Bieliki Biała Osiek Piątek-1900

9. Prosna Wieruszów 3. MKS Ochędzyn Stadion Środa –1830

10. KS Sokolniki 2. GOK Czastary Sokolniki Piątek - 1700

11. LZS Lututów 1. Lwy Parkietu Dzietrzkowice Lututów Piątek-1900

Zarząd Ligi:
Jacek Wilewski     1. 
Robert Kaczmarek2. 
Artur Hoffman 3. 
Jarek Urbaniak  4. 

Statystyka: Marek Dudka     

Klasa Deyny

Rekordowy wynik 
w Galewicach!

Młodzi piłkarze Orła Galewice strzelili w jednym meczu 22 bramki! To chyba 
rekord na boisku w Galewicach. Podopieczni Mariusza Janiaczyka, występu-
jący w sieradzkiej klasie Deyny rozgromili Jagę Lututów 22:1. Takie wyniki 
zdarzają się niezwykle rzadko, kilka tygodni temu w tej samej klasie Prosna 
Wieruszów pokonała LKS Chojne aż 23:0. W Galewicach to jednak zapewne 
rekord w meczu mistrzowskim.

Orzeł Galewice - Jaga Lututów 22:1 (8:0)
 

Bramki dla Orła: Hoffmann - 7, Zapłotny - 6, Idczak - 3, Zieliński, Jusz-
czak, Gruszka (z karnego), Wesołowski, Dąbrowski, 1 samobójcza 
 
Orzeł: Gruszka - Dąbrowski, Panek (40 Namyślak), Zawadka, Zalewski - Jusz-
czak, Zieliński (50 Radziejowski), Włodarek

 (40 Wesołowski), Zapłotny - Idczak (50 W. Matuszek), Hoffmann
Jaga: Kaleta, Slęzak, Lesnik, Filipiak, Ry-

chlik, Senenko, Grela, Kapica, P. Guziak, A. Guziak. 
Wynik meczu mówi sam za siebie. W skrócie można powiedzieć, że goście pró-
bowali się bronić przez pierwsze 7 minut, czyli do momentu, kiedy pierwszą 
bramkę dla Orła strzelił Piotrek Hoffmann. Od tego momentu, co kilka minut 
padały kolejne. Z powodu ich ilości w relacji tym razem pominiemy opis jak 
one padały, gdyż zajęło by to zbyt dużo miejsca. Gościom w końcówce przy 
stanie 21:0 udało się po rzucie rożnym strzelić bramkę honorową. Jego strzel-
cem był Łukasz Seneneko. Festiwal strzelecki Orła zakończył Michał Dąbrow-
ski minutę przed końcem meczu. Nas uwagę zasługuje znakomita skuteczność 
Piotrka Hoffmanna. Który w tym meczu zdobył aż siedem bramek, o jedno tra-
fienie mniej zaliczył Damian Zapłotny, zdobywca sześciu goli. Należy dodać, że 
goście do Galewic przyjechali tylko  w dziesięcioosobowym składzie.

RYT

Piłka Ręczna
II liga kobiet

Zwycięstwo Polonii Kępno
W piątej kolejce spotkań drugiej ligi szczypiornistki Polonii 
Kępno odniosły cenne zwycięstwo nad Regą Bierzwnica.  

To kolejne drugie zwycięstwo wyjazdowe drużyny prowadzo-
nej przez Zbigniewa Cichonia.

Początek spotkania to wyrównana walka niemal do końca pierwszej połowy, 
która zakończyła się jednobramkową przewagą naszej drużyny. Po przerwie pod-
opieczne Zbigniewa Cichonia zagrały odważniej, pokazując na co je stać i zaczęły 
osiągać przewagę. Dobra gra w obronie, świetnie wyprowadzane ataki odebrały 
chęć gry gospodyniom tego spotkania z Bierzwnicy. Kapitalne spotkanie zagrała 
Zuzanna Pacyna, która zdeklasowała niemal rywalki zdobywając osiem bramek 
i to między innymi dzięki niej Polonia odniosła wysokie zwycięstwo. W końcówce 
spotkania trener Zbigniew Cichoń dał szansę pokazania się debiutantce Darii 
Szymkowiak, która z każdą minutą potwierdzała swoją przydatność do drużyny, 
wpisując się nawet na listę strzelców bramek. Sukces kępnianek jest tym bardziej 
cenny, że tym razem ze względów osobistych nie mogła zagrać Nowicka - jedna 
z podstawowych zawodniczek drużyny. Bramki dla Polonii w tym spotkaniu zdo-
były: Pacyna – 8, Grądowa –5, Lulkiewicz – 5, Gałka – 4, Zawadzka – 4 oraz 
Szymkowiak i Kornacka po 1.

MKS MOS Gniezno - Zagłębie II Lubin   21:33 
Rega Bierzwnica - Polonia Kępno   17:29 
Arot Astromal Leszno - Victoria Świebodzice   28:20
Jelfa Jelenia Góra - GMTS Sparta Gubin  36:19

1. Finehfarm Jelenia Góra 5 8 152-103
2. Zagłębie II Lubiń 5 8 126-99
3. Sparta Gubin 5 8 138-121
4. Arot Astromal Leszno 5 6 126-113
5. Polonia Kępno 5 6 112-116
6. Victoria Świebodzice 5 2 102-119
7. MKS MOS Gniezno 5 2 95-126
8. Rega Bierzwica 5 0 80-134

W sobotę 15 listopada br.:  Polonia Kępno – Zagłębie II Lubiń (16).
ryt
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Pasowanie na starszaka
W ubiegłym tygodniu, 21 

października w Przedszkolu 
Nr 3 w Wieruszowie, odbyła 
się uroczysta akademia, pod-
czas której 23 sześciolatków 
zostało przyjętych do grona 
starszaków.

Uroczystość składała się z 2 
części. Podczas pierwszej od-
były się występy artystyczne 

w wykonaniu dzieci, przygo-
towane pod kierunkiem pani 
H. Szypulskiej i J. Dybek. Na-

tomiast w drugiej części uro-
czystości dzieci ubrane w strój 
galowy oraz granatowe birety 
uroczyście ślubowały 

„… być dobrym i dzielnym przed-
szkolakiem,

dbać o dobre imię swojej grupy i 
przedszkola,

swym zachowaniem sprawiać ra-
dość 

swoim rodzicom  i  wychowawcom,
bawić i uczyć się wesoło oraz czy-

nić świat lepszym”.

Po ślubowaniu p. dyr I. Hoj-
czyk pasowała ogromną kred-
ką każdego sześciolatka na 
starszaka. Całej uroczystości 
przyglądali się zaproszeni ro-
dzice sześciolatków, którzy 
uwieczniali swe pociechy na 
zdjęciach oraz filmach. Dzieci 
na zakończenie uroczystości 
otrzymały pamiątkowe dyplo-
my i pozowały do wspólnego 
zdjęcia. 

M. Świerczyńska

Wieruszów

Prywatny parking c.d.

Niepełnosprawni domagają się miejsca na parkingu.

W jednym z poprzednich numerów pisaliśmy o tzw. prywatnym 
parkingu przy MGOPS. Na dzień dzisiejszy „pachołków” już nie 
ma, ale problem dalej czeka na rozwiązanie. Wiemy, że samochód 
był parkowany w ramach wyższej konieczności ze względu na czę-
ste wyjazdy do podopiecznych. Problem pozostaje – pachołków nie 
ma, samochodu nie ma gdzie zaparkować, a rozwiązanie byłoby 
bardzo proste. Do oznaczenia potrzebnego miejsca na parkingu 
wystarczy tylko odpowiedni znak lub koperta, potrzeba odrobiny 
dobrej woli od właściciela zarządu placu na Rynku w Wieruszo-
wie, na którym jest parking. Konieczne wręcz jest również miejsce 
dla osoby niepełnosprawnej a taki znak można postawić w trybie 
odwrotnym, tylko potrzeba odrobiny dobrej woli i tego oczekują 
niepełnosprawni zmotoryzowani.

/red./

Taki znak rozwiązałby problem.
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Bezpłatny 
dodatek TV

29.10-04.11.2008

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

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

i urody - magazyn
09:25 Made in Poland
09:50 Telewizyjne Wiado-

mości Literackie
10:15 Misja Gryf - Mili-

tarne Darłowo
10:40 Psi psycholog
11:10 Na wyłączność 

- Justyna Steczkowska
11:30 Plebania
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - telenowela
12:35 Pamiętaj o mnie 
12:45 Komentator 
13:15 Barwy szczęścia 
13:40 Biznes z gwarancją 
14:00 Tomasz Lis na 

żywo - talk-show

05:45 Notacje - Barbara 
Krafftówna. W filmie 
i kabarecie Starszych 
Panów - cykl dokumen-
talny

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

po ósmej
08:35 Strażak Sam 

- serial animowany
08:45 Małe zoo Lucy 

- serial animowany
08:55 Świnka Peppa 

- serial animowany
09:00 Domisie 

- program dla dzieci
09:30 Atlantis High 

- serial komediowy
10:00 Moda na sukces 

- serial, USA
10:50 300 % normy 

- teleturniej
11:25 Celownik - magazyn
11:40 Telezakupy
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:20 Laboratorium XXI 

wieku - magazyn
12:40 Plebania 
13:10 Klan - telenowela
13:35 Jaka to melodia? 
14:00 Atom - Iluzja 

rzeczywistości cz. 1 
- serial dokumentalny

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

- cykl dokumentalny
15:45 Między mamami 
16:05 Moda na sukces 

- serial, USA
17:00 Teleexpress 
17:20 Celownik - magazyn
17:35 Klan - telenowela
18:00 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
18:30 Plebania 

- telenowela TVP
18:55 300 % normy 

- pytanie 8
19:00 Wieczorynka: Bob 

Budowniczy X; Andzia 
19:30 Wiadomości 
20:20 Okruchy życia: 

Moja szalona siostra 
- dramat

22:00 Wydział Zabójstw 
- serial kryminalny

22:30 Bronisław 
Wildstein przedstawia 
- talk-show

23:30 Ucieczka od życia 
- film fabularny

01:15 Siedmiu Wspania-
łych I: Prawo zemsty 
- serial, USA 

01:55 Notacje - Stanisław 
Janicki. W starym ki-
nie - cykl dokumentalny

02:10 Zakończenie dnia

06:00 Złotopolscy 
- telenowela TVP

06:50 Telezakupy
07:05 Niezłomni 

- cykl reportaży
07:15 Znaki czasu 

- magazyn
07:40 Dwójka Dzieciom: 

Przygody Goździka 
Ogrodnika 
- serial animowany

08:00 Pytanie 
na śniadanie (w tym: 
Pogoda i Panorama)

10:20 M jak miłość 
- serial TVP

11:10 Święta wojna 
- serial komediowy

11:40 Rezerwat 
namiętności - serial

12:40 Koło fortuny 
- teleturniej

13:10 Nostradamus 
- dokument fabularyzo-
wany, USA 

14:10 Everwood 
- serial obyczajowy

15:05 Dla niesłyszących: 
M jak miłość - serial

16:00 Program rozrywkowy
16:55 Bulionerzy - serial 

komediowy TVP
17:30 Nie ma to jak hotel 

- serial komediowy
 Samotna matka bliźnia-

ków Zacka i Codyego 
Martin pracuje w hotelu 
Tipton w Bostonie jako 
śpiewaczka. Cała 
rodzina mieszka w 
jednym z hotelowych 
apartamentów. 

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

- teleturniej
19:35 Wideoteka 

dorosłego człowieka 
20:10 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy
 Bohaterami serialu są 

mieszkańcy warszaw-
skiej ulicy Zacisznej. 
Niektórzy z nich znają 
się od lat, niektórzy do-
piero sprowadzili się na 
osiedle „Pod sosnami”.

20:40 Kochaj albo rzuć 
- komedia, Polska

22:45 Czas honoru 
- bohaterowie - felieton

22:50 Alibi na środę: 
W świetle dowodów 
- dramat

00:30 Panorama
00:50 Studenci - dramat
02:55 Smaczne Go! 

- magazyn kulinarny
03:40 Zakończenie dnia

06:00 Serwis info
07:45 Pasmo regionalne
08:00 Serwis info
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 

- otwarcie dnia
10:05 Info dzień
10:30 Serwis Info
12:05 Pięć minut dla 

zdrowia - magazyn
12:10 Info Dzień, Pogoda
12:30 Serwis info
13:05 Raport z Polski
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, Serwis 

sportowy

05:15 Wstawaj! Gramy!
06:00 Żar młodości 
07:15 Wielka Wygrana
07:30 TV Market 
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 
komediowy

15:50 Wydarzenia 
16:15 Interwencja 
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16:40 Miodowe Lata 
- serial komediowy

17:30 Fabryka gwiazd 
- program rozrywkowy

18:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia 
19:30 Samo życie 

- serial obyczajowy
20:00 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy

20:30 AGENTKI 
- serial komediowy

21:30 Repli Kate 
- komedia młodzieżowa

 Gdy Max spotyka pięk-
ną Kate, natychmiast 
uświadamia sobie, że 
jest to dziewczyna jego 
marzeń. 

22:00 Studio Lotto 
23:45 Daleko od noszy 

- serial komediowy
00:15 Ranking Gwiazd 

- program rozrywkowy
01:15 Ale kasa
02:15 Zakazana kamera
04:15 Nocne randki

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 You can dance 
- Po prostu tańcz! 
- program rozrywkowy

23:15 Blade, Wieczny 
Łowca - horror

 Świat pełen jest 
wampirów żądnych 
krwi i władzy. Jedynie 
nieśmiertelny Blade 
(Wesley Snipes), pół-
człowiek, pół- wampir, 
może stanąć do walki 
z panami ciemności 
i ocalić ludzkość od 
zagłady.

01:40 Superwizjer 
02:10 Uwaga! 
02:30 Wrzuć na luz 
03:30 Telesklep
03:50 Nic straconego

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
18:00 Pasmo regionalne
20:00 Serwis Info
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 Świat bez Impe-

rium cz.2 
- film dokumentalny

00:24 Minęła 20-ta
01:15 Okno na Polskę
01:05 Telekurier 

- Bliżej Ciebie
01:30 Minął Dzień 

- magazyn

14:55 W stronę Polski 
- Wasyl Ivasyutyn

15:25 Łączy nas Polska
15:40 W sportowym stylu 
16:05 Misja Gryf - Mili-

tarne Darłowo 
16:30 Telewizyjne Wiado-

mości Literackie
17:00 Teleexpress
17:15 Zygzaki - Słowo
17:40 ZOO bez tajemnic
17:50 Polska z bocznej 

drogi
18:05 300 % normy
18:35 Pamiętaj o mnie
18:50 Plebania 
19:15 Dobranocka
19:30 Wiadomości
20:15 Klan - telenowela
20:40 Tydzień Polski
21:10 Egzamin z życia 
22:00 Zabierz mnie stąd
22:45 Tomasz Lis na 

żywo - talk-show
00:10 Kurs języka pol-

skiego. Profesor Smok 
i przyjaciele 

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 Podróż w nieznane 

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

Śledczy - serial fabular-
no-dokumentalny

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

14:45 Agenci NCIS 
- serial sensacyjny

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-
ny, Polska 

Okruchy życia: Moja szalona siostra - dramat, TVP1, 
godz. 20:20. Po nagłej śmierci męża Virginia Valenti 
z trudem dochodzi do siebie. W tych ciężkich chwilach 
jest przy niej syn, Pete, student college’u. 

Studenci - dramat, TVP2, godz. 00:50. Dramat rozgrywa 
się na dużej, fikcyjnej amerykańskiej uczelni Columbus 
University. Nurtujące społeczeństwo problemy rasowe, 
ekonomiczne i etyczne znajdują odbicie w społeczności.

Odpowiedzi proszę przesyłać na kartkach pocztowych pod adresem: Dodatek Sp. z o.o., ul. Dolina 57, 
85-212 Bydgoszcz do dnia 29 października. Zwycięzcą za poprawne nadesłanie rozwiązania z krzyżówki 
z dodatku nr 40/2008 tj. „Gdzie siła tam i moc” jest: Pani Anna Leśniewska ze Stargardu Szczecińskiego.

05:00 VIP 
05:20 FIFA Futbol Mun-

dial 
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 meksykański

10:30 mała Czarna 
11:30 Idiotki 

nie idą do nieba 
12:30 Happy Hour 
13:30 Kinomaniak 
14:00 Dziewczyny fortuny 
15:00 Beverly Hills 90210 

- serial obyczajowy
16:00 Idiotki 

nie idą do nieba 
17:00 mała Czarna 

- program dla kobiet 
18:00 Idiotki 

nie idą do nieba 
- serial meksykański

Nadzieja jest istotną częścią ludzkiej natury.

08:00 Związki - melodra-
mat 09:30 Vanaja - dramat 
11:30 Junior Bonner - dra-
mat 13:20 Za drzwiami 
Actors Studio: Al Paci-
no - dokumentalny, USA 
14:20 Sposób na Ryszar-
da - dramat 16:20 Witaj 
w domu - komedia 18:25 
Jonny Vang - komedia 
20:00 Trzej uciekinierzy - 
komedia sensacyjna 21:45 
Poirot: A.B.C. - kryminalny 
23:40 Tylko ze stałym part-
nerem - komedia 01:20 Od 
kina klasy „B” do filmu kul-
towego: Melodramat - do-
kumentalny, Francja 01:55 
Przypadek Pekosińskiego 
- biograficzny  03:25 Wiatr 
- dramat 05:05 Gwiazdy i 
gwiazdorzy

04:50 Taniec z gwiazdami 
- program rozrywkowy 

06:05 Telesklep
07:10 Serce z kamienia 

- telenowela 
08:00 Nocny kurs 

- serial sensacyjny
09:00 Kochane kłopoty 

- serial obyczajowy 
10:00 Szymon Majew-

ski Show - program 
rozrywkowy

11:05 Ostry dyżur VII 
- serial obyczajowy 

12:00 Telesklep
13:05 Hej-nał show 
14:00 Nocny kurs 

- serial sensacyjny 
15:00 Szymon Majew-

ski Show - program 
rozrywkowy

16:05 Pomoc domowa 
- serial komediowy 

16:35 Kochane kłopoty 
- serial obyczajowy 

17:35 Ostry dyżur VII 
- serial obyczajowy 

19:00 Happy Hour 
- informacyjny program 
rozrywkowy

20:00 Powrót Godzilli 
- film, Japonia

22:15 Kodeks zbrodni 
- thriller policyjny

00:10 Rajdowe Mistrzo-
stwa Świata - Rajd 
Japonii

01:10 Happy Hour
02:10 Dziewiąte wrota 

- horror
 Dean Corso to wytraw-

ny nowojorski bibliofil 
i poszukiwacz staro-
druków, doświadczony 
ekspert, a zarazem 
pozbawiony skrupułów 
handlarz. Pewnego dnia 
zgłasza się do niego 
Boris Balkan, tajemni-
czy kolekcjoner, który 
zleca mu nietypowe 
zadanie.

04:30 Wydarzenia, Sport, 
Pogoda 

05:05 Zakończenie 
programu

07:00 Łapu Capu - cho-
chliki telewizyjne 07:10 Nie 
Przegap - magazyn infor-
macyjny 07:20 Simpsono-
wie XV - serial 07:45 Łapu 
Capu 08:00 Recepta na 
miłość 09:35 Łapu Capu 
Extra 10:10 Czarownice 
z Salem 12:15 Historia 
Hollis Woods 13:55 Trans-
formers 16:20 USA kontra 
John Lennon 18:05 Bilety 
20:00 Łapu Capu 20:10 
Simpsonowie XV 20:35 
Nie Przegap 20:45 Łapu 
Capu 21:00 PREMIERA: 
Ocalenie Sary Cain 22:45 
PREMIERA: AfroSamuraj 
23:15 PREMIERA: Super-
Deser: Opuszczony 23:55 
Strzelec 02:05 Do dwóch 
razy sztuka

08:30 Rajdy samocho-
dowe 09:30 Magazyn 
Eurogole 10:15 Skoki nar-
ciarskie 140 11:30 Tenis 
stołowy 13:00 Tenis 14:45 
Futsal 17:30 Futsal: Pu-
char Świata, Brazylia - faza 
grupowa I: Włochy - Para-
gwaj 18:15 Eurogole Flash 
18:30 Futsal: Puchar Świa-
ta, Brazylia - faza grupowa 
I: Włochy - Paragwaj 19:00 
Futsal 20:15 Magazyn 
Watts 20:30 Magazyn We-
dnesday Selection 20:35 
Polo 21:05 Jeździectwo 
21:10 Golf 22:40 Golf Club 
22:45 Magazyn Gość We-
dnesday Selection 22:55 
Żeglarstwo 23:55 Żeglar-
stwo: Yacht Club 00:00 
Magazyn FIA WTCC

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 Magiczna kula - fa-
milijny 07:30 Czyściciel 
- film akcji 09:00 Na pla-
nie - magazyn filmowy, 
USA 09:30 Rent - dramat/
muzyczny 11:45 Numer 
2 - komediodramat 13:15 
Narodziny obłędu - thriller 
14:50 Tylko ty - komedia 
romantyczna 16:35 Wy-
tańczyć marzenia - dramat 
muzyczny 18:30 W blasku 
gwiazd - dramat 20:10 
Spider-Man 3 - film akcji, 
USA, reż. Sam Raimi 22:25 
Kobieta z Deauville - thriller, 
Francja, reż. Sophie Mar-
ceau, 00:05 Postal - film 
akcji 01:55 Spider-Man 3 
- film akcji 04:10 Kobieta z 
Deauville - thriller, Francja, 
reż. Sophie Marceau

18:35 Frasier 
- serial komediowy

19:05 Pomoc domowa 
- serial komediowy 

19:35 Diabli nadali 
- serial komediowy 

20:05 Na zakręcie 
- film obyczajowy

21:45 Gangsterzy 
- film sensacyjny

 Czasy wielkiego 
kryzysu i narodzin 
nowojorskiej mafii. 
Czterech młodych męż-
czyzn, początkujących 
gangsterów postana-
wia zjednoczyć swe 
siły i odebrać władzę 
bossom ze wschodnich 
dzielnic Nowego Jorku.

00:10 Wyrównać rachunki 
- film sensacyjny

 Karen Mills nigdy nie 
zaznała ciepła rodzin-
nego domu. Jej jedyną 
przyjaciółką była lalka.

02:00 Wróżki 
03:05 Laski na czacie 
04:35 Koniec programu

HBO

Ale kino!

Eurosport

DiscoveryAnimal Planet Canal+

ŚRODA

CZAS NA ROZRYWKĘ

Blade, Wieczny Łowca - horror, TVN, godz. 23:15. Blade 
zetknął się ze śmiertelnym niebezpieczeństwem zanim 
się narodził. Jego matka została ukąszona przez wampira, 
którego jad ją zabił, ale jednocześnie uodpornił jej syna.

HIT TYGODNIA
Spacer w chmurach
POLSAT, sobota, godz. 22:45

Melodramat
125 minut, USA 1995

Paul Sutton wraca po zakończeniu wojny 
do żony. Podejmuje pracę jako obwoźny 
sprzedawca czekolady. Podczas jednej z 
podróży poznaje piękną Victorię Aragón. 
Dziewczyna wyjawia Paulowi sekret: 
jest w ciąży z profesorem, który porzucił 
ją na wieść o dziecku. Teraz wraca do 
konserwatywnej, meksykańskiej rodziny 
i obawia się jej reakcji. Paul, poruszony 
dramatem dziewczyny, postanawia jej 
pomóc. Decyduje się udawać jej męża, 
który w odpowiednim czasie ją opuści. 
Trafia do kalifornijskiej hacjendy i ulega 
jej magii.

Reżyseria: Alfonso Arau 
Scenariusz: Robert Mark Kamen, 
Mark Miller 
Zdjęcia: Emmanuel Lubezki 
Muzyka: Maurice Jarre, Leo Brouwer

Obsada:
Keanu Reeves - Paul Sutton
Aitana Sánchez-Gijón - Victoria 
Aragón
Anthony Quinn - don Pedro Aragón
Giancarlo Giannini - Alberto Aragón
Angélica Aragón - María José Aragón
Evangelina Elizondo - Guadalupe 
Aragón
Freddy Rodríguez - Pedro
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06:00 Kawa czy herbata? 
07:50 Leksykon PRL
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans po 

ósmej
08:35 Kuchcikowo 

- gotowanie na ekranie
08:45 Bajkonurrr, czyli 

w świecie książek dla 
dzieci - magazyn

09:00 Raj - magazyn
09:25 Skarby nieodkryte
09:55 Londyńczycy 
10:45 E-lementarz 
11:00 Magazyn przechodnia 
11:10 Zaproszenie
11:30 Plebania 
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - telenowela
12:35 Pamiętaj o mnie 
12:45 Tydzień Polski 
13:15 Egzamin z życia
14:05 Zabierz mnie stąd 

- film dokumentalny
14:55 Bronisław Wildste-

in przedstawia

05:45 Notacje - Stanisław 
Janicki. W starym kinie 

06:00 Kawa czy herbata?
07:50 Leksykon PRL 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans po ósmej
08:35 Vipo i przyjaciele 

- serial animowany
09:00 Jedynkowe 

Przedszkole 
09:30 Owocowe ludki 

- serial animowany
10:00 Moda na sukces 

- serial, USA
10:50 300 % normy 

- teleturniej
11:25 Celownik - magazyn
11:40 Telezakupy
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:20 Europa bez miedzy
12:40 Plebania 

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

- teleturniej muzyczny
14:00 Prawdziwa 

wyprawa do Amazonii 
- serial dokumentalny

14:30 My Wy Oni 
- magazyn

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:10 Pomysł na miesz-

kanie: Salon w stylu 
angielskiego domku na 
wsi - cykl dokumentalny

15:40 Kuchnia z Okrasą 
- Jaszczur z ogniska

16:05 Moda na sukces 
- serial, USA

16:55 Sport 
17:00 Teleexpress 
17:20 Celownik - magazyn
17:35 Klan - telenowela
18:00 Jaka to melodia?

 - teleturniej muzyczny
18:30 Plebania 

- telenowela TVP
18:55 300 % normy 

- pytanie 8
19:00 Wieczorynka: 

Rodzina Rabatków I
19:30 Wiadomości 
19:55 Sport 
20:10 Pogoda 
20:20 Terminator: Kroniki 

Sary Connor - serial
21:15 Londyńczycy 

- serial obyczajowy TVP
22:10 Sprawa 

dla reportera
22:50 Tajemnice prawdy: 

Tylko umówione 
spotkania - thriller, USA 

00:20 Łossskot! - magazyn
00:50 Proch, zdrada 

i spisek - serial
02:30 Notacje - Ignacy 

Goldwasser. Tragedia 
w Borysławiu 
- cykl dokumentalny

02:50 Zakończenie dnia

06:05 Złotopolscy 
- telenowela TVP

06:55 Telezakupy
07:10 Dwójka Dzieciom: 

Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 
- serial dokumentalny 

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

08:00 Pytanie 
na śniadanie

10:20 M jak miłość 
- serial TVP

11:10 Święta wojna 
- serial TVP

11:45 Rezerwat 
namiętności - serial

12:40 Koło fortuny 
- teleturniej

13:10 Jean - Michel 
Cousteau - morskie 
przygody: Podróż do 
Kure - serial dokumen-
talny 

14:15 Everwood 
- serial obyczajowy

15:05 Dla niesłyszących: 
Pogoda na piątek 
- serial obyczajowy

16:00 Pojedynek nie na 
żarty: Tomasz Jachi-
mek kontra Formacja 
Chatelet - widowisko 
rozrywkowe

16:55 Bulionerzy 
- serial TVP

17:30 Nie ma to jak hotel 
- serial komediowy

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

- teleturniej
20:00 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy
20:40 Trzeci Oficer 

- serial sensacyjny
21:35 Dr House 

- serial obyczajowy
22:20 Czas honoru 

- bohaterowie - felieton
22:25 Warto rozmawiać
23:20 Magazyn krymi-

nalny 997 - program 
Michała Fajbusiewicza

23:45 Ostrożnie! Chińskie! 
- film dokumentalny

00:30 Panorama
00:45 Czy świat oszalał?: 

Rosja - długie ręce wła-
dzy - film dokumentalny

01:45 Raport specjalny 
- serial sensacyjny

02:25 Europa da się lubić 
- Europa żartuje 

03:15 Zakończenie dnia

06:00 Serwis info
07:45 Pasmo regionalne 
08:00 Serwis info
08:45 Pasmo regionalne
09:00 Serwis info
09:10 Korespondent 

TVP o Poranku
09:15 Serwis info
09:55 Biznes 

- otwarcie dnia
10:05 Info Dzień
10:30 Serwis info
12:05 Pięć minut dla 

zdrowia - magazyn
12:10 Info Dzień
12:30 Serwis info
13:05 Raport z Polski
13:30 Serwis info
14:05 Biznes
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

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 Na kocią łapę 

- serial obyczajowy
12:00 Sue Thomas: 

Słyszące 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 komediowy
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15:50 Wydarzenia 
16:15 Interwencja 

- magazyn reporterów
16:40 Miodowe Lata 
17:30 Fabryka gwiazd 

- program rozrywkowy
18:00 Pierwsza miłość 

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

- serial obyczajowy
20:00 Tylko miłość 

- serial obyczajowy
21:00 Piotr Bałtroczyk 

na żywo - program 
kabaretowy

22:00 Studio Lotto 
22:35 Gotowe na wszystko 

- serial obyczajowy
23:35 Dorota Gawryluk 

- Konfrontacje 
00:35 Miasteczko 

Point Pleasant 
- serial obyczajowy

01:35 Ale kasa
02:35 Zakazana kamera
04:35 Nocne randki

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

- serial fabularno-doku-
mentalny

 W serialu tym śledztwa 
są prowadzone przez 
dwoje autentycznych 
byłych funkcjonariuszy 
policji.

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 Z ust do ust 
- komedia

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

16:30 Serwis info 
- dla niesłyszących

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

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

program publicystyczny
21:05 Telekurier 

- Bliżej Ciebie
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 The Anti 

- Americans a Hate 
- film dokumentalny

00:45 Minęła 20 ta 
- program publicy-
styczny

01:30 Telekurier 
- Bliżej Ciebie

01:50 Minął Dzień

15:40 Sztuka dokumentu: 
Jerzy Hoffman 

16:10 Raj - magazyn
16:35 Hurtownia książek 
17:00 Teleexpress
17:15 Kuchcikowo 

- gotowanie na ekranie 
17:30 Od słów do głów 
17:45 Kurs języka pol-

skiego. Profesor Smok 
i przyjaciele 

18:15 Bzik kulturalny 
18:40 Pamiętaj o mnie
18:50 Plebania
19:15 Dobranocka
19:30 Wiadomości
20:15 Klan - telenowela
20:40 Z daleka, a z bliska
21:25 Teatr przypomnień: 

Godzina szczytu
22:40 Bronisław Wildste-

in przedstawia
23:30 Konie i ludzie
24:00 Serwis Info Wie-

czór
00:10 Bzik kulturalny
00:35 Pamiętaj o mnie 
00:50 Plebania 

- telenowela TVP

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

- serial obyczajowy 
08:30 Dzień dobry TVN 
11:00 Proste zycie 

- serial
 Obydwie bohaterki 

zostawiają komfortowe 
życie, wielkie przyjęcia 
w Los Angeles, aby 
wprowadzić się do 
domu ciężko pracującej 
farmerskiej rodziny w 
Arkansas.

12:05 Brzydula - serial
12:35 Superniania 

- reality show 
13:35 W-11 Wydział 

Śledczy - serial fabular-
no-dokumentalny

14:15 Detektywi 
- serial fabularno-doku-
mentalny

14:45 Agenci NCIS 
- serial sensacyjny

Terminator: Kroniki Sary Connor - serial, TVP1, godz. 20:20. 
Jest rok 1999. Od chwili zniszczenia dokumentacji na temat 
systemu komputerowego Skynet, mającego spowodować 
zagładę świata, minęły dwa lata względnego spokoju...

Jean - Michel Cousteau - morskie przygody: Podróż do Kure 
- serial dokumentalny, TVP2, godz. 13:10. Tysiąc lat temu, 
kiedy Europejczycy wciąż jeszcze starali się pływać wzdłuż 
brzegów lądów, żeglarze Pacyfiku przemierzali na łodziach.

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
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05:05 V-max 
05:25 Dekoratornia
05:50 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 meksykański

10:30 mała Carna 
11:30 Idiotki 

nie idą do nieba 
- serial meksykański

12:30 Happy Hour
13:30 Dekoratornia
14:00 Dziewczyny fortuny 
15:00 Beverly Hills 90210 

- serial obyczajowy
16:00 Idiotki 

nie idą do nieba 
- serial meksykański

17:00 mała Czarna 
18:00 Idiotki 

nie idą do nieba 
- serial meksykański

Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili.

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

04:50 Taniec z gwiazdami 
- program rozrywkowy 

06:05 Telesklep
07:10 Serce z kamienia 

- telenowela 
08:00 Nocny kurs 

- serial sensacyjny
09:00 Kochane kłopoty 

- serial obyczajowy 
10:00 Szymon Majew-

ski Show - program 
rozrywkowy

11:05 Ostry dyżur VII 
- serial obyczajowy 

12:00 Telesklep
13:05 Hej-nał show 
14:00 Nocny kurs 

- serial sensacyjny
15:00 Szymon Majew-

ski Show - program 
rozrywkowy

16:05 Pomoc domowa 
- serial komediowy 

16:35 Kochane kłopoty 
- serial obyczajowy 

17:35 Ostry dyżur VII 
- serial obyczajowy 

19:00 KŁAMCZUCH 
- program rozrywkowy

20:00 Dziewiąte wrota 
- horror

22:50 KŁAMCZUCH 
- program rozrywkowy

23:50 Geneza 
- serial sensacyjny 

 Mateo dowiaduje się, że 
to on ma być następną 
ofiarą seryjnego mor-
dercy. Podejrzenia Ma-
teo padają na człowieka 
kręcącego się w pobliżu 
jego mieszkania. Ze 
zdumieniem odkrywa, 
że jest to Ojciec Salga-
do. Ksiądz zapewnia go, 
że przyszedł go ostrzec 
przed niebezpieczeń-
stwem, ale Mateo mu 
nie wierzy.

01:00 mała Czarna
02:55 Wydarzenia
03:30 Muzyczne listy
04:20 Drogówka
04:35 Sztukateria 
05:00 Zakończenie 

programu

07:00 Łapu Capu - cho-
chliki telewizyjne 07:10 
Nie Przegap - magazyn 
informacyjny 07:20 Simp-
sonowie XV - serial 07:45 
Łapu Capu - chochliki tele-
wizyjne 08:00 Zielona arka 
09:05 Olbrzym z jeziora 
10:45 Wieczór z Sheryl 
Crow 12:15 Niania w akcji 
14:25 Obcy krewni 16:00 
Skorumpowani 3 17:50 
Szklana pułapka 4.0 20:00 
Łapu Capu 20:10 Simp-
sonowie XV 20:35 Nie 
Przegap 20:45 Łapu Capu 
21:00 PREMIERA: Przez 
24 godziny VI 21:50 PRE-
MIERA: U nas w Filadelfii 
III 22:20 Jak ukraść milion 
dolarów - komedia 00:25 
Potęga strachu

08:30 Piłka nożna 10:00 
Rajdy samochodowe 
11:00 Futsal 12:00 Pił-
ka nożna: Eliminacje MŚ 
13:00 Tenis 14:45 Futsal 
15:30 Futsal 18:15 Pił-
ka nożna: Eurogole Flash 
18:30 Futsal: Puchar Świa-
ta, Brazylia - faza grupowa 
I: Ukraina - Chiny 19:00 
Futsal: Puchar Świata, 
Brazylia - Faza grupowa 
I: Argentyna - Gwatemala 
20:30 Piłka nożna: Euro-
gole Flash 20:45 Formuła 
1: The Factory 21:15 Boks: 
Walka międzynarodowa, 
Meksyk - kategoria lekka 
Walka międzynarodowa: 
A. Chebah - R. Sanchez 
23:00 Jeździectwo: Global 
Champions Tour

08:00 Młode lwy - wojen-
ny 10:50 Miłość Adeli H. - 
biograficzny, Francja 12:35 
Upadłe niebo - kryminalny 
14:30 Błękitny anioł - dra-
mat 16:25 Garnitur - ko-
media 18:10 Stanley i Iris 
- dramat 20:00 Kino Mówi 
- magazyn 20:05 Gerry - 
dramat, USA/Argentyna/
Jordania, reż. Gus Van 
Sant, wyk. Casey Affleck, 
Matt Damon 21:55 Spisek 
doskonały - kryminalny 
23:35 Mapa złudzeń - ko-
mediodramat 01:05 Eureka 
- psychologiczny, Japonia/
Francja 04:45 Pancernik 
Potiomkin - dramat, ZSRR, 
reż. Sergiej M. Eisenstein, 
05:55 Zakończenie pro-
gramu

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 Narodziny obłę-
du - thriller 07:40 Tylko 
ty - komedia romantyczna 
09:30 Wytańczyć marze-
nia - dramat muzyczny 
11:25 W blasku gwiazd - 
dramat 13:05 Interes życia 
- komedia 14:50 Ghost Ri-
der - film akcji 16:35 Data 
ważności - komedia 18:10 
Zabić wspomnienia - dra-
mat 20:10 Premiera: Jack 
i Jill kontra świat - kome-
diodramat 21:35 Przypad-
kiem wcielony - komedia 
23:15 Ulzhan - dramat, Fr./
Niem./Kazach., reż. Volker 
Schlöndorff 01:00 Jack i 
Jill kontra świat - komedio-
dramat 02:30 Przypadkiem 
wcielony - komedia 04:10 
Ulzhan - dramat

18:35 Frasier 
- serial komediowy 

19:05 Pomoc domowa 
- serial komediowy 

19:35 Diabli nadali 
- serial komediowy 

20:05 Morze miłości 
- film sensacyjny

22:25 Bez śladu 
- serial sensacyjny

23:25 Bones - horror
 Jimmy Bones był 

legendą. Pochodził z 
marginesu, ale odniósł 
wielki sukces i stał 
się ważną postacią w 
społeczeństwie. Mimo 
bogactwa i sławy nie 
przewróciło mu się 
w głowie. Mieszkał 
w dzielnicy, w której 
się wychował i dbał o 
każdego, kto zwrócił 
się do niego z prośbą o 
pomoc.

01:25 Wróżki 
02:30 Laski na czacie 
04:00 Koniec programu

HBO Discovery

Eurosport Ale kino!

Animal Planet Canal+

CZWARTEK

Nowy Jork, Manhattan. Detektyw Frank Keller ma opi-
nię niezawodnego policjanta. Na taką sławę pracował 
dwadzieścia lat. Bilans jego prywatnego życia nie wypada 
zbyt optymistycznie, żona zostawiła go dla kolegi z poste-
runku. Frank jest samotny i ten stan bardzo mu dokucza. 
Praca to teraz wszystko, co ma. Właśnie przydzielono mu 
śledztwo w sprawie morderstwa. Zabójca wykonał wyrok 
strzelając do ofiary z bliskiej odległości, na miejscu zbrod-
ni zostawił grającą płytę, singiel zatytułowany Morze mi-
łości. Wkrótce dochodzi do kolejnej zbrodni popełnionej w 
identycznych okolicznościach. Detektywi ustalają, że obie 
ofiary umieszczały miłosne ogłoszenia w kolumnie dla sa-
motnych serc. Gdy dochodzi do trzeciej podobnej zbrodni, 
Frank utajnia śledztwo. Umieszcza ogłoszenie w rubryce 
dla samotnych serc i zaczyna śledzić kobiety, które na nie 
odpowiadają.

TVN7
20:05 Morze miłości

Śledząc Beatę, Kruszon podjeżdża pod hospicjum. W jed-
nej z sal znajduje sparaliżowanego Granda. Borys i Zosia jadą 
na bazar po zakupy. Przy jednym ze stoisk Rita paralizatorem 
obezwładnia Borysa i jako Aldona Ginko wzywa karetkę pro-
wadzoną przez Romka. Kruszon zastanawia się, jak zdobyć 
zaufanie Wiktora. Matejewski doradza mu, żeby rozkochał 
w sobie jego córkę, Zosię. Kruszon orientuje się, że nie ma 
wyjścia. Wywiad aresztował bowiem Alę i Sznajdera, a teraz 
przetrzymuje ich jako zakładników. Kaj dostarcza Wiktorowi 
kopertę ze zdjęciami zabitych: Koneckiego, Babinicza i Parola. 
Przypomina mu, w jakim celu przyjechał do Warszawy. Grozi 
Wiktorowi, że zabije Sophie. Wiktor zwraca się do Kruszona o 
pomoc w odnalezieniu Borysa. 

TVP2
20:40 Trzeci Oficer

Val i Scott Spencerowie tworzyli szczęśliwy związek, 
razem wychowywali 14 - letniego syna Nicka, mieli piękny 
dom. Niestety, wskutek bankructwa Scott pewnego dnia 
popełnia samobójstwo. Żona i syn muszą nie tylko sta-
wić czoło tragedii, ale też nauczyć się odtąd samodzielnie 
funkcjonować. Oboje przeprowadzają się do mniejsze-
go lokum, Val zaczyna pracę w agencji nieruchomości. 
Niebawem dostaje do sprzedaży duży, luksusowy dom 
należący do Marvina Dolana, emerytowanego generała. 
Prowizja od tej transakcji jest wysoka, dlatego Val bardzo 
zależy na sprawnym przeprowadzeniu sprzedaży. 

TVP1
22:50

Tajemnice prawdy - Tylko umówione 
spotkania

Z ust do ust - komedia, TVN, godz. 21:30
Młoda kobieta pewnego dnia odkrywa, że historia jej rodziny 
posłużyła jako podstawa powieści Charlesa Webba, na kan-
wie której Mike Nichols nakręcił w 1967 roku „Absolwenta”.

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

po ósmej
08:35 Budzik
09:00 Trzy Szalone Zera 
09:30 Laboratorium XXI 

wieku - magazyn
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
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - telenowela
12:35 Pamiętaj o mnie
12:45 Jędrzejów, Pińczów 

i Busko na weekend
13:10 Hity satelity
13:30 Teatr przypomnień: 

Godzina szczytu 
14:45 Tajemnice Watykanu 
15:10 Życie swe śpiewem 

opowiedział 

05:45 Notacje - Ignacy 
Goldwasser. Tragedia 
w Borysławiu 

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

po ósmej
08:35 Małgosia i buciki 
09:00 Moliki książkowe 
09:15 ZOO bez tajemnic 

- cykl dokumentalny
09:25 Ranczo 

pod Zieloną Siódemką 
- serial komediowy

10:00 Moda na sukces 
- serial, USA 

10:50 Psi psycholog 
11:15 Celownik 
11:25 Zapytaj prawnika 
11:40 Telezakupy
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:20 Gdzie przyszłość 

przeszłości czapkuje 
- cykl reportaży

12:40 Plebania 
13:05 Klan - telenowela
13:35 Jaka to melodia?
14:00 Franka 

- film dokumentalny
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:10 Indeks ‘68 

- koncert galowy 44. 
Studenckiego Festiwalu 
Piosenki cz.1

16:05 Moda na sukces 
16:55 MŚ w rajdach 

terenowych - Rajd 
Dubaju - felieton

17:00 Teleexpress 
17:20 Celownik 
17:35 Klan - telenowela
18:00 Jaka to melodia?
18:30 Plebania 
18:55 300 % normy 

- pytanie 8
19:00 Wieczorynka: 

Nurkuj, Olly! 
19:30 Wiadomości 
19:55 Sport
20:00 MŚ w rajdach 

terenowych - Rajd 
Dubaju - felieton

20:10 Słowo Prymasa 
Polski na Dzień 
Wszystkich Świętych

20:20 Rzym - serial
21:25 Piątkowe kino 

akcji: Resident Evil 2: 
Apokalipsa 
- film science-fiction

23:05 Nowe kino: 
Inwazja barbarzyńców 
- dramat obyczajowy

00:50 Przyjaciele 
- serial sensacyjny

03:05 Notacje 
- Ks. Michał Heller. 
Wszechświat i filozofia 
- cykl dokumentalny

03:15 Zakończenie dnia

06:00 Złotopolscy 
- telenowela TVP

06:50 Telezakupy
07:10 Dwójka Dzieciom: 

Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 
- serial animowany, 
Niemcy, Wielka Brytania 

07:40 Dwójka Dzieciom: 
Pomocnik św. Mikołaja 
- serial animowany, 
Francja 

08:00 Pytanie 
na śniadanie (w tym: 
Panorama, Pogoda)

10:10 M jak miłość 
- serial TVP

11:00 Witaj, siostrzyczko 
- film fabularny, USA, 
reż. Steven Robman, 
wyk. Sammi Hanratty, 
Lacey Chabert

12:30 Dolina Kreatywna 
- co słychać?

12:35 Parodia jest dobra 
na wszystko - program 
kabaretowy

13:00 Wojciech Cejrow-
ski-boso przez świat: 
Kokosy z kokosów 
- cykl reportaży

13:30 Dzięki Bogu już 
piątek! - magazyn

14:05 Everwood 
- serial obyczajowy

14:55 Dla niesłyszących: 
Czas honoru 
- serial

15:55 Tak to leciało! 
- teleturniej

16:50 Bulionerzy 
- serial komediowy

17:20 Przygody psa 
Cywila - serial

17:55 Magazyn 
Ekstraklasy 
- Szybka piłka - kulisy

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

- teleturniej
20:05 Gwiazdy tańczą 

na lodzie - Wielcy 
nieobecni - widowisko 
rozrywkowe

21:00 Gwiazdy tańczą 
na lodzie - Opera 
- widowisko 
rozrywkowe

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

22:35 Czas na miłość: 
Roxanne - komedia

00:30 Panorama
00:50 Zimowi ludzie 

- film fabularny
02:35 Magazyn 

kulturalny - Dzięki 
Bogu już piątek 

03:05 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
11:05 Serwis kulturalny
11:30 Serwis info
12:05 Pięć minut dla 

zdrowia - magazyn
12:15 Info Dzień
12:30 Serwis info
13:05 Okno na Polskę
13:30 Serwis info
14:05 Biznes
14:20 Info Dzień
14:30 Serwis info
14:45 Pięć minut dla 

zdrowia - magazyn

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 Ranking Gwiazd 

- program rozrywkowy
10:00 Rodzina zastępcza 

- serial obyczajowy
11:00 Sabrina - nastolet-

nia czarownica - serial
11:30 Na kocią łapę 

- serial obyczajowy
13:00 Fabryka gwiazd 

- program rozrywkowy
14:00 Pierwsza miłość 

- serial obyczajowy
14:45 Sabrina - nastolet-

nia czarownica - serial
15:15 Świat według 

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

- magazyn reporterów
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16:30 Tylko miłość 
- serial obyczajowy

17:30 Fabryka gwiazd 
- program rozrywkowy

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 

Gala - program rozryw-
kowy, Polska

22:00 Studio Lotto 
22:05 Koszmar minione-

go lata - horror
00:15 Kosiarz Umysłów 

2: Ponad cyberprze-
strzenią - thriller 
science-fiction

 Drugą część „Kosiarza 
Umysłów” otwiera 
znalezienie tajemniczej 
ofiary wybuchu w 
laboratorium. 

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

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

- film sensacyjny
 Libby Parsons miała 

kiedyś udane życie, 
kochającą rodzinę i 
wspaniały dom. Gdy 
pewnego dnia jej mąż 
zaginął, Libby oskarżo-
no o zamordowanie go. 
Po kilku latach spędzo-
nych w więzieniu Libby 
postanowiła odnaleźć 
swego synka, przy tej 
okazji dowiedziała się 
również, że jej mąż 
żyje.

22:10 Matrix Rewolucje 
- film science-fiction

00:45 Kuba Wojewódzki 
- program rozrywkowy

01:45 Uwaga! 
02:05 Wrzuć na luz 
03:05 Nic straconego

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

Ciebie - magazyn
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 Pod Prąd 
00:25 Półkowniki 
01:25 Forum
02:05 Okno na Polskę
02:15 Telekurier - Bliżej 

Ciebie - magazyn
02:35 Minął Dzień 

- magazyn

15:30 Gdzie przyszłość 
przeszłości czapkuje

15:45 Mini Szansa 
- Szymon Wydra 
i zespół Carpe Diem

16:40 E-lementarz 
17:00 Teleexpress
17:15 Bajkonurrr, czyli 

w świecie książek dla 
dzieci - magazyn

17:30 Śladami Jana Paw-
ła II - cykl reportaży

17:55 Jędrzejów, Pińczów 
i Busko na weekend

18:20 Hity satelity
18:35 Pamiętaj o mnie 
18:50 Plebania 
19:30 Wiadomości
20:15 Słowo Prymasa 

Polski na Dzień 
Wszystkich Świętych

20:25 Klan - telenowela
20:50 Na dobre i na złe 
21:40 Porozmawiaj z... 
22:10 Kino Sąsiadów: 

Bezksiężycowa noc 
23:25 Studio reportażu: 

Warszawa - Londyn 
- Wembley

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

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

małolatów - serial
12:05 Brzydula - serial 
12:35 Szymon 

Majewski Show 
- program rozrywkowy

13:35 W-11 Wydział 
Śledczy - serial fabular-
no-dokumentalny

14:15 Detektywi - serial 
fabularno-dokumentalny

14:45 Agenci NCIS 
15:45 Rozmowy w toku 
16:55 Sędzia Anna 

Maria Wesołowska 
- serial fabularno-doku-
mentalny

17:55 Brzydula - serial 
18:25 Detektywi 

- serial fabularno-doku-
mentalny

Piątkowe kino akcji: Resident Evil 2: Apokalipsa - film scien-
ce-fiction, TVP1, godz. 21:25 
Wśród walczących o życie w zrujnowanym Racoon City jest 
dwoje członków STARS, Jill Valentine i Peyton Wells...

Czas na miłość: Roxanne - komedia, TVP2, godz. 22:35
Urokliwa i zabawna, uwspółcześniona wersja opowieści 
o XVII - wiecznym gaskońskim szlachcicu, oficerze i poecie 
Cyranie de Bergerac. 

Współczesny Montreal. Remy, rozwodnik po pięćdzie-
siątce, wykładowca historii na Uniwersytecie Montreal-
skim, cierpi na nieuleczalną postać raka. Gdy jego stan 
się pogarsza i trafia do państwowego szpitala, była żona, 
Louise, telefonuje do syna, Sebastiena, doradcy finansowe-
go mieszkającego na stałe w Londynie, prosząc go, by jak 
najszybciej przyjechał. Sebastien początkowo się opiera. 
Zajęty pracą, nie ma czasu i ochoty spotykać się z ojcem, 
z którym od dawna nie znajduje wspólnego języka. Remy, 
intelektualista i erudyta, kochający życie hedonista, uważa 
bowiem syna i podobnych mu młodych ludzi za barbarzyń-
ców, którzy pieniądze i karierę przedkładają ponad rodzinę, 
przyjaźń, uczucia, a swoją wiedzę ograniczają do wąskiej 
dziedziny, mając w pogardzie słowo pisane, tradycje i idee.

Matrix Rewolucje zaczyna się tam, gdzie zawieszona 
została akcja Matrix Reaktywacja, wojna między świa-
tem ludzi i światem maszyn musi zostać rozstrzygnięta. 
Nadszedł czas, aby Neo (Keanu Reeves) poznał prawdę o 
swoim przeznaczeniu. Premiera trzeciej, zamykającej try-
logię części była niczym misterium dla wszystkich fanów 
Matrixa na całym świecie. We wszystkich krajach należą-
cych do „globalnej wioski” odbyła się tego samego dnia 
o tej samej porze, nie tylko w tradycyjnych kinach, ale i w 
imponującym IMAX-ie.

05:00 cruZer-Sport:ex
05:20 Gram.Tv
05:45 Muzyczne listy 
06:55 TV Market
07:30 Kasa Na Bank 
08:30 Beverly Hills 90210 

- serial obyczajowy
09:30 Idiotki nie idą do 

nieba - serial meksy-
kański

10:30 mała Czarna 
11:30 Idiotki nie idą do 

nieba - serial meksy-
kański

12:30 Lalola 
- serial komediowy

13:30 Gram.Tv
14:00 Dziewczyny fortuny 
15:00 Beverly Hills 90210 

- serial obyczajowy
16:00 Special
17:00 Jazda Figurowa 

- program Michała 
Figurskiego 

18:00 Wielkie Happy 
Hour - informacyjny 
program rozrywkowy

Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki.

10:00 Amerykański chop-
per 11:00 Producenci mo-
tocykli 12:00 Katastrofy: 
Powódź stulecia 13:00 
Strefa śmierci 14:00 Naj-
trudniejsze zawody świata 
15:00 Jak to jest zrobione? 
16:00 Brudna robota 17:00 
Prawda czy fałsz  18:00 
Poturbowani: LeMans z 
1966 roku 19:00 Amery-
kański chopper 20:00 Jak 
to jest zrobione? 21:00 
Misja nie-zbędna 22:00 
Smash Lab 23:00 Woj-
ny na stadionach 00:00 
Afganistan 01:00 Szkoła 
przetrwania 02:00 Amery-
kański hot-rod 03:00 Misja 
nie-zbędna 04:00 Smash 
Lab 05:00 Amerykański 
chopper

04:55 Taniec z gwiazdami 
- program rozrywkowy 

06:05 Telesklep
07:10 Serce z kamienia 

- telenowela 
 Akcja telenoweli 

zaczyna się 10 lat 
wcześniej w Chihuahua, 
kiedy to ojciec wraz z 
trzema córkami mają 
wypadek. Tuż przed 
wybuchem najstar-
szej z córek Marisie 
udaje się wyciągnąć z 
samochodu tylko jedną 
siostrę - Aidę.

08:00 Nocny kurs 
- serial sensacyjny

09:00 Kochane kłopoty 
- serial obyczajowy 

10:00 Szymon 
Majewski Show 
- program rozrywkowy

11:05 Ostry dyżur 
- serial obyczajowy

12:00 Telesklep
13:05 Hej-nał show 

19:00 KŁAMCZUCH 
20:00 Włatcy Móch 

- serial animowany 
20:30 Selekcja 2008 

- survival show
21:05 Geneza 

- serial sensacyjny
 Serial opowiada o 

elitarnej brygadzie ma-
dryckiej policji powoła-
nej do przeprowadzania 
śledztw w przypadkach 
ekstremalnie skompli-
kowanych zbrodni. 

22:15 KŁAMCZUCH 
- program rozrywkowy

23:20 Zapis pożądania 
- film, USA

01:10 Selekcja 2008 
- survival show

01:40 Lalola 
- serial komediowy

02:40 Wydarzenia
03:20 Muzyczne listy 
04:10 Sztukateria 
04:35 UB40 - live at 

Montreux - koncert 
05:35 Zakończenie 

programu

07:00 Łapu Capu 07:10 
Nie Przegap 07:20 Simpso-
nowie VII 07:45 Łapu Capu 
08:00 Miłość i inne nie-
szczęścia 09:35 Simpso-
nowie IX 10:05 Pajęczyna 
Charlotty - familijny 11:45 
Simpsonowie X 12:15 Ba-
zyliszek - król węży 13:50 
Simpsonowie XI 14:20 
Bilety 16:15 Simpsonowie 
XII 16:45 Nasza zagrożona 
Ziemia 17:45 Simpsonowie 
XIII 18:15 Baza domowa 
20:00 Łapu Capu 20:10 
Simpsonowie XV 20:35 
Nie Przegap 20:45 Łapu 
Capu 21:00 Dead Silence 
22:35 Simpsonowie XVI 
23:00 Halloween 00:55 
Klątwa 2 02:40 Wzgórza 
mają oczy 2 - horror

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 Koniec - film krótko-
metrażowy 08:10 Pupendo 
- komedia 10:15 Człowiek, 
który zabił Liberty Valan-
ce’a - western 12:25 Nie 
ma zmiłuj - dramat 14:20 
Pokój syna - dramat 16:10 
Długie pożegnanie - kry-
minalny 20:00 Kino Mówi 
extra - magazyn 20:10 
Głęboka czerwień - horror 
21:50 Kino Mówi extra 
- magazyn 21:55 Ptak o 
kryształowym upierzeniu - 
horror 23:40 Od kina klasy 
„B” do filmu kultowego: 
Horror 00:20 Uśmiech 
- film krótkometrażowy 
00:40 Wszyscy jesteśmy 
Chrystusami 02:30 Kelner 
- komedia 04:10 Skowron-
ki na uwięzi

10:00 Łowca krokodyli: 
Wybrzeże 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 Houston 18:00 
Na pomoc zwierzętom 
18:30 Ulica lemurów 19:00 
Park zwierzęcy 20:00 Zwie-
rzęta nie z tej ziemi 21:00 
Najzabawniejsze zwierzęta 
świata 22:00 Policja dla 
zwierząt w Phoenix 23:00 
Podwodny taniec śmierci 
00:00 Najzabawniejsze 
zwierzęta świata 01:00 
Park zwierzęcy

06:00 Interes życia 07:50 
Ghost Rider - film akcji 
09:40 Data ważności 
- komedia 11:10 Zabić 
wspomnienia - dramat 
13:10 Dwa bilety do raju 
- komedia 14:45 Nauka 
jazdy - komedia 16:20 
Odette Toulemonde - ko-
media 18:00 Skok - dramat 
19:45 Premiera: Cinema, 
cinema - magazyn filmowy 
20:10 Premiera: Na stoja-
ka! - program rozrywkowy 
20:40 Numer 23 - thriller 
22:15 Premiera: Dynio-
głowy 4: Krwawy spór - 
horror 23:50 BloodRayne 
01:20 Lęk pierwotny - hor-
ror 02:50 Shutter - Widmo 
- horror 04:25 Mechanik: 
Czas zemsty - film akcji

14:00 Nocny kurs 
- serial sensacyjny 

15:00 Szymon 
Majewski Show 
- program rozrywkowy

16:05 Pomoc domowa 
- serial komediowy 

16:35 Kochane kłopoty 
- serial obyczajowy 

17:35 Ostry dyżur 
- serial obyczajowy

18:35 Frasier 
- serial komediowy

19:05 Pomoc domowa  
19:35 Diabli nadali 

- serial komediowy
20:05 Płonący wieżowiec 

- film katastroficzny
23:20 Bez skazy 

- serial obyczajowy
 Sean McNamara i Chri-

stian Troy po studiach 
medycznych zakładają 
prywatną klinikę chirur-
gii plastycznej w Miami. 

00:20 Śledztwo 
- film sensacyjny

02:10 Wróżki 
03:15 Koniec programu

HBO Discovery

Eurosport Ale kino!

Animal Planet Canal+
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Jako prezydent Gdyni okazała się utalentowanym po-
litykiem i menadżerem, jedną z tych silnych i obdarzo-
nych wielką wyobraźnią indywidualności, dla których nie 
ma rzeczy niemożliwych. Stosowała niekonwencjonalne 
rozwiązania. W powszechnym odczuciu zajmuje miejsce, 
obok odważnego kreatora międzywojennej Gdyni - Euge-
niusza Kwiatkowskiego, w gronie najwybitniejszych po-
staci w historii miasta. 

TVP1
14:00 Franka

Początek lat 30, Ameryka czasów wielkiego kryzysu. 
Po śmierci żony zegarmistrz Wayland Jackson postanawia 
przenieść się ze swą 10 - letnią córką Paulą do Filadelfii, w 
nadziei, że w dużym mieście łatwiej zarobi na utrzymanie. 
W drodze ich samochód utyka w górskim strumieniu i obo-
je muszą iść dalej piechotą. Chłód i bagaże nie ułatwiają 
wędrówki. Wayland i Paula z trudem docierają do chaty na 
odludziu. Mieszka tam młoda kobieta, Collie Wright, samot-
nie wychowująca maleńkiego synka, Jonathana. Rodzice i 
bracia dbają o nią i dziecko, pomagają jej, nie mogą jednak 
wybaczyć, że urodziła nieślubne dziecko i nie chce wyja-
wić, kto jest jego ojcem.

TVP2
00:50 Zimowi ludzie

TVP1
23:05

TVN
22:10

Nowe kino - Inwazja barbarzyńców

Matrix Rewolucje

Płonący wieżowiec - film katastroficzny, TVN7, godz. 20:05
Ten wieżowiec miał być chlubą i symbolem miasta. 
Razem 138 pięter, w tym 83 piętra przeznaczono na biura, 
50 na luksusowe apartamenty...



06:00 Plebania 
08:00 Dla niesłyszących: 

Echa Panoramy
08:30 Porozmawiaj z... 
09:05 Kołyma... na dnie 

życia - reportaż
09:20 Magiczne drzewo 
09:45 Gdzie przyszłość 

przeszłości czapkuje 
10:00 Smak tradycji
10:25 Notacje - Gustaw 

Holoubek. Dziady 
10:35 Wojciech Cejrow-

ski-boso przez świat 
11:00 Złotopolscy 
11:30 Pamiętaj o mnie 
11:40 Warmia i Mazury 

na jesień - magazyn
12:00 Polska dobrze 

smakuje: Chceme le 
so zażec - tabaka w 
rogu 

12:25 Andrzej 
Wajda ogląda 
Popiół i diament 

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

05:30 Zaopiekuj się mną 
- serial, Argentyna

06:10 Savannah 
- serial obyczajowy

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

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Zaczarowane 

baletki - film fabularny
 Pełna ciepłego humoru 

opowieść z optymi-
stycznym przesłaniem: 
czasem nawet naj-
śmielsze marzenia się 
spełniają, a wytężoną 
pracą i uporem można 
w życiu wiele zdziałać.

09:45 Ziarno - magazyn
10:15 Siódme niebo 

- serial
11:05 Stawka większa niż 

życie - serial TVP
12:05 Koncert, jakiego 

nie będzie... 
13:00 Wiadomości
13:10 Piosenki Jonasza 

Kofty śpiewa Michał 
Bajor - koncert

13:40 Niepokonany 
Seabiscuit 
- film fabularny

16:05 Moda na sukces 
- serial, USA 

 Massimo przekonuje 
Ridge’a, że powinien 
zapomnieć o Brooke i 
poświęcić się wycho-
waniu dzieci. Brooke 
zapewnia Nicka, że 
chce z nim zostać i 
budować wspólny dom.

17:00 Teleexpress 
17:20 Miłość z marzeń - 

dramat, USA
 Melodramatyczna 

opowieść o życiu, 
przyjaźni, związkach 
rodzinnych i wielkiej 
miłości, której nie 
zdołała zniszczyć nawet   
śmierć.

19:00 Wieczorynka: 
Syn gwiazd 
- film animowany

19:30 Wiadomości 
19:50 Sport 
19:55 Pogoda 
20:05 Hit na sobotę: 

Zielona mila 
- film psychologiczny

23:15 Dotyk 
przeznaczenia 
- dramat, USA

01:05 Ogień
 - film fabularny

02:40 Zakończenie dnia

05:35 Dla niesłyszących - 
Echa Panoramy

06:05 Dwójka Dzieciom: 
Plecak pełen przygód 
- serial

06:30 Spróbujmy razem 
- magazyn dla niepełno-
sprawnych

07:00 Magazyn Ligi 
Mistrzów

07:25 Poezja łączy 
ludzi - „Kot w pustym 
mieszkaniu” (Wisława 
Szymborska)

07:35 M jak miłość 
- serial TVP

08:25 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy

09:25 Na dobre i na złe 
- serial TVP

10:20 Tom i Huck 
- film fabularny

11:55 Gwiazdy 
w południe: Stambuł 
- film przygodowy

13:25 Cmentarze świata: 
Paryż - serial dokumen-
talny, Wielka Brytania 

14:00 Familiada 
- teleturniej

14:30 Złotopolscy 
- telenowela TVP

15:00 E. T.
 - film science fiction

 Statek kosmiczny ląduje 
w lesie w okolicach Los 
Angeles, a jego załoga 
bada nocą nieznany 
teren. Pojawienie się lu-
dzi płoszy przybyszów, 
którzy odlatują, ale 
jeden z nich, zagubiony, 
pozostaje na Ziemi, 
chroniąc się w ogrodzie 
przy najbliższym domu.

17:05 Duże dzieci 
- talk-show

18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Sport Telegram
18:58 Pogoda
19:05 Pejzaż bez Ciebie
20:05 U Pana Boga 

w ogródku 
- serial komediowy

20:45 Pejzaż bez Ciebie - 
widowisko muzyczne

21:20 Weekendowe Kino 
Dwójki: Arsene Lupin 
- film sensacyjny,

23:25 Słowo na niedzielę 
23:30 Czas honoru - 

bohaterowie - felieton
23:35 Rzym - serial
00:30 Panorama
00:50 Weekendowe 

Kino Dwójki: Historia 
Roxanne - dramat

02:25 Weekendowe Kino 
Dwójki: Na własne 
ryzyko - film fabularny

04:00 Zakończenie dnia

06:00 Serwis Info Poranek
07:45 Obiektyw Flesz
07:50 Kinoman
08:00 Przystanek kultura 

- magazyn 
08:30 Serwis Info Poranek
08:45 Tym żyje wieś
09:00 Serwis info
09:10 Korespondent TVP 

o Poranku
09:15 Serwis info
09:55 Dach nad głową 
10:10 Sposób na zdrowie 
10:30 Serwis info
11:00 Było, nie minęło
11:30 Serwis info
12:00 Telenowyny
12:30 Serwis info
13:00 Reportaże z praw-

dziwego zdarzenia
13:30 Serwis Info
14:00 Oblicza Armii 
14:30 Serwis info
15:00 Męska przygoda 
15:30 Serwis info
16:00 Tygodnik Polski 
16:30 Serwis info

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

- serial animowany
06:40 Yin! Yang! Yo! 

- serial animowany
07:10 Przygody w siodle 

- serial przygodowy
08:05 Hugo
08:35 Franklin i skarb je-

ziora - film animowany 
10:15 102 dalmatyńczyki 

- komedia familijna
12:20 Ostatnie wakacje 

- komedia
14:40 Za wcześnie 

umierać - melodramat
17:00 AGENTKI 

- serial
18:00 Formuła 1 

- Kwalifikacje - GP 
Brazylii

19:15 Wydarzenia 
19:40 Sport 
19:45 Pogoda 
20:00 Przyczajony tygrys, 

ukryty smok - film akcji
22:00 Studio Lotto 

SOBOTA 1 listopada 2008 r. Seweryna, Wiktoryny

22:45 Spacer 
w chmurach - dramat

 Po powrocie z II wojny 
światowej Paul Sutton 
spotyka w autobusie 
piękną dziewczynę 
Victorię Aragon. 
Victoria wyznaje mu, 
że jest w ciąży, a ojciec 
dowiedziawszy się o 
dziecku natychmiast ją 
porzucił.

00:50 Oczy ognia 
- horror

 Początek XVIII 
wieku w Stanach 
Zjednoczonych. Pewien 
charyzmatyczny ka-
znodzieja wraz z grupą 
osadników, zostaje wy-
gnany z miasteczka pod 
zarzutem uprawiania 
czarnej magii. 

02:30 Ale kasa
03:30 Tajemnice losu
04:30 Zakazana kamera
05:00 Nocne randki 
05:15 TV MARKET

19:45 Uwaga! 
20:00 Egzekutor 

- film sensacyjny
 Lee Cullen znajduje się 

w śmiertelnym niebez-
pieczeństwie, po tym 
jak przez przypadek 
odkryła plan spisku, w 
który zamieszane są 
osoby ze sfer rządo-
wych. 

22:20 Odwet 
- film sensacyjny

 Sean Vetter nieprzejed-
nany agent specjalny 
jest wrogiem numer 
jeden wszystkich han-
dlarzy narkotyków. Gdy 
z zemsty wrogowie 
zabijają mu żonę, Sean 
zaczyna się mścić. 
Jego okrucieństwo nie 
ma granic.

00:30 Rodzina 
w potrzasku 
- film sensacyjny

02:20 Uwaga! 
02:40 Nic straconego

16:45 Łączy nas Polska 
17:00 Tym żyje wieś
17:15 Studio Wschód 
17:30 Serwis Info 
17:35 Studio Wschód 
18:00 Obiektyw - dziennik 
18:20 Magazyn Łomżyński 
18:30 Stop! Reportaż
18:40 Wileński Majestat 
19:05 Buduję, remontuję, 

urządzam - magazyn
19:20 Miejsca i ludzie
20:00 Miejsca przeklęte
20:30 Serwis Info
21:00 Zależni Nie - Zależni
21:30 Serwis info
21:45 Obiektyw - dziennik
22:00 Short Sport
22:05 Stop! Reportaż
22:30 Serwis info
23:00 Reportaż TVP Info
23:30 Dzach nad głową 
23:40 Sposób na zdrowie 
23:55 Męska przygoda
00:30 Zależni Nie - Zależni
00:55 Było, nie minęło
01:25 Studio Wschód 
01:55 Serwis Info

14:00 Dziękujemy za 
solidarność: Hanna 
Kościa - felieton

14:10 Dzika Polska 
14:40 Made in Poland 
15:05 Hotel Pod Żyrafą i 

Nosorożcem - serial
16:00 Śniadanie na 

podwieczorek
17:00 Teleexpress
17:15 Pamiętaj o mnie
17:25 A czego tu się bać? 
18:05 Smak tradycji 

- Wszystkich Świętych
18:25 M jak miłość 
19:15 Dobranocka
19:30 Wiadomości
20:10 Ranczo 
21:00 Kto nigdy nie żył... 

- dramat, Polska
22:40 300 % normy 
23:40 Koncert, jakiego 

nie będzie...
00:30 M jak miłość
01:15 Dobranocka za 

oceanem
01:30 Wiadomości
01:50 Sport
02:00 Ranczo

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 Maverick - western
15:50 Córka prezydenta 

- komedia
 Trudno znaleźć 

prawdziwą miłość, 
gdy każdy potencjalny 
partner już na wstępie 
poddawany jest rewizji 
osobistej. Sfrustrowa-
na córka prezydenta 
Stanów Zjednoczonych 
postanawia położyć 
temu kres i wziąć 
sprawy w swoje ręce.

18:00 Milionerzy 
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 

Ogień - film fabularny, TVP1, godz. 01:05
Na pomoc poszkodowanemu motocykliście spieszy helikop-
terem ekipa wyposażona w specjalistyczny sprzęt. Niestety, 
akcja ratownicza kończy się niepowodzeniem...

Weekendowe Kino Dwójki: Na własne ryzyko 
- film fabularny, TVP2, godz. 02:25 
Młody, ambitny architekt z Seattle, Walter Woods, 
otrzymuje zlecenie od zamożnego biznesmena Harrisona. 

05:35 Sztukateria
06:00 Kinomaniak
06:30 VIP 
07:00 V-max 
07:30 Gram.Tv 
08:00 Beverly Hills 90210 

- serial obyczajowy
11:00 Galileo
12:00 Gram.Tv
12:30 V-max
13:00 VIP 
13:30 cruZer-Sport:eX
14:00 mała Czarna
14:50 Program
16:55 KŁAMCZUCH 

- program rozrywkowy
17:55 Discovery 

“Pogromcy mitów 
- program

19:00 Galileo - program 
popularno-naukowy 

20:00 Stalowe Magnolie 
- dramat

22:30 Istne Szalenstwo 
- program rozrywkowy

23:30 Nocne plemię 
- horror

Rodzimy się ze wszystkim, czego nam trzeba do szczęścia i spełnienia.

06:00 Katastrofa stulecia 
07:30 Helios lot nr 522 
08:30 Bezwzględne ma-
szyny 09:00 Narodziny 
ścigacza 11:00 Producenci 
motocykli 12:00 Katastrofa 
stulecia 13:30 Helios lot nr 
522 14:30 Bezwzględne 
maszyny 15:00 Prawda 
czy fałsz 16:00 Smash 
Lab: Uciekająca przycze-
pa 17:00 Brudna robota: 
Hutnik 18:00 Brudna ro-
bota: Biospeleolog 19:00 
Człowiek niedźwiedź 
21:00 Ostatnie 24 godziny 
23:00 Kuźnia hot-rodów: 
Ostre początki 00:00 Tra-
gedia lotu 175 01:00 Lot 
93: Walka z terroryzmem 
03:00 Ostatnie 24 godziny: 
Anne Nicole Smith

06:10 Telesklep
07:45 Rodziców 

nie ma w domu 
08:20 Pępek świata 

- serial komediowy
09:20 Ben Hur 1/2 

- film przygodowy
11:15 Diabli nadali 

- serial komediowy
 Bohater Doug Heffernan 

przeżywa coraz bardziej 
komiczne konflikty ze 
swoją dość zwariowaną 
rodziną.

13:45 Goonies 
16:05 Frasier 

- serial komediowy
18:35 Detektyw Monk 

- serial sensacyjny 
 Adrian Monk to bardzo 

utalentowany detektyw, 
który cierpi na pewne 
zaburzenie psychiczne, 
którego nabawił się po 
tragicznym i nierozwi-
kłanym morderstwie 
żony.

01:40 Skrzydła 
- serial komediowy

 Bracia Brian i Joe 
Hackett to piloci po-
siadający własną firmę 
przewozową na małym 
lotnisku Sandpiper Air 
na wyspie Nantucket. 

02:10 Pakt z diabłem 
- horror

 Podczas pracy 
czasowej w studio 
prowadzonym przez 
znanego fotografa, nie-
zwykle przystojny Louis 
poznaje Henry’ego, 
który jest zachwycony 
jego piękną twarzą. 
Zaprasza Louisa na 
sesję fotograficzną 
i przekonuje go do 
artystycznego pseudo-
nimu Dorian, jako hołd 
złożony Dorianowi Gray 
i oprawia jego portret. 

03:45 UB40 - live at 
Montreux - koncert 

04:45 Wydarzenia 
05:20 TV Market

07:10 Łapu Capu 07:25 
Czerwone i złote 09:10 
Shrek - animowany 10:50 
Klasztor, pan Vig i zakon-
nica 12:30 Aktualności 
Filmowe - magazyn filmo-
wy 13:05 Ostatnia z tria 
- dokument przyrodniczy 
14:05 PREMIERA: Tajniki 
przyrody VI - dokument 
przyrodniczy 14:40 Nie 
patrz wstecz 16:20 Super-
cross - akcja 17:40 Deser: 
Złoto Ming 18:00 Stan 
oblężenia 20:00 PREMIE-
RA: Fałszerze 21:45 Katyń 
- dramat wojenny 23:50 
Naga broń: Z akt Wydziału 
Specjalnego 01:20 Samot-
ne serca 03:05 Kapitan 
Alatriste 05:25 Droga do 
San Diego

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 Tragiczna historia ze 
szczęśliwym zakończeniem 
08:10 Dzika rzeka - dramat 
10:10 Bitwa o planetę małp 
- science fiction 11:45 Na 
ostrzu szpady - przygo-
dowy 14:00 Dla naszych 
chłopców - komedia 16:30 
Słodki drań - komedia 
18:15 Trzej uciekinierzy - 
komedia sensacyjna 20:00 
Zaklinacz koni - dramat, 
USA, reż. Robert Redford 
22:55 Hidalgo - ocean 
ognia - przygodowy, USA 
01:15 Dusiciel z Bostonu 
- thriller, USA, reż. Richard 
Fleischer 03:10 Jeżeli Bóg 
pozwoli - dramat 04:30 
Rebus - obyczajowy, Pol-
ska 05:55 Zakończenie 
programu

07:00 Dorastanie…: Lwy 
08:00 Policja konna 08:30 
Życie zwierząt: W dzień i w 
nocy 09:00 Najzabawniej-
sze zwierzęta świata 10:00 
Na pomoc zwierzętom 
10:30 Na ratunek przyro-
dzie 18:00 Najzabawniej-
sze zwierzęta świata 19:00 
SPA dla kota i psa 20:00 
Sztuka adaptacji 20:30 
Sztuka adaptacji: Floryda 
21:00 Bestie na Maxa: W 
mateczniku 22:00 Świat 
przyrody 23:00 Policja dla 
zwierząt w Phoenix 00:00 
Na posterunku: Pies na 
dachu 01:00 SPA dla kota 
i psa 02:00 Sztuka adapta-
cji 02:30 Sztuka adaptacji 
03:00 Bestie na Maxa 
04:00 Świat przyrody

06:00 I ty możesz zostać 
bohaterem - animowany 
07:30 Numer 2 - komedio-
dramat 09:05 Jak wam się 
podoba - komedia 11:10 
Na planie - magazyn filmo-
wy 11:40 Ktoś inny - ko-
media 12:55 Nowy świat 
- komedia 14:30 Świątecz-
ny więzień - komedia 16:00 
Niczego nie żałuję - Edith 
Piaf - biograficzny 18:20 
Ratatuj - animowany, USA 
20:10 Hollywoodland - 
dramat kryminalny 22:15 
Bagno - horror 23:45 Diu-
kowie Hazzardu: Początek 
- komedia akcji 01:20 Me-
tamorfoza - horror 03:00 
Sybil - dramat 04:25 Układ 
- thriller

19:30 Obywatele 
prezydenci 
- komedia

 Prezydent Kramer, 
demokrata, i prezydent 
Douglas, republikanin, 
odwieczni rywale i 
konkurenci, są już na 
politycznej emerytu-
rze. Jednakże jak się 
okazuje wplątują się 
w sam środek spisku, 
mającego doprowa-
dzić między innymi 
do dymisji obecnego 
prezydenta Haneya.

21:35 Nie jesteśmy 
aniołami 
- komedia, USA

23:45 Kobieta
 olbrzym 
- film science-fiction

 Każdy przynamniej 
raz w życiu poczuł, 
że zboczył z właściwej 
ścieżki i pogrąża 
się w matni. 

01:40 Wróżki 
02:45 Koniec programu

HBO Discovery

Eurosport Ale kino!

Animal Planet Canal+

SOBOTA

Odkąd jej mąż zginął tragicznie w wypadku podczas 
pracy, Annie Wilson samotnie wychowuje trójkę dzieci. Nie 
jest to łatwe zadanie dla samotnej matki. Zapomoga pomo-
cy społecznej nie starcza na potrzeby rodziny. Dodatkowe 
środki kobieta zdobywa wykorzystując swój niezwykły 
talent. Annie posiada bowiem zdolności nadprzyrodzone, 
jest w stanie widzieć rzeczy dla innych niewidoczne. Za po-
mocą kart przywołuje wizje, dzięki którym może doradzać 
mieszkańcom swego miasteczka położonego na głębokim 
południu Stanów Zjednoczonych. Ludzie przychodzą do niej 
ze swoimi problemami, szukając pomocy i dobrego słowa.

Jim Brennan, były kapitan amerykańskich sił powietrz-
nych, a teraz pilot wynajmujący się do różnych zadań, 
przyjeżdża po pięcioletniej przerwie do Stambułu, gdzie już 
na lotnisku wita go inspektor służb celnych, Nural, słusznie 
podejrzewając, że Brennan wrócił do Turcji, żeby odzyskać 
brylanty wartości 200 tys. dolarów, których nie udało mu 
się wywieźć poprzednim razem. Brennan wszedł w ich po-
siadanie trochę przypadkowo, gdy jego przyjaciel, jubiler 
Aziz, dał mu je na przechowanie, licząc, że niebawem je 
odbierze. Diamenty przemycił z Kairu w grubej bransolecie 
niejaki Darius, stojący na czele porzemytniczej bandy.

TVP1
23:15

TVP1
11:55

Dotyk przeznaczenia

Gwiazdy w południe - Stambuł

Lee Cullen, pracująca w Departamencie Obrony, przez 
przypadek odkryła plan przekazania nowoczesnej i nie-
zwykle niebezpiecznej broni maszynowej w ręce ludzi, któ-
rzy mogą zaburzyć światową równowagę władzy. Kobieta 
nie zdaje sobie jednak sprawy, że w spisek zamieszani są 
politycy najwyższego szczebla i że zrobią wszystko, aby 
nie dopuścić do ujawnienia prawdy. Los Cullen wydaje się 
przesądzony. Do akcji wkracza jednak Egzekutor - agent 
specjalny John Kruger z Programu Ochrony Świadków. 
Chcąc ocalić jej życie, Egzekutor musi zmierzyć się z 
przeciwnikiem, który nie ustępuje mu pod względem 
sprytu i umiejętności. Kruger, włączony w sytuację, która 
staje się coraz bardziej skomplikowana i niebezpieczna, 
doświadcza niszczycielskiej mocy nowej broni. Dzięki 
niej, nieprzyjaciele mogą wszystko widzieć przez ściany 
i wysyłają serie pocisków z prędkością bliską prędkości 
światła, nie pozostawiając ściganym żadnej możliwości 
ukrycia się. W świecie, w którym nie można już na nikogo 
liczyć, Kruger i Cullen ufają tylko sobie. 

TVN
20:00 Egzekutor

Odwet - film sensacyjny, TVN, godz. 22:20. Sean Vetter i jego 
partner Demetriusz Hicks przez lata patrolowali najniebez-
pieczniejsze rejony Los Angeles. Wreszcie wspólnie stworzyli 
elitarną jednostkę do walki z handlem narkotykami. 

06:00 Klan - telenowela
07:50 Śniadanie na 

podwieczorek
08:45 M jak miłość 

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

Płaszczydło 
10:25 Kurs języka 

polskiego. Profesor 
Smok i przyjaciele 

10:50 Złotopolscy 
- telenowela TVP

11:15 Pamiętaj o mnie
11:25 Bzik kulturalny
11:55 Między ziemią 

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

a niebem - magazyn
13:00 Transmisja Mszy 

Świętej 
14:10 Dom - serial
15:40 Serce zostawił 

Wilnu - reportaż
16:10 Skarby nieodkryte 

- program edukacyjny

05:10 Zaopiekuj się mną 
- serial, Argentyna

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

06:45 Kadra 2012 
- magazyn

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

08:00 Domisie 
- program dla dzieci

08:25 Klub przyjaciół 
Myszki Miki - serial

08:55 Teleranek 
- magazyn

09:25 Wszystkie 
psy idą do Nieba
- film animowany 

10:50 Młoda godzina: 
Hannah Montana 
- serial, USA 

11:25 Tydzień
11:55 Między ziemią 

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

a niebem - magazyn
13:00 Wiadomości
13:10 Świry 

- serial kryminalny
14:00 Winnetou 

- serial przygodowy
15:45 BBC w Jedynce: 

Życie gadów i płazów 
- serial dokumentalny

17:00 Teleexpress 
17:20 Mój pierwszy 

ślub - komedia 
romantyczna

19:00 Wieczorynka: 
Kubusiowe opowieści 
- serial

19:30 Wiadomości 
19:50 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Seks, kasa 

i kłopoty - serial 
obyczajowy

 Nick zamierza spędzić 
święto dziękczynienia 
z żoną i córką. Tripp 
jednak chce, żeby Nick 
zajął się zaaranżowa-
niem spotkania 
z Simonem Elderem.

21:10 Ranczo - serial 
obyczajowy TVP

23:15 Uczta kinomana: 
Smażone zielone 
pomidory - film 
fabularny

01:25 Kolekcja 
kinomana: 
Porozmawiaj z nią 
- dramat

03:15 Wokół 
wielkiej sceny

03:45 Zakończenie 
dnia

05:30 Dla niesłyszących: 
Słowo na niedzielę 

05:35 Dla niesłyszących: 
Radio Romans - serial

06:00 Złotopolscy 
- telenowela TVP

07:00 Cmentarze 
świata: Praga 
- serial dokumentalny

07:30 M jak miłość 
- serial TVP

08:25 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy

09:25 Cmentarze świata: 
Nowy Orlean - serial 
dokumentalny

10:00 Wojciech 
Cejrowski-boso przez 
świat: Południowy 
Tyrol - cykl reportaży

 Wojciech Cejrowski 
odwiedza Południowy 
Tyrol - włoską, górską 
enklawę, w której 
większość obywatelii 
mówi po niemiecku.

10:35 Rodzinne ogląda-
nie: Lekarze 
z Mount Everest 
- film dokumentalny

11:40 Makłowicz 
w podróży 
- magazyn kulinarny

12:15 Gwiazdy 
w południe: Vera Cruz 
- western

14:00 Familiada 
- teleturniej

14:30 Złotopolscy 
- telenowela TVP

15:05 Szansa na Sukces 
- Wspomnienie 

16:10 Na dobre i na złe 
- serial TVP

17:10 Brzydula Betty 
- serial komediowy 

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

- teleturniej
20:05 Czas honoru 

- serial TVP
21:00 Con Air: 

Lot skazańców 
- dramat

22:50 Magazyn Ekstra-
klasy - Szybka piłka 
- kulisy

23:00 Magazyn 
Ekstraklasy 
- Szybka piłka

23:40 EUROexpress 2012
23:50 Msza za ojczyznę 

- film dokumentalny
00:30 Panorama
00:50 W.A. Mozart 

- Requiem
02:00 Epicentrum 

- film fabularny
03:35 Zakończenie dnia

06:50 Integracja
07:00 Wierzę, wątpię, 

szukam - magazyn
07:30 Serwis Info Dzień 

weekend, Pogoda
07:45 Obiektyw Flesz
07:50 Kulisy 
08:00 Tydzień Białoruski 
08:30 Serwis info
08:45 Przegląd Ukraiński 
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
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, USA
06:45 Power Rangers

 - serial przygodowy
07:45 Spongebob 

Kanciastoporty 
- film animowany

09:30 Rodzina zastępcza 
- serial obyczajowy

10:30 Między 
ziemią a niebem 
- komedia familijna

12:20 Zaklęta w sokoła 
- baśń fantasy

14:55 Kuloodporny 
- komedia sensacyjna

17:00 Wydarzenia 
17:30 Sport 
17:35 Pogoda 
17:45 Studio F1 - GP 

Brazylii 
18:00 Formuła 1 - GP 

Brazylii 
20:00 Studio F1 
20:30 Skazany na śmierć 

- serial sensacyjny
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21:30 CSI: Kryminalne 
zagadki Miami 
- serial kryminalny

 W pożarze, który 
wybuchł w prywatnym 
domu, ginie młody 
mężczyzna. Jego 
narzeczona ratuje się 
dosłownie w ostatniej 
chwili, wyskakując 
z sypialni wprost do 
basenu. 

22:00 Studio Lotto 
22:35 Kości - serial 

kryminalny, USA
23:35 Wallander: 

Kontener 
- film, Szwecja

 Kurt Wallander kolejny 
raz staje do walki z bez-
prawiem w miasteczku 
Ystad. Policja dostaje 
zgłoszenie o porzuconej 
ciężarówce. 

01:30 Magazyn sportowy 
03:30 Tajemnice losu
04:30 Zakazana kamera
05:00 Nocne randki 
05:15 TV MARKET

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

z gwiazdami 
- program rozrywkowy

21:50 Teraz albo nigdy 
22:55 Taniec 

z gwiazdami 
- program rozrywkowy

23:25 Tischner 
- życie w opowieściach 

00:25 Szalony Jackson 
- film sensacyjny

 Policjant Jericho 
Jackson z Detroit musi 
rozwikłać sprawę, w 
którą zamieszany jest 
pewien nieuczciwy 
przemysłowiec Peter 
Dellaplane i jego dziew-
czyna, narkomanka 
Sydney Ash.

02:20 Uwaga! 
02:40 Telesklep
03:00 Nic straconego

14:45 Stadion Info
15:30 Serwis info
16:00 Sprint przez 

historię P. Babiarza 
16:30 Serwis info
16:45 Pod Twoją Obronę 
17:15 Magazyn Świat
17:30 Serwis Info Wie-

czór weekend
17:35 Magazyn Świat
18:00 Obiektyw - dziennik 
18:20 Panorama Litewska 
18:27 Warto tam być…
18:30 U źródeł wiary 
19:00 Transmisja Sportowa
20:30 Serwis Info
20:50 Młodzież kontra
21:30 Serwis Info Wieczór
21:45 Obiektyw 
22:00 Sport
22:10 Bar–mani
22:30 Serwis info
22:50 Film dokumentalny
23:30 Miejsca Przeklęte 
00:00 Sportowa niedziela
01:00 Pierwszy milion 
01:25 Antysalon Ziemkie-

wicza - magazyn
01:50 Serwis info

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

temat...
17:25 Pamiętaj o mnie - 

koncert życzeń
17:35 Londyńczycy 
18:25 M jak miłość

 - serial TVP
19:10 Dobranocka: Sceny 

z życia smoków 
19:30 Wiadomości
20:10 Glina
20:55 Szansa na Sukces 

- Wspomnienie 
21:50 Czas dla kibica 

- Sport
23:40 Smak tradycji 

- Wszystkich świętych 
- magazyn

24:00 M jak miłość 
00:45 Ziarno - magazyn
01:10 Dobranocka za 

oceanem
01:30 Wiadomości
02:00 Glina 

- serial kryminalny
02:50 Zaproszenie
03:10 Złotopolscy

05:35 Uwaga! 
05:55 Telesklep
08:00 Proste życie 

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

- serial
12:45 Agent Cody Banks 

- film przygodowy
14:50 You can dance - Po 

prostu tańcz! - program 
rozrywkowy, Polska

16:30 Co za tydzień 
17:00 Superniania 3 
 W trzeciej edycji Dorota 

Zawadzka znowu będzie 
wspierać bezradnych 
rodziców. Przypomni 
im, że posiadanie dzieci 
jest wielkim szczę-
ściem, a nie wydarze-
niem zmuszającym 
do rezygnowania z 
własnego życia, marzeń 
i wolnego czasu.

18:00 Milionerzy 

Ranczo - serial obyczajowy, TVP1, godz. 21:10
Większość „genialnych” pomysłów w Wilkowyjach powstaje 
na ławce przed sklepem. I tym razem rodzi się pewien plan, 
z którego wynikają spore kłopoty.

Gwiazdy w południe: Vera Cruz - western, TVP2, godz. 12:15
Na dworskim balu Trane i Erin poznają piękną hrabinę Marie 
Duvarre. Obaj zostają zaangażowani jako eskorta arysto-
kratki podczas jej podróży ze stolicy Meksyku do Vera Cruz. 

05:35 Dekoratornia
05:55 cruZer Sport:eX
06:25 Program
08:20 Nieposkromiona 

Australia - serial 
dokumentalny

08:55 Program
11:00 Galileo 
12:00 Kinomaniak 
12:30 Dekoratornia 
13:00 Wielkie Happy 

Hour
14:00 25 Most Stylish 

- program
15:00 SPORT
17:00 KŁAMCZUCH 

- program rozrywkowy
18:00 Istne Szalenstwo 

- program rozrywkowy
19:00 Galileo 

- program popularno-
naukowy

20:00 Włatcy Móch 
- serial animowany 

20:30 Moja macocha 
jest kosmitką - kome-
dia science-fiction

Długa jest droga do raju, więc nie przejmuj się drobiazgami.

06:00 Brainiac 07:00 Kuź-
nia hot-rodów 08:00 Jak 
to jest zrobione? 09:30 
Zwykłe rzeczy 10:00 
Piąty bieg 11:00 Kuźnia 
hot-rodów: Ostre począt-
ki 12:00 Brudna robota: 
Hutnik 13:00 Brudna ro-
bota 14:00 Wielkie rzeczy 
15:00 Prawda czy fałsz 
16:00 Wybuchowe histo-
rie Marka Williamsa 17:00 
Jak to jest zrobione? 18:00 
Brainiac 19:00 Smash Lab 
20:00 Inżynieria ekstre-
malna 21:00 Walka o ropę 
22:00 Najtrudniejsze za-
wody świata 23:00 Brudna 
robota 00:00 Duchy 01:00 
Strefa śmierci: Irak: Bitwa 
o Nadżaf 02:00 Fight Qu-
est - Sztuki walki: Izrael

05:45 Telesklep
07:20 Hej-nał show 
08:20 Inwazja - serial 

science-fiction
09:15 Ben Hur cz.2 

- film przygodowy
11:40 Goonies 

- film przygodowy
14:00 Detektyw Monk 

- serial sensacyjny 
15:00 Obywatele 

prezydenci - komedia
17:05 Columbo 

- serial kryminalny
 Perypetie poruczni-

ka Columbo, który 
pracuje w wydziale 
zabójstw policji w Los 
Angeles. Zajmuje się 
głównie morderstwami, 
które dotyczą osób z 
wyższych sfer. Znany 
ze swoich dziwactw 
śledczy jeździ zdezelo-
wanym samochodem, 
chodzi w starym pro-
chowcu i pali cygara.

22:45 Jazda Figurowa 
- program Michała 
Figurskiego

23:45 Pakt z diabłem 
- horror

 Podczas pracy 
czasowej w studio 
prowadzonym przez 
znanego fotografa, nie-
zwykle przystojny Louis 
poznaje Henry’ego, 
który jest zachwycony 
jego piękną twarzą. 

01:40 Skrzydła 
- serial komediowy, 
USA, wyk, Steven 
Weber, Timothy Daly, 
Crystal Bernard

02:10 Być jak ona 
- program, USA

02:40 Wydarzenia, Sport, 
Pogoda

03:15 Kinomaniak
03:40 VIP 
04:05 Gram.TV
04:30 Sztukateria
04:55 TV Market
05:10 Zakończenie 

programu

07:00 Ostatnia z tria 08:00 
Tajniki przyrody VI - doku-
ment przyrodniczy 08:35 
Jak ukraść milion dola-
rów - komedia kryminalna 
10:45 Niania w akcji 13:00 
Recepta na miłość - ko-
media romantyczna 14:35 
Pierwszy śnieg - thriller 
16:25 Azur i Asmar - ani-
macja 18:10 Amy Wine-
house - koncert, Wielka 
Brytania 19:10 Łapu Capu 
- chochliki telewizyjne 
19:20 Aktualności Filmo-
we - magazyn filmowy 
19:50 Nie Przegap 20:00 
Deser: Opowieść o dzielni-
cy 20:25 Liga włoska: Ju-
ventus Turyn 22:30 Ostatni 
raz 00:15 Jęk czarnego 
węża 02:10 Spokojne lata

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 Love Me Tender 
09:35 Poirot: Sprawa 
włoskiego arystokraty - 
kryminalny 10:40 Poirot: 
Pudełko czekoladek - kry-
minalny 11:40 Bilardzista 
- dramat 14:00 Werdykt 
- dramat 16:15 Ikonokla-
ści: Robert Redford i Paul 
Newman - dokumentalny 
17:05 Zaklinacz koni 20:00 
Dzika namiętność - kome-
dia 22:00 Estońska szkoła 
animacji 22:50 Cień wątpli-
wości - thriller 00:40 Kino 
Mówi - magazyn 00:45 
Gerry - dramat 02:25 Listy 
miłosne 04:15 Zen Noir 
05:30 Od kina klasy „B” do 
filmu kultowego: Science 
Fiction 06:00 Zakończenie 
programu

06:00 Na pomoc zwierzę-
tom 07:00 Dorastanie…: 
Tygrysy 08:00 Życie 
zwierząt: W tundrze 09:00 
Najzabawniejsze zwierzęta 
świata 10:00 Na ratunek 
przyrodzie 11:00 Na po-
moc zwierzętom 12:00 Po-
licja dla zwierząt w Phoenix 
13:00 Policja dla zwierząt 
w Phoenix 14:00 Dole i 
niedole rodziny szympan-
sów 15:00 Planeta Ziemia 
16:00 Prastary las 17:00 
SPA dla kota i psa 18:00 
Sztuka adaptacji 19:00 
Park zwierzęcy 20:00 Dole 
i niedole rodziny szympan-
sów 21:00 PREMIERA: 
Planeta Ziemia 22:00 Świat 
przyrody 23:00 Policja dla 
zwierząt w Phoenix

06:00 Europejskie Nagrody 
Filmowe 2007 07:30 Ro-
mero i Juliet - komedia ro-
mantyczna 09:00 Cinema, 
cinema - magazyn filmowy 
09:25 Niedokończone ży-
cie - dramat 11:10 Sce-
nariusz - komedia 12:45 
Morska opowieść - kome-
dia 14:15 Narodziny obłędu 
- thriller 15:50 Patrol - film 
akcji 18:05 Wszyscy ludzie 
króla - dramat polityczny 
20:10 Niedzielna Megapre-
miera: W pogoni za sławą 
- komedia 21:55 Apoka-
lipsa androidów - thriller 
science-fiction 23:30 Trzy 
świnki - komedia 01:35 
Krwawy diament - dramat 
przygodowy 03:55 Czarny 
sierpień - dramat

19:05 Kobra: Oddział 
specjalny - serial 
sensacyjny

20:05 Zabójcza broń II 
- film sensacyjny

 Kontynuacja przygód 
dwóch policjantów z 
Los Angeles - poryw-
czego Martina Riggsa 
i rozważnego Rogera 
Murtaugha. Tym razem 
otrzymują specjalne za-
danie - mają pilnować 
Leo Getza - koronnego 
świadka w procesie 
mafijnym.

22:25 Dowody zbrodni 
- serial kryminalny

23:25 Smak wolności 
- film obyczajowy

 Nastoletni bohaterowie 
wychodzą z zamknię-
tego kręgu swego 
środowiska, muszą 
stawić czoła jawnemu 
antysemityzmowi...

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

HBO

Cameron Poe, eksżołnierz, zostaje skazany na 8 lat 
więzienia za nieumyślne zabójstwo w obronie żony. Zwol-
niony warunkowo za dobre sprawowanie wraca po kilku 
latach do domu - do żony i córeczki, której nigdy jeszcze 
nie widział. Nie dane mu będzie jednak zaznać spokoju.  
Popada ponownie w tarapaty, lecąc samolotem pełnym 
niebezpiecznych przestępców transportowanych do kolej-
nego więzienia, którzy opanowują maszynę. Przewodzi im 
Cyrus „Wirus” Grissom, geniusz i maniak zarazem, który 
ma równie mało skrupułów co inni desperaci: czarnoskó-
ry Diamond Dog o morderczych instynktach, brutalny Billy 
Bedlam czy notoryczny gwałciciel Johnny 23.

Discovery

Eurosport Ale kino!

Animal Planet Canal+

NIEDZIELA
TVP2
21:00 Con Air - Lot skazańców

Romantyczna opowieść rozpoczyna się niecodziennym 
spotkaniem dwojga młodych ludzi w kościele. Ona wkrótce 
wychodzi za mąż i szuka duchowego wsparcia poprzez spo-
wiedź. On - przystojny i uwodzicielski stolarz - akurat wyko-
nuje tu pewne prace. Kiedy przypadkowo zostaje wzięty za 
księdza, chce natychmiast wyjaśnić pomyłkę, ale zaintrygo-
wany wyznaniem dziewczyny wciela się w tę nietypową rolę.

TVP1
17:20 Mój pierwszy ślub

Poznajemy obu bohaterów w chwili, gdy w jednym z 
madryckich teatrów oglądają spektakl baletowy w wyko-
naniu słynnej Piny Bausch. Nie znają się i tylko przypadek 
sprawił, że zajmują na widowni sąsiednie miejsca. Jeden z 
nich, Benigno, jest pielęgniarzem w szpitalu. Przez długie 
lata, aż do jej śmierci, opiekował się swoją ciężko chorą 
matką. Teraz z równie wielkim oddaniem zajmuje się mło-
dą baletnicą Alicią, która potrącona przez samochód za-
padła w śpiączkę. Benigno zakochał się w niej cztery lata 
wcześniej, gdy z okien swojego mieszkania obserwował 
ją podczas prób w sali baletowej. 

Akcja filmu rozgrywa się na przełomie 1954/55 roku 
- jego nastoletni bohaterowie wychodzą z zamkniętego 
kręgu swego środowiska, muszą stawić czoła jawnemu 
antysemityzmowi, kwestiom równości rasowej, nie mó-
wiąc o zwyczajnych problemach wieku dojrzewania. Na 
doświadczenia młodzieńcze nakładają się bardziej ogólne 
obserwacje, choćby rozwój telewizji. Ton opowieści jest 
nostalgiczny, raczej pogodny, bez drastycznych konflik-
tów i złych ludzi, ale też bez drażniących stereotypów. Po-
lityczna poprawność? Bynajmniej, to poetyka wspomnień, 
które zatrzymują w pamięci obraz wyidealizowany, co nie 
znaczy, że nieprawdziwy. 

TVP1
01:25

TVN7
23:25

Kolekcja kinomana - Porozmawiaj z nią

Smak wolności
Goonies - film przygodowy, TVN7, godz. 11:40
Bracia Mikey i Brand znajdują na strychu starą mapę, na 
której zaznaczona jest droga do ukrytego skarbu. Rycina 
należała niegdyś do groźnego pirata Jednookiego Willy’ego.



06:00 Kawa czy herbata? 
07:55 Leksykon PRL
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans 

po ósmej
08:35 Jedynkowe 

Przedszkole
09:00 My Wy Oni 
09:25 Piosenki Jonasza 

Kofty śpiewa Michał 
Bajor - koncert

09:50 Hotel Pod Żyrafą 
i Nosorożcem - serial

10:35 A czego tu się bać? 
11:10 Folkogranie 

- Nowa Tradycja 2008
11:30 Plebania 
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - telenowela
12:35 Pamiętaj o mnie 
12:45 Serce zostawił 

Wilnu - reportaż
13:15 M jak miłość 
14:05 Tygrysy Europy 
14:50 Rozmowy na 

temat...

05:50 Notacje - Ks. 
Michał Heller. 
Wszechświat i filozofia 
- cykl dokumentalny

06:00 Kawa czy herbata? 
(w tym: Wiadomości 
skrót, Pogoda)

07:55 Leksykon PRL 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans 

po ósmej
08:35 Sekretny świat 

misia Beniamina 
09:00 Budzik - Parasole
09:30 Atlantis High 

- serial komediowy
10:00 Moda na sukces 

- serial, USA
10:50 Wielki świat 

małych odkrywców 
11:05 Indeks ‘68 

- koncert galowy 44. 
Studenckiego Festiwalu 
Piosenki cz.2

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:20 W kolejce 

po euro - cykl reportaży
12:40 Plebania 

- telenowela TVP
13:05 Klan - telenowela
13:30 Faceci do wzięcia 

- serial TVP
14:00 Zwierzęta świata: 

Królowa hien 1/2 
- film dokumentalny

14:30 Errata do biografii
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Jesteś tym, co jesz
15:40 Pora na doktora 

- magazyn
16:05 Moda na sukces
17:00 Teleexpress 
17:20 Celownik - magazyn
17:30 Klan - telenowela
18:00 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
18:25 Plebania 

- telenowela TVP
18:55 300 % normy 

- pytanie 9
19:00 Wieczorynka: 

Garfield i przyjaciele 
- serial animowany

19:30 Wiadomości 
20:20 Teatr Telewizji: 

Scena Faktu - Golgota 
Wrocławska

22:00 Wydział Zabójstw 
- serial kryminalny

22:25 Reportaż
23:10 Mocne kino nocne: 

Armia wilków 
- Dog Soldiers - horror

01:00 Kojak 
- serial sensacyjny

01:55 Errata do biografii
02:20 Notacje - Barbara 

Krafftówna. Kresowe 
dzieciństwo - cykl 
dokumentalny

02:35 Zakończenie dnia

06:10 Złotopolscy 
- telenowela TVP

07:00 EUROexpress 
- magazyn

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

Pomocnik św. Mikołaja 
- serial animowany, 
Francja 

08:00 Pytanie 
na śniadanie (w tym: 
Panorama, Pogoda)

10:15 M jak miłość 
- serial TVP

11:10 Codzienna 2 m. 3 
- serial komediowy

11:40 Harry 
i Hendersonowie 
- serial komediowy 

12:05 Anna Dymna 
- spotkajmy się

12:30 Znaki czasu 
- magazyn

12:55 Gwiazdy tańczą 
na lodzie - Wielcy 
nieobecni - widowisko 
rozrywkowe

13:50 Gwiazdy tańczą 
na lodzie - Opera - 
widowisko rozrywkowe

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

15:50 Fort Boyard 
- reality show

16:50 Bulionerzy 
- serial komediowy

17:20 Sierociniec dla 
orangutanów - cykl 
dokumentalny, Wielka 
Brytania 

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

- teleturniej
19:35 Na wyłączność 

- wywiad
20:00 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy
20:35 M jak miłość 

- serial TVP
21:30 Kulisy serialu 

„M jak miłość” 
21:40 TOMASZ LIS NA 

ŻYWO - talk-show
22:45 Kryminalne 

zagadki Las Vegas 
- serial sensacyjny, 
USA, Kanada 

00:30 Panorama
00:50 Wieczór artystycz-

ny - Stanisław Lem 
- film dokumentalny

01:40 Wieczór artystycz-
ny: Wielcy nieobecni 
- koncert z 1995 roku

02:30 Zakończenie 
programu

06:00 Serwis Info Poranek
07:45 Obiektyw Flesz
08:30 Serwis info
08:45 Magazyn Łomżyński
09:00 Serwis info
09:10 Korespondent TVP 

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

dnia - magazyn
10:05 Info dzień
10:30 Serwis info
11:20 Serwis kulturalny
12:00 Serwis Info Dzień
12:05 Pięć minut dla 

zdrowia
12:15 Info Dzień, Pogoda
12:20 Serwis info
13:05 Raport z Polski 
13:20 Info Dzień
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

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
09:50 Rodzina zastępcza 

- serial obyczajowy
10:50 Sabrina - nastolet-

nia czarownica - serial
11:30 Samo życie 

- serial obyczajowy
11:50 Nowe przygody 

Tequili i Bonettiego
 - serial, Włochy

13:00 Fabryka gwiazd
14:00 Pierwsza miłość 
14:45 Sabrina - nastolet-

nia czarownica - serial
15:15 Świat 

według Bundych 
- serial komediowy

15:50 Wydarzenia 
16:15 Interwencja 
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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 Dzień 

niepodległości 
- film science-fiction

22:00 Studio Lotto 
23:15 Snajper 3 

- film
 Starszy sierżant 

Thomas Beckett jest 
najlepszym i najsku-
teczniejszym snajperem 
w amerykańskich 
oddziałach marines. 

01:10 Fala zbrodni 
- serial sensacyjny

02:00 Rajska plaża 
03:00 Zakazana kamera
04:00 Tajemnice losu
05:15 Zakończenie 

programu

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

- serial obyczajowy
20:45 W-11 Wydział 

Śledczy - serial fabu-
larno-dokumentalny, 
Polska 

21:30 Szymon 
Majewski Show 
- program rozrywkowy

22:35 Teraz my! 
23:20 Tischner - życie w 

opowieściach 
00:20 Nie z tego świata 

- serial science-fiction
 Sam i Dean nie mogą 

sobie poradzić ze 
sprawą zabójstw 
dokonanych na terenie 
miejscowego campusu. 

01:20 Wydanie drugie 
poprawione 

01:50 Co za tydzień 
02:15 Uwaga! 
02:35 Wrzuć na luz 
03:35 Telesklep
03:55 Nic straconego

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 Gość Dnia
16:55 Warto tam być…
17:00 Everyday English 
17:15 Komentarz - świat
17:30 Serwis info
18:00 Obiektyw 
18:20 Przegląd 

Suwalsko-Mazurski 
18:27 Warto tam być…
18:30 Jest sprawa 
19:00 Kulisy 
19:10 Było, nie minęło
19:30 Pod Twoją Obronę 
20:00 Serwis Info Wieczór
20:10 Minęła 20-ta
21:05 Telekurier - Bliżej 

Ciebie
21:30 Serwis info
21:45 Obiektyw - dziennik
22:15 Minął Dzień
22:50 Biznes
23:05 Sportowy Wieczór
23:30 Serwis info

15:05 Warto rozmawiać
15:55 Podróżnik - Słonie 

z Tsavo
16:15 My Wy Oni - magazyn
16:40 Warmia i Mazury 

na jesień - magazyn
17:00 Teleexpress
17:15 Jedynkowe 

Przedszkole 
17:40 Dzika Polska 

- serial dokumentalny
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 Reportaż
22:25 Warto rozmawiać
23:15 Gwiazdy z Kabaretu 

Starszych Panów
23:45 Dziękujemy za 

solidarność: Hanna 
Kościa

24:00 Serwis Info Wieczór
00:05 Pogoda Info Wieczór
00:10 Dzika Polska 

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

- program rozrywkowy
08:30 Dzień dobry TVN 
11:00 Pascal: 

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

- program rozrywkowy
14:15 Detektywi 

- serial fabularno-doku-
mentalny, Polska 

14:45 Agenci NCIS 
- serial sensacyjny 

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-
ny, Polska 

19:00 Fakty 

Zwierzęta świata: Królowa hien - film dokumentalny, 
TVP1, godz. 14:00. Obserwowane stado hien cętkowanych 
zamieszkuje obszary Charleston, część Parku Narodowego 
Mala Mala w Afryce Południowej.

Barwy szczęścia - serial obyczajowy, TVP2, godz. 20:00
Rafał zabiera Izabeli klucze do mieszkania i zamyka ją 
w środku. Iza jest załamana, zwłaszcza gdy na dodatek 
okazuje się, że Rafał wyjął kartę SIM z jej telefonu.

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
12:25 Lalola 

- serial komediowy
13:30 V-max
14:00 Dziewczyny 

fortuny 
15:00 Beverly Hills 90210 

- serial obyczajowy
16:00 Idiotki nie 

idą do nieba 
- serial meksykański

17:00 mała Czarna 
- program dla kobiet
- serial meksykański

19:00 Happy Hour 
- informacyjny program 
rozrywkowy

20:00 Istne Szalenstwo 
- program rozrywkowy

Szeroki świat jest pełen wielkich cierpień i wielkich radości.

06:00 Brudna robota 
07:00 Prawda czy fałsz 
08:00 Jak to jest zrobione? 
09:00 Superjazda: Road-
stery 10:00 Amerykański 
chopper 11:00 Królowie 
mocy 12:00 Inżynieria 
ekstremalna 13:00 Broń 
przyszłości: Siła uderzenia 
14:00 Szkoła przetrwania 
15:00 Jak to jest zrobio-
ne? 16:00 Brudna robota 
17:00 Prawda czy fałsz 
18:00 Superjazda 19:00 
Amerykański chopper 
20:00 Jak to jest zrobio-
ne? 21:00 Makrochirurgia 
22:00 Doskonałość ciała 
00:00 Detektywi sądowi: 
Ukrywana obsesja 01:00 
Detektywi sądowi 02:00 
Amerykański hot-rod

04:55 Taniec z gwiazdami 
- program rozrywkowy 

06:05 Telesklep
07:10 Serce z kamienia 

- telenowela 
08:00 Nocny kurs 

- serial sensacyjny
09:00 Kochane kłopoty 

- serial obyczajowy 
10:00 Szymon 

Majewski Show 
- program rozrywkowy

11:05 Ostry dyżur 
- serial obyczajowy

12:00 Telesklep
13:05 Hej-nał show 
14:00 Nocny kurs 

- serial sensacyjny
15:00 Szymon 

Majewski Show 
- program rozrywkowy

16:05 Pomoc domowa 
- serial komediowy

16:35 Kochane kłopoty 
- serial obyczajowy

17:35 Ostry dyżur 
- serial obyczajowy

21:00 Discovery 
Pogromcy mitów 
- program, USA

 Gospodarze programu, 
Adam Savage i Jamie 
Hyneman, przeprowa-
dzają doświadczenia, 
mające wykazać, czy 
niektóre zachowania 
rekinów przedstawione 
w filmie „Szczęki” mają 
uzasadnienie w rzeczy-
wistości, czy też nie. 

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
03:05 Wydarzenia, Sport, 

Pogoda
03:40 Muzyczne listy
04:30 Sztukateria
04:55 Zakończenie 

programu

07:10 Łapu Capu 07:20 
Nie Przegap 07:30 Simp-
sonowie XV - serial 08:00 
Obcy krewni 09:35 Za-
kochany Moliere 11:40 
Bilety - obyczajowy 13:35 
Ściśle tajne - dramat 15:35 
Rozmowy nocą 17:15 
Przepisy na katastrofę - 
dokument, Niemcy 18:20 
Taxi 4 20:00 Łapu Capu 
20:10 Simpsonowie XV 
20:35 Nie Przegap 20:45 
Łapu Capu 20:50 Mini-
sport + - newsy sporto-
we 21:00 Naga broń: Z 
akt Wydziału Specjalnego 
22:30 PREMIERA: „Hair” 
- Niech zaświeci słońce 
23:35 Obcy 01:55 Reno 
911! - Miami 03:15 Dług - 
dramat sensacyjny

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 Praga - dramat, 
Dania 09:45 Młode lwy 
12:35 Związki - melodra-
mat 14:05 Sławni i bogaci: 
James Belushi - dokumen-
talny 14:40 Bezimienni bo-
haterowie - dramat 16:10 
Romans - film krótkome-
trażowy 16:35 W cieniu 
słońca - dramat 18:15 
Kiedy nadchodzi sobota 
- dramat sportowy 20:00 
Od dziewiątej do piątej - 
komedia 22:00 Simpatico 
- kryminał 23:55 Księżyc 
- psychologiczny 02:15 
Tylko ze stałym partnerem 
- komedia 03:50 Medium 
- horror 05:25 Gwiazdy i 
gwiazdorzy - dokumental-
ny, USA 05:50 Zakończe-
nie programu

10:00 Zwierzęce urwisy 
11:00 Ulica lemurów 11:30 
Ulica lemurów 12:00 W 
poszukiwaniu anakondy ol-
brzymiej 13:00 Dzika przy-
roda Afryki 14:00 Pies na 
medal 15:00 SPA dla kota 
i psa 16:00 Na ratunek 
przyrodzie 16:30 Na po-
moc zwierzętom Australii: 
Na pomoc Roo 17:00 Poli-
cja dla zwierząt w Houston 
18:00 Na pomoc zwierzę-
tom 18:30 Małpie życie 
Opiekunowie 19:00 Dzika 
przyroda Afryki 20:00 Na 
ratunek przyrodzie 21:00 
Dom dla szympansa 22:00 
Policja dla zwierząt w RPA 
23:00 Na pomoc zwierzę-
tom 23:30 Początkujący 
weterynarze

06:00 Morska opowieść 
- komedia 07:30 Narodzi-
ny obłędu - thriller 09:05 
Patrol - film akcji 11:20 
Wszyscy ludzie króla - dra-
mat polityczny 13:25 Dom 
nad jeziorem - melodramat 
15:00 Cinema, cinema 
15:25 U Pana Boga w 
ogródku - komedia 17:20 
Casino Royale - film akcji 
19:40 Premiera: Na planie 
20:10 Premiera: Uzi w Ala-
mo - komedia romantycz-
na 21:40 Zabójcza intryga 
w Chueca - komedia 23:15 
Głosy 2 - horror 00:50 
Gangsterskie hity 02:20 
Uzi w Alamo 03:50 Na 
planie - magazyn filmowy, 
USA 04:20 Zabójcza intry-
ga w Chueca - komedia

18:35 Frasier 
- serial komediowy

19:05 Pomoc domowa 
- serial komediowy 

19:35 Diabli nadali 
- serial komediowy

20:05 Pamiętnik 
- film melodramat

22:40 Opiekunka 
- film sensacyjny

00:25 Przymierze 
z bronią 
- film sensacyjny 

 Nowojorski dziennikarz, 
Jake Bridges (William 
Petersen) zaprzyjaźnia 
się z gangsterem. 
Gangster dzięki pomocy 
Jake’a pogłębia swoją 
wiedzę o literaturze, zaś 
Jake uczy się od niego 
sztuki ściągania długów 
i haraczy.

02:20 Wróżki 
03:25 Laski na czacie
04:55 Koniec 

programu

HBO Discovery

Eurosport Ale kino!

Animal Planet Canal+
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Program z 1996 r. , w którym Stanisław Lem, zmarły 
27 marca 2006 r. pisarz, eseista, filozof, futurolog i saty-
ryk opowiada o swoim życiu: o dzieciństwie i młodości 
spędzonej we Lwowie, o okupacji sowieckiej i niemiec-
kiej oraz trwającej przez całe życie fascynacji Lwowem. 
O bohaterze filmu mówią z kolei: Jerzy Turowicz - red. 
naczelny „Tygodnika Powszechnego”, Czesław Miłosz, 
Jan Błoński - krytyk literacki oraz Jerzy Jarzębski - krytyk 
teatralny. W dokumencie wykorzystano też fragmenty fil-
mów fabularnych nakręconych wg powieści Lema.

TVP2
00:50 Wieczór artystyczny - Stanisław Lem

Podobno w tych lasach od dawna giną ludzie. Pozostają 
po nich tylko podarte na strzępy namioty i kałuże zaschniętej 
krwi. Nikomu nie udaje się jednak odnaleźć zwłok. Nikt nie jest 
w stanie odkryć, jaka tajemnica spowija szkocką puszczę... 
Po plecach Coopera przebiega dreszcz. Blask rozpalonego 
ogniska z trudem rozjaśnia panujące dookoła ciemności. Nie 
widać, co czai się w mroku poza kręgiem światła. Ale Cooper 
szybko odzyskuje pewność siebie. Jest szeregowcem armii 
Jej Królewskiej Mości, obrońcą Korony Brytyjskiej. Wierzy, że 
jego dowódca sierżant Wells, twardziel i weteran pierwszej 
wojny w Zatoce Perskiej, wyciągnie oddział z kłopotów w każ-
dej sytuacji. Wells jest w pełni skoncentrowany na zadaniu. 

TVP1
23:10

Mocne kino nocne - Armia wilków 
- Dog Soldiers

Tragedia Henryka Szwejcera, przedwojennego prze-
mysłowca i powstańca śląskiego, dyrektora Zjednocze-
nia Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu, zaczęła się od 
przesłuchania jednego z jego współpracowników. Ten, 
oskarżony o pozornie błahy występek, nieopatrznie wyja-
wia parę nazwisk – w tym Szwejcera. Oficerowie Urzędu 
Bezpieczeństwa szybko chwytają trop. Henryk Szwejcer 
zostaje wraz z dwoma innymi pracownikami Zjednoczenia 
oskarżony o sabotaż. „Celem tego faszystowsko-hitle-
rowskiego spisku jest doprowadzenie do niewykonania 
Planu Trzyletniego” – grzmią prokuratorzy podczas sfin-
gowanego procesu. 

TVP1
20:20

Teatr Telewizji - Scena faktu
Golgota Wrocławska

Starszy mężczyzna czyta chorej na alzheimera kobiecie  
pamiętnik. Jego treścią jest historia niezwykłej miłości, któ-
ra rozpoczyna się w Karolinie Północnej w latach 40., tuż 
przed przystąpieniem USA do wojny. Dziewczyna z zamoż-
nej rodziny, 17-letnia Allie Hamilton przyjeżdża do małego 
miasteczka Seabrook. Tam poznaje niewiele starszego od 
siebie pracownika miejscowej fabryki, Noaha Calhouna. 
Choć pochodzą z różnych środowisk, zakochują się. 

TVN7
20:05 Pamiętnik

Opiekunka - film sensacyjny, TVN7, godz. 22:40
Piękna, młoda opiekunka do dziecka, Jennifer jest 
przedmiotem pożądania wszystkich mężczyzn w okolicy. 
Ta wyjątkowa dziewczyna staje się przyczyną tragedii...

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

po ósmej
08:35 Domisie 
09:00 Moliki książkowe 
09:10 Schudnij 
09:25 Podróżnik 

- Słonie z Tsavo
09:45 Wideoteka dorosłe-

go człowieka
10:10 Z archiwum IPN 
10:40 Ranczo 
11:30 Plebania 
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - telenowela
12:35 Pamiętaj o mnie 
12:45 Sportowy tydzień
13:15 Barwy szczęścia 
14:10 Koncert, jakiego 

nie będzie...
14:55 Forum
15:35 Reportaż
16:00 Gwiazdy z Kabaretu 

Starszych Panów

05:45 Notacje - Barbara 
Krafftówna. Kresowe 
dzieciństwo - cykl 
dokumentalny

06:00 Kawa czy herbata? 
(w tym: Wiadomości 
skrót, Pogoda)

07:50 Leksykon PRL 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans 

po ósmej
08:30 Tata Lew 

- serial animowany
08:45 Fifi 

- serial animowany
09:00 Jedynkowe 

Przedszkole
09:30 Legenda Nezha 

- serial animowany
10:00 Moda na sukces 
10:50 Sąsiedzi 

- serial komediowy
11:20 Celownik
11:30 W-skersi
11:40 Telezakupy
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Tak jak w Unii
12:40 Plebania 
13:05 Klan - telenowela
13:35 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
14:10 Podróżnik
14:30 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie...
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Bądź modna 

- cykl dokumentalny
16:05 Moda na sukces 

- serial, USA
17:00 Teleexpress 
17:20 Celownik - magazyn
17:35 Klan - telenowela
18:00 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
18:30 Plebania 

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

Truskawkowe Ciastko 
19:30 Wiadomości 
19:55 Sport 
20:05 Pogoda 
20:20 W krainie dresz-

czowców: Śmiertelne 
przewinienie - thriller

22:00 Wydział Zabójstw
 - serial kryminalny

22:30 Misja specjalna 
- magazyn śledczy

23:05 Perły Millennium 
- Z krwi i ciała mego 
- film dokumentalny

00:35 Instynktowna 
decyzja - film fabularny

02:10 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie...

02:35 Notacje - Ignacy 
Goldwasser. Strzał 
w Drohobyczu - cykl 
dokumentalny

02:50 Zakończenie dnia

06:10 Złotopolscy 
- telenowela TVP

07:00 Telezakupy
07:20 Akcja 

burzenia cerkwi 
- film dokumentalny

07:40 Dwójka Dzieciom: 
Pomocnik św. Mikołaja 
- serial animowany, 
Francja 

08:00 Pytanie 
na śniadanie (w tym: 
Panorama, Pogoda)

10:15 M jak miłość 
- serial TVP

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

11:40 Rezerwat 
namiętności 
- serial, Francja 

12:40 Harry 
i Hendersonowie 
- serial komediowy

13:10 Dobre duchy gór 
- film dokumentalny, 
Wielka Brytania 

14:10 Everwood 
- serial obyczajowy 

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

16:05 Dzieciaki górą 
- teleturniej

16:55 Bulionerzy 
- serial komediowy

17:30 Nie ma to jak hotel 
- serial komediowy, 
USA 

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

- teleturniej
19:35 Magazyn 

Kocham Kino
20:05 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy
20:40 M jak miłość 

- serial TVP
21:35 Kulisy serialu 

„M jak miłość” 
21:45 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
22:50 Liga Mistrzów 

- skróty
23:35 Czy świat oszalał?: 

Spokojnie, to tylko 
awaria - film dokumen-
talny, Wielka Brytania 

00:30 Panorama
00:50 Kocham 

kino na bis: 
Dziecko innej kobiety 
- film obyczajowy, USA, 
reż. John Erman, wyk. 
Linda Lavin, Tony Lo 
Bianco, Tracey Gold

02:30 Zakończenie 
programu

06:00 Serwis Info Poranek
07:45 Obiektyw Flesz
08:00 Serwis info flesz
08:15 Przegląd Portali 

Internetowych
08:30 Serwis info
08:45 Przegląd 

Suwalsko-Mazurski 
09:00 Serwis info
09:10 Korespondent TVP 

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

zdrowia - magzyn
12:10 Info Dzień
12:30 Serwis info Dzień
13:05 Raport z Polski
13:20 Info Dzień
13:30 Serwis Info Dzień
14:05 Biznes, Pogoda
14:20 Info Dzień
14:45 Pięć minut dla 

zdrowia - magazyn
14:50 Info Dzień
15:10 Raport z Polski

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
09:50 Rodzina zastępcza 

- serial obyczajowy
 Filip wpada w nałóg 

aukcji internetowych. 
Bez przerwy chce coś 
okazyjnie kupić lub 
sprzedać. 

10:50 Sabrina - nastolet-
nia czarownica - serial

11:20 Samo życie 
- serial obyczajowy

11:50 Nowe przygody 
Tequili i Bonettiego 

13:00 Fabryka gwiazd
14:00 Pierwsza miłość 

- serial obyczajowy
14:45 Sabrina - nastolet-

nia czarownica - serial
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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
18:00 Pierwsza miłość 

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

- serial obyczajowy
20:00 Speed 

- niebezpieczna 
szybkość - film akcji

22:40 Nikomu ani słowa 
- thriller kryminalny

01:05 Fala zbrodni 
- serial sensacyjny

02:00 Rajska plaża 
03:00 Tajemnice losu
04:00 Zakazana kamera
05:15 Zakończenie 

programu

20:05 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy

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

21:30 Twarzą w twarz 
- serial sensacyjny

22:30 Kuba Wojewódzki 
- program rozrywkowy, 
Polska 

23:30 Dexter I 
- serial kryminalny

00:45 Szkoła Auto 2 - 
program motoryzacyjny 

 Szkoła Auto 2 to nowy 
cykl 11 odcinków adre-
sowany do tych, którzy 
chcą opanować sztukę 
bezpiecznej jazdy. Jak 
wyjść z poślizgu? Jak 
prawidłowo hamować? 
Jak bezpiecznie poru-
szać się po drogach?

01:05 Uwaga! 
01:25 Wrzuć na luz 
02:25 Telesklep
02:45 Nic straconego

15:30 Serwis Info Dzień
16:00 Biznes
16:10 Rozmowa dnia
16:30 Serwis Info Dzień 
16:45 Gość dnia
16:55 Warto tam być…
17:00 Everyday English 
17:15 Komentarz - świat
17:30 Serwis Info Dzień
18:00 Obiektyw 
18:20 Szerokiej drogi 
18:27 Warto tam być…
18:30 Maniacy - magazyn
18:50 Kinoman
19:00 Przystanek kultura 
19:15 Antykwaryczne 

safari 
19:30 U Źródeł Wiary
20:00 Serwis Info Wieczór
20:10 Minęła 20-ta 
21:05 Telekurier - Bliżej 

Ciebie
21:30 Serwis info
21:45 Obiektyw - dziennik
22:05 Gość dnia
22:15 Minął Dzień
22:50 Biznes
23:05 Sportowy Wieczór
23:30 Serwis info

16:30 Wojciech Cejrow-
ski-boso przez świat: 
Kastom - cykl reportaży

17:00 Teleexpress
17:15 Domisie
17:40 Moliki książkowe
17:50 Między Odrą a 

Renem
18:10 Wesołe 

jest życie staruszka 
18:40 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 

- Saeid Abdelrazek 
22:05 Biznes z gwarancją 
22:25 Forum
23:05 Sztuka dokumentu 

- Wojciech Wiszniewski 
23:35 Wideoteka dorosłe-

go człowieka 
24:00 Serwis Info Wieczór
00:10 Misja specjalna 
00:35 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 fabular-
no-dokumentalny

14:15 Detektywi 
- serial fabularno-doku-
mentalny

14:45 Agenci NCIS 
- serial sensacyjny

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

- serial fabularno-doku-
mentalny

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

W krainie dreszczowców: Śmiertelne przewinienie - thriller, 
TVP1, godz. 20:20. Julia London pracuje jako bibliotekarka, 
ale marzy o karierze pisarki: chciałaby zostać autorką thril-
lerów, bierze nawet udział w specjalnych warsztatach.

Dobre duchy gór - film dokumentalny, TVP2, godz. 13:10
Piękne krajobrazy, zaśnieżone stoki, słoneczna pogoda... 
czegóż chcieć więcej? Od lat Alpy przyciągają wielu 
amatorów sportów zimowych.

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 meksykański

10:30 mała Czarna 
11:30 Idiotki nie i

dą do nieba 
- serial meksykański

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 meksykański

17:00 mała Czarna 
- nowe odcinki 

18:00 Idiotki 
nie idą do nieba 
- serial meksykański

Nie daj się zepchnąć z właściwej drogi, nawet przez idących w tym samym kierunku.

06:00 Brudna robota 
07:00 Prawda czy fałsz 
08:00 Jak to jest zrobione? 
09:00 Superjazda 10:00 
Amerykański chopper 
11:00 Obsesja na punkcie 
garbusa 12:00 Inżynieria 
ekstremalna 13:00 Broń 
przyszłości 14:00 Strach, 
szok i filmy wideo 14:30 
Strach, szok i filmy wideo: 
Eksplozja gazu 15:00 Jak 
to jest zrobione? 16:00 
Brudna robota 17:00 Praw-
da czy fałsz 18:00 Chop 
Shop 19:00 Amerykański 
chopper 20:00 Jak to jest 
zrobione? 21:00 Zbrodnie, 
które wstrząsnęły światem 
22:00 Broń przyszłości 
23:00 Fight Quest 00:00 
Z akt FBI

05:15 Bombonierka - 
program rozrywkowy 

06:05 Telesklep
07:10 Serce z kamienia 

- telenowela 
08:00 Nocny kurs 

- serial sensacyjny 
 Mike Olshansky nie 

jest człowiekiem, który 
łatwo się poddaje. Uwa-
żano go za wzorowego 
policjanta do czasu, 
gdy wyszło na jaw, że 
przyjmował łapówki od 
przedstawicieli świata 
przestępczego. 

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 Nocny kurs 

- serial sensacyjny

19:00 Happy Hour 
- informacyjny program 
rozrywkowy

20:00 Titanic cz.1 
- film katastroficzny

21:55 Miłość, 
prozak oraz inne 
dziwne rzeczy 
- komedia, Hiszpania

 Opowieść o trzech sio-
strach: Rosie, Cristinie 
i Anie, które nie łączy 
nic poza nazwiskiem. 
Cristina ma 24 lata, jest 
młoda, dynamiczna, 
godzi studiowanie lite-
ratury z pracą w barze. 
Jej życie to jeden wielki 
chaos.

00:05 Happy Hour 
01:05 mała Czarna 
02:05 Miłość, prozak 

oraz inne dziwne 
rzeczy - komedia

03:55 Wydarzenia
04:30 Muzyczne listy
04:55 Zakończenie 

programu

07:05 Minisport + - new-
sy sportowe 07:15 Łapu 
Capu - chochliki telewi-
zyjne 07:20 Nie Przegap 
- magazyn informacyjny 
07:30 Simpsonowie XV 
08:00 Aktualności Filmo-
we 08:30 „Hair” 09:25 
Ocalenie Sary Cain 11:10 
Rozgrywka 13:15 Tango 
ptaka 14:35 Męsko-dam-
ska rzecz 16:15 Recepta 
na miłość 17:50 Niania w 
akcji 20:00 Łapu Capu - 
chochliki telewizyjne 20:10 
Simpsonowie XV 20:35 
Nie Przegap 20:45 Łapu 
Capu 20:50 Minisport + 
- newsy sportowe 21:00 
PREMIERA: Nocna straż 
23:25 Azur i Asmar 01:10 
Niech żyje miłość

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 Senator Bulworth - 
komediodramat 09:55 Blef 
- komedia 11:45 Bilans 
kwartalny - psychologicz-
ny 13:30 Jonny Vang - ko-
media 15:05 Od kina klasy 
„B” do filmu kultowego: 
Film szpiegowski - doku-
mentalny, Francja 15:45 
Więzień Brubaker - sen-
sacyjny 18:00 Palec Boży 
- psychologiczny 19:40 
Wyspa - film krótkometra-
żowy 20:00 Marzenia ryb 
- dramat 22:00 Wściekły 
byk - dramat 00:15 Estoń-
ska szkoła animacji 01:00 
Tysiąc lat żarliwych mo-
dlitw - dramat 02:20 Eure-
ka - psychologiczny 06:00 
Zakończenie programu

10:00 Pies na medal 11:00 
Park zwierzęcy 12:00 Ży-
cie zwierząt: Rzeki 12:30 
Życie zwierząt 13:00 Dzika 
przyroda Afryki 14:00 Na 
ratunek przyrodzie 15:00 
Dom dla szympansa 16:00 
Na ratunek przyrodzie 
16:30 Na pomoc zwierzę-
tom Australii 17:00 Policja 
dla zwierząt w Houston: 
Anioł doskonały 18:00 Na 
pomoc zwierzętom 18:30 
Małpie życie 19:00 Dzika 
przyroda Afryki 20:00 Pla-
neta Ziemia 21:00 Świat 
przyrody 22:00 Policja dla 
zwierząt w RPA 23:00 Na 
pomoc zwierzętom 23:30 
Początkujący weterynarze 
00:00 Walka o przetrwanie

06:00 Dom nad jeziorem 
- melodramat 07:35 Cine-
ma, cinema 08:00 U Pana 
Boga w ogródku - kome-
dia 09:55 Casino Royale 
- film akcji 12:15 Biedni 
arystokraci 13:40 Iskierka 
- komedia 15:25 Po rozum 
do mrówek - animowany 
16:50 W pogoni za szczę-
ściem - biograficzny 18:45 
Psi kłopot - komedia 20:10 
Premiera: Dynastia Tudo-
rów II 21:05 Akademia ta-
jemniczych sztuk pięknych 
22:45 Święto piwa - ko-
media 00:35 Dyniogłowy 
4: Krwawy spór - horror 
02:10 Tydzień kawalerski 
- komedia 04:15 Akademia 
tajemniczych sztuk pięk-
nych - komediodramat

15:00 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

16:05 Pomoc domowa 
- serial komediowy 

16:35 Kochane kłopoty 
- serial obyczajowy 

17:35 Ostry dyżur 
- serial obyczajowy

18:35 Frasier 
19:05 Pomoc domowa

- serial komediowy 
19:35 Diabli nadali 

- serial komediowy 
20:05 Płynąc pod prąd 

- film obyczajowy
22:10 Prawo Murphy’ego 

- film sensacyjny
00:10 Siła odwetu 

- film sensacyjny
 Mistrz sztuk walki, 

poprzysiągł sobie, 
że odnajdzie zabójcę 
swojego przyjaciela. 
Gdy powoli zbliża się 
do celu misji, zostaje 
zamordowany.

02:00 Wróżki 
03:05 Laski na czacie 
04:35 Koniec programu

HBO Discovery

Eurosport Ale kino!

Animal Planet Canal+

WTOREK

Amy wciąż nie może się otrząsnąć po śmierci Colina. 
Część mieszkańców Everwood oskarża doktora Browna 
o śmierć chłopca. Coraz więcej pacjentów przenosi się 
do doktora Abbotta. Ephram staje po stronie ojca. Brown 
opowiada mu o swojej ostatniej rozmowie z Colinem. 

Kiedy już z maszyną zaczyna się dziać coś złego, mu-
simy zrobić wszystko, żeby zwiększyć nasze szanse na 
przeżycie: po pierwsze przyjąć odpowiednią postawę, 
pochylając na siedzeniu tułów i głowę jak najniżej, żeby 
uniknąć bezwładnego uderzenia głową o fotel przed nami. 
Zachowamy wtedy przytomność i prawdopodobnie o wła-
snych siłach opuścimy maszynę.

Relacje ludzi, którzy przeżyli takie katastrofy, są dokład-
nie analizowane, dostarczają bowiem istotnych informacji 
na temat zachowań ludzi w takich sytuacjach oraz cen-
nych wskazówek dla innych, którym być może przyjdzie 
kiedyś uczestniczyć w takich wydarzeniach. 

TVP2
14:10

TVP2
23:35

Everwood

Czy świat oszalał? 
- Spokojnie, to tylko awaria

Preston Tylk to całkiem zwyczajny mieszkaniec Seattle, 
który czuje się spełniony w małżeństwie i bardzo kocha swoją 
żonę, Emily. Ale chyba jeszcze bardziej est oddany pracy, któ-
rej poświęca zbyt wiele czasu, zaniedbując obowiązki męża.  
Sfrustrowana żona, chcąc odmienić monotonię życia szuka 
nowych wrażeń, nawiązując  romans z innym mężczyzną. 
Dręczona wyrzutami sumienia wyznaje w końcu mężowi  
prawdę i postanawia ostatecznie zerwać znajomość z Jona-
thanem, który był dla niej jedynie odskocznią. Ale sytuacja 
wymyka się spod kontroli. Na wieść o zdradzie żony,  Preston 
wpada w furię. Zaczyna krzyczeć, nie dopuszczając Emily do 
głosu. Jego gniew  się wzmaga, kiedy niespodziewanie dzwo-
ni kochanek, który nie chce się pogodzić z  rozstaniem z Emily. 
Wzburzony Preston wybiega z domu, zostawiając miotającą 
się  po pokoju żonę.

TVP1
00:35 Instynktowna decyzja

Chociaż Jack Murphy często zagląda do kieliszka, nie 
stracił jednak trzeźwej oceny sytuacji. Ktoś wrabia go 
w morderstwo, nie wiadomo więc, co jeszcze może się 
wydarzyć. Detektyw ucieka przed karzącą ręką wymiaru 
sprawiedliwości, niestety w dalszym ciągu jest skuty z 
uciążliwą Arabellą. Policja uważa ją za wspólniczkę Mur-
phy’ego, co doprowadza dziewczynę do wściekłości. 
Tymczasem Murphy sądzi, że to szef mafii Frank Vincenzo 
zamordował jego byłą żonę. Gangster chętnie widziałby 
Murphy’ego w trumnie, a nie za kratkami, więc atmosfera 
jeszcze bardziej się zagęszcza. Sfrustrowana Arabella daje 
w końcu za wygraną i postanawia pomóc Murphy’emu, 
skoro i tak nie może się od niego uwolnić. Ale gdy zosta-
je porwana przez prześladowcę detektywa, nawet Prawo 
Murphy’ego może być za słabe, aby ją uwolnić.

TVN7
22:10 Prawo Murphy’egoPomoc domowa - serial komediowy, TVN7, godz. 16:05

Fran Fine, młoda atrakcyjna Żydówka właśnie szuka 
pilnie pracy i narzeczonego. Nie bardzo odpowiada 
jej wykonywany zawód akwizytorki kosmetyków.
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INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO
Burmistrz Wieruszowa informuje, 

że w dniu 1 listopada 2008 roku tar-
gowisko miejskie przy ulicy Polnej-
Okrzei w Wieruszowie zostanie udo-
stępnione na parking.

Aby zminimalizować skutki wzmo-
żonego ruchu w dniu Wszystkich 
Świętych prosimy o parkowanie sa-
mochodów na terenie targowiska.

Od redakcji: liczymy na to, że wła-
ściciele prywatnych posesji również 
udostępnią tego dnia miejsce do 
parkowania

Burmistrz Wieruszowa informuje, 
że rozpoczęto remont drogi gmin-
nej - ulica Cmentarna w Wieruszo-
wie (odcinek od ulicy Polnej do ul. 
Kopernika). 

Zakres robót obejmuje wykonanie 
nowej nawierzchni drogi i chodnika 
wraz z miejscami parkingowymi. W 
trosce o bezpieczeństwo prosimy o 
zachowanie szczególnej ostrożności 
podczas trwania remontu. Chwilowe 
utrudnienia są niestety niemożliwe 
do uniknięcia, jednak realizacja re-
montu podniesie zarówno komfort 
życia mieszkańców, bezpieczeństwa ruchu oraz wpłynie na walory estetyczne. Wykonawcą zadania jest Kępińskie 
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kępnie.

Na ukończeniu są prace związane 
z budową boiska sportowego w ra-
mach programu „Moje Boisko 2012” 
przy Szkole Podstawowej Nr 1. 

Trwają roboty budowlane przy bu-
dowie kanalizacji sanitarnej w Lub-
czynie .Termin zakończenia zada-
nia do 20 grudnia 2008 roku.

Zarząd Dróg Wojewódzkich re-
alizuje przebudowę drogi woje-
wódzkiej Nr 450 w miejscowości 
Wyszanów. Zakres robót obejmuje 
wykonanie nowej nawierzchni dro-
gi, chodnika. Wykonawcą zadania 
jest Kępińskie Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe S.A. 

Burmistrz Wieruszowa zaprasza na 
badania mammograficzne dla osób 
w przedziale wiekowym 50 – 69 lat 
(roczniki od 1939 do 1958r) 

bez skierowania dla kobiet, które 
w ostatnich 24 miesiącach nie wy-
konywały mammografii lub w roku 
2007 otrzymały wskazania do wyko-
nywania powtórnych badań po upły-
wie 12 miesięcy

Dla osób nie spełniających kryte-
riów badań bezpłatnych: mammo-
grafia – 60 zł

Badania odbędą się 13 listopada 
2008 r.

Przeprowadzane będą w ambulansie medycznym w godzinach: 9.00 – 17.00 przy OSP w Wieruszowie.
Rejestracja telefoniczna: (dane i pesel) pod numerem telefonu: 0505 500 944, 517 544 004 lub 

0422546431;
Istnieje możliwość rejestracji w dniu badania, w ambulansie (o ile będą jeszcze wolne miejsca na liście).
Na badania proszę zgłaszać się z dowodem osobistym i wynikiem (zdjęcia + opis) z ostatniego badania 

mammograficznego.

Burmistrz Wieruszowa informuje, że w 2008 roku w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie zostały złożone 
przez producentów rolnych 393 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej, z czego w sumie przyznano 133 378,37 zł na w/w wnioski.

Przypominamy, że zgodnie z § 3 pkt 5 uchwały Nr XLIII/337/2006 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 
30 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieruszów 
(Dz.U. W. Ł z 2006r Nr 252 poz.1945) właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nierucho-
mości do sieci kanalizacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji.

W związku z tym informuję, że w dalszym ciągu trwają kontrole właścicieli nieruchomości na terenie Gmi-
ny Wieruszów w zakresie spełnienia powyższego obowiązku.

Urząd Miejski w Wieruszowie przypomina, -że trwa akcja honorowego oddawania krwi.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się w każdy piątek od godz.9.00-12.00
Badania przeprowadzane będą w ambulansie medycznym przy Urzędzie Miejskim w Wieruszowie (par-

king).
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego, przed oddaniem krwi wskazany jest również lekki posi-

łek.
Krew ratuje życie!!!

Kto nigdy nie żył
„Jak mam cię kochać, kiedy nie rozumiem...”

W niedzielę 19 października z okazji obchodów VII Dnia 
Papieskiego w Wieruszowskim kinie „Słońce” odbyła się pro-
jekcja filmu w reżyserii Andrzeja Seweryna „Kto nigdy nie 
żył”. Film pokolenia JP II przeplatany utworami w wykonaniu 
znanego piosenkarza Roberta Janowskiego opowiada o sa-
motności, nietolerancji i zwątpieniu w sens wiary w sytuacji, 
kiedy zostajemy poddani ciężkiej próbie.

Młody, charyzmatyczny ksiądz Jan, pomaga trudnej mło-
dzieży, która boryka się z problemami i narkotykami. Wiado-
mość o zakażeniu AIDS spada na niego jak grom z jasnego 
nieba i wywraca cały jego świat do góry nogami. Niezrozumie-
nie przez matkęal i pretensje do Boga sprawiają, że ucieka 
od przyjaciół i zaszywa się w klasztorze. Cierpienie próbuje 
zagłuszyć pracą fizyczną, jednak ani ona, ani życie w izolacji 
nie przynosi mu ukojenia. Postępująca choroba i związany z 
tym brak tolerancji sprawia, że opuszcza zakon. 

Spotkanie podróżującej trójki młodych ludzi ukaże mu 
nowy obraz życia i doprowadzi do dawnego przyjaciela Pawła 
- znanego muzyka, ojca jednego z narkomanów, którym kie-
dyś pomagał. Ta niezwykła podróż zmusi Jana do ponownej 
konfrontacji nie tylko z własną chorobą, ale i z ludźmi, któ-
rych uczył, a później opuścił bez słowa.

W głównej roli wystąpił Michał Żebrowski, aktor znany z ta-
kich kreacji, jak m.in. Skrzetuski w „Ogniem i Mieczem”, Zie-
mek w „Starej baśni”, Tadeusz w ekranizacji poematu Adama 
Mickiewicza „Pan Tadeusz ” czy Geralt w „Wiedźminie”. W 
filmie wystąpiła cała plejada gwiazd polskiego kina, m.in. Ro-
bert Janowski („Na dobre i na złe”, „Jaka to melodia”), Natalia 
Rybicka („Samo życie”, „Żurek”, „Londyńczycy”), Wojciech 
Mecwaldowski („Lejdis”), Joanna Liszowska („Na dobre i na 
złe”, „Tylko miłość”), Joanna Sydor („M jak miłość”, „Marsza-
łek Piłsudski”), Joanna Jabłczyńska („Na wspólnej”, „Nigdy 
w życiu”, „Dlaczego nie!”). Film został zrealizowany przez 
Studio „Kadr”. Autorem scenariusza był Maciej Strzembosz, 
muzykę do filmu skomponował zdobywca Oskara Jan A. P. 
Kaczmarek natomiast autorem zdjęć był Piotr Wojtowicz.

Piękny film dostarczył widzom wielu wrażeń i dał dużo do 
myślenia. Mimo wszystko nawet darmowy wstęp do kina nie 
przyciągnął licznej publiczności –można ich było policzyć 
niemal na palcach obu rąk. Być może powodem tego było 
rozczarowanie, że film nie opowiadał o Janie Pawle II – wtedy 
sala na pewno pękałaby w szwach.

aga

PUP w Wieruszowie 
prowadzi zapisy na kurs: 
„Palacza z uprawnieniami 

na eksploatację kotłów 
centralnego ogrzewania 

opalanych różnymi paliwami” 
Zapisy w pokoju nr 3, kurs odbędzie się od 

5.11.2008 do 26.11.2008 na terenie Wieruszowa

http://filmpolski.pl/fp/index.php/1110964
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Punktu krwiodawstwa (na razie) nie ma - ale krew jest
Mieszkańcy mogą być spokojni

Nie chciałam się nikomu na-
razić a chce się mnie „spalić na 
stosie”

Rozmowa z Prezes Powiato-
wego Centrum Medycznego 
Euniką Adamus. 

Od kilku tygodni Wieruszów 
żyje zamknięciem punktu 
krwiodawstwa, który mieścił 
się w SP ZOZ- zastąpionym 
przez Powiatowe Centrum 
Medyczne. Ponieważ temat 
poruszył wszystkich mieszkań-
ców- nie tylko honorowych 
krwiodawców- postanowiliśmy 
się nim zająć i umówiliśmy się 
na rozmowę z panią Prezes 
PCM- Euniką Adamus. Ponie-
waż nie podejrzewamy pani 
Prezes o niechęć do krwio-
dawców czy robienie „ na 
złość” komukolwiek postano-
wiliśmy się zapytać, jakie były 
podstawy podjęcia decyzji o 
zamknięciu punktu.

Red: Zacznę od konkretów- dla-
czego punkt krwiodawstwa został 
zlikwidowany?

E.Adamus: Dyrektor zlikwi-
dowanej placówki SP ZOZ 
Wieruszów - Andrzej Jackow-
ski poinformował wszystkich, 
którzy wynajmowali lokale 
od szpitala, że w związku z 
przekształceniem placówki 
z dniem 31 sierpnia kończy 
się działalność szpitala na 
dotychczasowych zasadach, 
więc zaistnieje konieczność 
podpisania nowych umów z 
nowym podmiotem- Powia-
towym Centrum Medycznym. 
Wszyscy zainteresowani zwró-
cili się do nas i podpisane zo-
stały nowe umowy. Wszyscy- za 
wyjątkiem Regionalnego Cen-

trum Krwiodawstwa w Łodzi. 
Ponieważ nie mieliśmy żad-
nej odpowiedzi- zwróciłam 
się do Dyrektora RCK- Krzysz-
tofa Włodarczyka z pytaniem 
co postanowiono. Dyrektor 
chciał podpisania umowy na 
dotychczasowych warunkach, 
na co nie mogłam się zgo-
dzić.

Red: Dlaczego?

E.Adamus: Po pierwsze dla-
tego, że dotychczasowy czynsz 
za lokal był śmiesznie niski- 1 
zł za 1 metr kwadratowy- co po 
przeliczeniu dawało 15 zł mie-
sięcznie. Po drugie placówka 
miała zapewniać lekarza – co 
w praktyce oznaczałoby, że 
lekarz z oddziału internistycz-
nego musiałby zostawiać pa-
cjentów by przyjść do punktu 
i przebadać krwiodawców. Na 
to nie było zgody. Po odejściu 
jednego lekarza – w naszej 
placówce pozostało trzech 
specjalistów. Ordynator od-
działu wewnętrznego Longin 
Słowikowski oświadczył, że 
lekarze nie mogą wychodzić 
z oddziału by zajmować się 
badaniami - bo zagraża to 
zdrowiu pacjentów. Ja odpo-
wiadam za bezpieczeństwo 
pacjentów i ich dobro jest dla 
mnie najważniejsze. Nie mogę 
zgodzić się na to, że lekarz zo-
stawi pacjentów i pójdzie ro-
bić badania. Gdyby wówczas 
coś się stało to ja bym miała 
duże nieprzyjemności. Poza 
tym muszę trzymać się wytycz-
nych z Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, które wyznacza-
ją ilość lekarzy, którzy muszą 
być dyspozycyjni- mają być na 
oddziale. Nie wymyślam tych 

zasad i nie mogę się do niech 
nie stosować. 

Red: Były jeszcze jakieś powo-
dy?

E.Adamus: Tak, sami mamy 
problemy lokalowe, w jednym 
miejscu mamy trzy poradnie 
specjalistyczne, lekarze, choć 
przyjmują w różnych godzi-
nach i tak „wchodzą sobie w 
drogę”. Każde pomieszczenie 
jest dla nas na wagę złota. A 
chcemy jeszcze rozszerzyć za-
kres opieki- zapewnić pacjen-
tom dostęp do specjalistów, 
do których teraz muszą jeź-
dzić do Kępna, Wielunia czy 
Łodzi. 

Red: Co na to Centrum Krwio-
dawstwa?

E.Adamus: Dyrektor Wło-
darczyk poinformował mnie, 
że muszę stworzyć warunki 
dla punktu krwiodawstwa. 
W Łodzi uznano, że spółka 
PCM jest sukcesorem umów 
zawartych przez SP ZOZ, ale 
poinformowaliśmy, że tak nie 
jest. Jesteśmy nowym podmio-
tem. Wraz z powiatem może-
my udzielić pomocy Centrum 
Krwiodawstwa, ale nie jest to 
naszym obowiązkiem. Stoimy 
na stanowisku, że o prawidło-
we funkcjonowanie punktu, w 
którym pobiera się krew po-
winien zadbać dyrektor Cen-
trum.

Red: Czy próbowała Pani zna-
leźć jakieś rozwiązanie tej sytu-
acji?

E.Adamus: Próbowaliśmy 
rozmawiać- przecież Regio-
nalne Centrum Krwiodawstwa 
dysponuje środkami na wyna-
jem lokalu a także na wynagro-
dzenia dla lekarzy badających 
krwiodawców ale niestety nie-
wiele z tych rozmów wynika. 
Dyrektor Włodarczyk upiera 
się przy swoim stanowisku. 

Ponieważ nie chcieliśmy 
zostawiać Centrum Krwio-
dawstwa „na lodzie” – zapro-
ponowano wynajem pomiesz-
czenia i zatrudnienie lekarza 
do badania dawców jeszcze 
na miesiąc – co było dużym 
ustępstwem z naszej strony 
( choć inni- których nie po-
traktowaliśmy „ulgowo” mo-
gliby mieć pretensje o fawo-
ryzowanie jednych kosztem 
drugich). Nasza propozycja i 
chęć ugodowego załatwienia 
sprawy nie przyniosły rezulta-
tów, więc punkt krwiodawstwa 
został na razie zlikwidowany. 
Wiem, że trwają poszukiwa-
nia innego miejsca, w któ-
rym można by pobierać krew. 
Sama chodzę po Wieruszo-
wie i rozglądam się za takimi 

miejscami. Wiem, że kiedyś 
punkt poboru krwi był ”na 
Wiórkach” i był tam lekarz- 
może by można powrócić do 
tego pomysłu, są też jednost-
ki POZ ( podstawowej opieki 
zdrowotnej), które również 
mogłyby zabezpieczać pobór 
krwi ale z tego co się orien-
tuję nikt nie jest tym zainte-
resowany. Nikt nie powie-
dział, że taki punkt musi być 
w szpitalu. Ja naprawdę nie 
chciałam nikomu zaszkodzić, 
czy zrobić na złość, ale zosta-
łam powołana na stanowisko 
Prezesa, by prowadzić firmę 
i odpowiadać za jej finanse. 
Nie mogę podejmować decy-
zji, które narażą Powiatowe 
Centrum Medyczne na straty. 
Wierzę, że punkt poboru krwi 
w najbliższym czasie znajdzie 
dla siebie miejsce i kłopo-
ty się rozwiążą a krwiodawcy 
nie będą musieli jeździć do 
ościennych miejscowości. 

Red: Wie Pani, że taką decyzją 
naraziła się Pani na gniew spo-
łeczeństwa?

E.Adamus: Wiem, zauważy-
łam to, ale po części wynika to 
z tego, że ludzie nie do koń-
ca wiedzą, o co w tym wszyst-
kim chodzi. Gazety zrobiły ze 
mnie czarny charakter, wypi-
sywały, że taka decyzja sprawi, 
że nasz szpital zostanie pozba-
wiony krwi. A nie jest to praw-
dą. Traktowano mnie jak cza-
rownicę, którą powinno się 
spalić na stosie. Powiedziano 
społeczeństwu, że nie będzie 
punktu krwiodawstwa, ale nie 
wyjaśniono podstaw takiej de-
cyzji. Mam nadzieję, że wasz 
artykuł to zrobi. 

Red: Czy mieszkańcy naszego 
regionu nie muszą się obawiać, 
że zabraknie dla nich krwi, gdyby 
jej potrzebowali?

E.Adamus: Nigdy nie było ta-
kich obaw. Szpital musi mieć 
zabezpieczoną krew i ma. Jest 
bank krwi, mamy podpisane 
umowy na zabezpieczanie 
krwi. Nie zdradzę z kim taka 

umowa została podpisana- po-
wiem jedynie, że z jednostką 
z innego województwa. Miesz-
kańcy nie muszą się niczego 
obawiać. Dodam tu, że szpital 
nigdy nie miał żadnych profi-
tów z tego, że na jego terenie 
działa punkt krwiodawstwa. 
Ludzie pewnie tego nie wie-
dzą, ale za każdą jednostkę 
krwi i tak trzeba było płacić 
ok. 200 zł. To nie jest więc 
tak, że honorowi dawcy -odda-
wali krew na potrzeby nasze-
go szpitala a teraz, gdy nie ma 
punktu Powiatowe Centrum 
Medyczne zostanie bez krwi. 

Red: Skoro kwestię dotyczącą 
punktu krwiodawstwa już po-
ruszyłyśmy- korzystając z okazji 
chciałabym zapytać o najbliższe 
plany PCM.

E.Adamus: Robię wszystko, 
by pozyskać specjalistów, pro-
wadzę rozmowy z lekarzami, 
ale to nie jest proces ani łatwy 
ani szybki. Lekarze, którzy już 
gdzieś pracują mówią, że Wie-
ruszów leży za daleko i nie 
zdążyliby z dojazdami, młodzi 
lekarze po studiach albo wy-
jeżdżają za granicę albo chcą 
pracować w dużych ośrod-
kach. Ale nie ustaję w poszu-
kiwaniach. 

Poza tym chcemy poprawić 
warunki w szpitalu, by na-
szym pacjentom było u nas 
dobrze. Już teraz instalujemy 
telewizory na salach, chcemy 
wymalować wszystkie oddzia-
ły - bo kolorowe, ładne ściany 
wniosą trochę radości, szpital 
nie może kojarzyć się z kosza-
rami- ma być przyjaźnie a nie 
przygnębiająco. Wymieniamy 
sprzęt – niedawno otrzyma-
liśmy w darze między innymi 
łóżka i szafki, w grudniu do-
staniemy następną partię, co 
pozwoli nam na wymianę ko-
lejnych przestarzałych sprzę-
tów. 

Red: Pozostaje mi życzyć reali-
zacji planów- ku zadowoleniu 
mieszkańców powiatu. Dziękuję 
za rozmowę.

M.Woźniak

INFORMACJA
Burmistrz Wieruszowa informuje, że na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w 
Wieruszowie został wywieszony w dniu 9 
października 2008 r. na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Wieruszów, położonej w Wieruszowie przy 
ulicy Wschodniej, zapisanej w KW Nr 5689, 
oznaczonej działką numer 3210 o pow. 0,0593 
ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w 
Urzędzie Miejskim w Wieruszowie, pokój nr 
74 II p. tel. 0-627841597.
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ARIZONA 
w Wieruszowie

W czwartkowe popołudnie 23 października na ul. Wschodniej 
zapanował miły rozgardiasz. Rodzice z dziećmi i młodzież z nie-
cierpliwością i podekscytowaniem czekali na występ Cyrku ARIZO-
NA.

Żonglerki, iluzja, chodzenie po szkle – to tylko niektóre z przygo-
towanych atrakcji. Wiele emocji wśród widzów wzbudził indiański 
pokaz rzucania tomahawkiem oraz mrożący krew w żyłach „numer 
kowbojski”(rzucanie nożami) w wykonaniu Duo Arizona. Szcze-
gólnie z myślą o najmłodszych widzach przygotowano wiele kon-
kursów, m.in. przejażdżkę na koniu, podczas której chętni mieli za 
zadanie (oczywiście z zabezpieczeniem) przejechać po arenie dwa 
okrążenia na stojąco. Ci którym się to nie udało, w nagrodę za od-
wagę „pofrunęli” niemal pod sam dach namiotu. Podczas przerwy 
widzowie mogli skorzystać z bufetu, który zapewniał m.in. napoje, 
watę cukrową, popcorn i słodycze. Ogromną radość sprawiły dzie-
ciom baloniki, z których robiono różne zwierzątka, a także prze-
jażdżka na koniu i kucyku. Później niezwykle wygimnastykowany 
ekwilibrysta balansując na wałkach pokazał w jak trudnych warun-
kach można utrzymać równowagę. Publiczności również bardzo 
spodobał się persz kołowy, w wykonaniu pary cyrkowców (małżeń-
stwa), łączący elementy akrobatyki i baletu. Samo wyjście pary było 
bardzo emocjonujące, bowiem tuż przed występem nagle zgasły 
światła, na co publiczność zareagowała zaskoczeniem, a gdy zapa-
liły się ponownie – artyści już byli na arenie. Numer polegał na 
tym, że mężczyzna trzymał na swoim czole ogromne koło, w środ-
ku którego znajdowała się jego partnerka, wykonująca przeróżne 
gimnastyczne pozy. O dobrą zabawę zadbali dwaj clowni: Rico i 
Koko, którzy rozśmieszali publiczność niemal do łez. Każdy występ 
nagradzany był gorącymi brawami. 

Cyrk ARIZONA przyjechał z Mirska (woj. dolnośląskie), występu-
je od 30 lat z artystami z całej Polski i jest jednym z najmniejszych 
cyrków w kraju. Mimo to artyści dostarczyli widzom niesamowitych 
wrażeń, których nie powstydziłby się niejeden większy cyrk i które 
na długo pozostaną im w pamięci. 

Zawód cyrkowca wymaga odwagi, niezwykłych umiejętności oraz 
stoickiego spokoju. Trzeba mieć odwagę wyjść na arenę, przed 
liczną publicznością, pokazać „numer”. Obojętnie czy jest to tre-
sura zwierzęcia, balansowanie na wysokości, gimnastyka, balet, czy 
bycie clownem – cyrkowcy muszą się zmierzyć z tremą i pokonać 
własne słabości. Przez wiele lat ćwiczą zręczność ciała, choreogra-
fię, aktorstwo. Dlatego nie dziwmy się, gdy często w cyrkach za-
braniają nam robienia zdjęć, bowiem każde pokazy (a szczególnie 
te niebezpieczne) wymagają od nich skupienia i jakikolwiek błysk 
lampy może ich rozproszyć, co może się źle skończyć.

Tego dnia warto było przyjechać do cyrku. Podziękowania należą 
się również rodzicom, którzy w czasie intensywnej nauki szkolnej 
znaleźli czas, by dać dzieciom trochę rozrywki i zabrać je do cyr-
ku. 

aga

O B W I E S Z C Z E N I E
o pierwszej licytacji

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WIERUSZOWIE
podaje do publicznej wiadomości

że dnia 7 listopada 2008r. o godz. 9:00 w Urzędzie Skarbowym w Wieruszowie, ul. Rynek 12/13 celem uregulowania 
należności na rzecz:
1. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w łodzi z siedzibą w Zduńskiej Woli Inspektorat w Wieluniu
3. Urząd Marszałkowski w Łodzi
4. Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie

odbędzie się pierwsza licytacja niżej wskazanych ruchomości należących do:
MARKO TRANS sp. z o. o. 
Walichnowy
ul. Traktorowa 2
98-420 Sokolniki

l.p. Wyszczególnienie Ilość Jedn. 
miary

Wartość 
szacunkowa 

(zł)

Cena 
wywołania

(zł)

1.
Naczepa specjalizowana chłodnia Lamberet rok prod. 
1988, nr podwozia VFKXXD33CJ1KA1787, nr rej. LZU 
6933

1 szt. 7.000,00 5.250,00

2. Naczepa uniwersalna chłodnia Fruehauf rok prod. 1985, 
nr podwozia VFKXET34A1E1C01536, nr rej. EWE P502 1 szt. 6.500,00 4.875,00

3.
Samochód ciężarowy uniwersalny chłodnia 
Mercedes Benz rok prod. 1988, nr podwozia 
WDB61702515411326,nr rej. EWE J378

1 szt. 14.300,00 10.725,00

4. Samochód ciężarowy Jelcz rok prod. 1991, nr podwozia 
964, nr rej. EWE F959 1 szt. 9.500,00 7.125,00

5. Ciągnik samochodowy Iveco rok prod. 1985, nr podwozia 
129004, nr rej. EWE G688 1 szt. 13.100,00 9.825,00

6.
Samochód ciężarowy specjalizowany uniwersalny Scania 
rok prod. 1995, nr podwozia VLUPM4X2Z09002771, nr 
rej. EWE E105

1 szt. 9.100,00 6.825,00

7. Ciągnik samochodowy Iveco rok prod. 1989, nr podwozia 
ZCFM1VPJ004089258, nr rej. EWE J228 1 szt. 3.300,00 2.475,00

8.
Naczepa specjalizowana chłodnia Chereau rok prod. 
1990, nr podwozia VF9SR34CNLA132015, nr rej. EWE 
P060

1 szt. 16.500,00 12.375,00

9. Ciągnik samochodowy Renault Premium rok prod. 2000, 
nr podwozia VF622GXA0C0024035, nr rej. EWE G983 1 szt. 51.400,00 38.550,00

10 Naczepa uniwersalna Fruehauf rok prod. 1986, nr 
podwozia 00135, nr rej. KPR 5751 1 szt. 2.900,00 2.175,00

Ruchomość podlegającą licytacji można oglądać w godzinach pracy Urzędu w dwóch dniach roboczych poprzedzających 
licytację w miejscowości:

Walichnowy
ul. Traktorowa 2
98-420 Sokolniki

W myśl art. 105b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. 
U. 2005, Nr 229, poz. 1954 ze zm.) jeżeli szacunkowa wartość sprzedawanej ruchomości przekracza kwotę 4.500 zł, 
osoby przystępujące do przetargu obowiązane są złożyć organowi egzekucyjnemu wadium w wysokości 1/10 kwoty 
oszacowania. Wadium zalicza się w cenę sprzedaży lub zwraca, chyba że niniejsza ustawa stanowi inaczej.
Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje o licytacji można uzyskać pod nr tel. (062) 78 31 961 wewn. 38

Spółdzielnia Usług Rolniczych w Galewicach ul. Przemysłowa 5 ogłasza 
przetarg nieograniczony na sprzedaż następującego sprzętu:

1. Kombajn zbożowy Bizon Z-056 z sieczkarnią   cena wywoławcza – 24.000,-
2. Kombajn zbożowy Bizon Z-056 z sieczkarnią   cena wywoławcza – 24.000,-
3. Ciągnik MTZ      cena wywoławcza – 19.000,-
4. Ciągnik C-360      cena wywoławcza – 14.00,-
5. Naczepa asenizacyjna ocynk    cena wywoławcza – 9.000,-
6. Prasa wysokiego zgniotu    cena wywoławcza – 5.000,-
7. Ładowacz cyklop     cena wywoławcza – 3.000,-
8. Rozrzutnik obornika     cena wywoławcza – 2.500,-
9. Brona talerzowa     cena wywoławcza – 1.500,-
10.Zgniatacz ziarna     cena wywoławcza – 1.200,-
11. Kosiarka rotacyjna     cena wywoławcza – 800,-
12. Pług zawieszany 3 skibowy    cena wywoławcza – 800,-

Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2008 roku o godzinie 10-tej w siedzibie SUR 
na ogólnie przyjętych zasadach. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy 
wpłacić w dniu przetargu do godz. 9.50 w kasie SUR. Spółdzielnia zastrzega sobie 
prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Informacje dot. przetargu pod 
nr tel. 062 783 80 83
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KONCERT

Panny z Turku
/piosenka poetycka/

Zespół, który wygrał w październiku Studencki Festiwal Piosen-
ki, najważniejszą imprezę z poezją śpiewaną w Polsce!!!

Panny z Turku to duet: Joanna Gogulska i Milena Chypś. Obie studiują: jedna 
w Poznaniu, druga w Warszawie. Przygodę z muzykę rozpoczęły jedenaście 
lat temu. Przed dekadą wystąpiły na ostrzeszowskim Festiwalu Piosenki 
Nieobojętnej „Baszta”. Później zrezygnowały na jakiś czas ze wspólnego 
grania, aby powrócić kilka miesięcy temu. Wróciły na scenę i... zostały 
laureatkami Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej w Ślesinie. 
Nagrodą była m.in. możliwość udziału w Studenckim Festiwalu Piosenki w 
Krakowie – najważniejszej imprezie z piosenką poetycką w naszym kraju. W 
tym roku w przesłuchaniach konkursowych SFP udział wzięło 46 zespołów i 
solistów zakwalifikowanych do finału z lokalnych przeglądów. W jury zasiedli 
m.in. Renata Przemyk, Zygmunt Konieczny, Marcin Kydryński, Jan Poprawa 
i Jan Wołek. Pierwsze miejsce tegorocznego Studenckiego Festiwalu Piosenki 
przypadło ex aequo Dominice Barabas i... Pannom z Turku!

Kawiarnia Baszta (ul. Zamkowa 6)
niedziela, 2 listopada, godz. 19

wstęp 10 zł (bilety będą w sprzedaży przed koncertem)

Pierwszy występ połączony 
z pasowaniem na przedszkolaka

W dniu 22.10.2008 w Przed-
szkolu Publicznym w Lututowie 
odbyło się Pasowanie na Przed-
szkolaka. Bohaterami tej uroczy-
stości były dzieci z najmłodszej 
grupy 3-4 latków. Na uroczystości 
nie zabrakło kolegów i koleżanek 
ze starszych grup, zaproszonych 
gości oraz kochanych rodziców. 
Chociaż emocje były duże dzieci 
pod kierunkiem swoich wycho-
wawczyń starały się zaprezento-
wać swoje umiejętności. Występy 
rozpoczęły się od słów:

„Witać gości to nie sztuka 
potrafią i mali 
a na dowód że to prawda
nas tutaj przysłali.”
Dzieci zaprezentowały poznane 

piosenki i wiersze. Atrakcyjności 
tej uroczystości dodawały spe-
cjalnie uszyte stroje w  postaci 
spódniczek dla dziewczynek i 
pasów dla chłopców. Maluszki 
spisały się bardzo dobrze, mimo 
że niektórych „dopadła trema”. 
Cały występ wypadł świetnie i 
został nagrodzony zasłużonymi 
brawami. Po krótkim programie 
artystycznym przyszedł moment 
na złożenie przyrzeczenia i paso-
wanie. Dzieci ślubowały :

„być dobrymi przedszkolakami,
nie grymasić i nie szlochać ,
zawsze swoje panie kochać ,
grzecznie bawić się i fikać ,
być zuchami i dobrymi kolegami.”
Pani dyrektor dokonała paso-

wania olbrzymim ołówkiem, a 
na pamiątkę dzieci otrzymały 
dyplomy. Po występach i paso-
waniu dzieci zostały nagrodzone 

przez Radę Rodziców upomin-
kami, a rodzice ufundowali im 
pyszne słodkości. Po części ofi-
cjalnej wszyscy udali się na po-
częstunek przygotowany przez 
rodziców i wspólną zabawę.

Wspólna zabawa pozwoliła 
zintegrować się rodzicom i dzie-
ciom, a liczne konkursy przy-
niosły wiele radości i śmiechu. 
Dzięki wspólnej zabawie rodzice 

mogli przekonać się, że w na-
szym przedszkolu panuje atmos-
fera życzliwości wobec dzieci, 
że mogą być spokojni o swoje „ 
skarby”.

Pani dyrektor oraz panie wy-
chowawczynie grupy 3-4 latków 
dziękują wszystkim rodzicom za 
aktywny udział w uroczystości, a 
szczególnie w jej przygotowanie.

Oprac. Lidia Tomczyk

Szachy w Sieradzu- IV miejsce naszego gracza

Andrzej Woźniak w akcji

W sobotę- 18 października  
odbyły się w Sieradzu Otwarte 
Mistrzostwa w Szachach – zor-
ganizowane z okazji obchodów 
Święta 15 Sieradzkiej Brygady 
Wsparcia Dowodzenia. 

W turnieju  startowało 24 za-
wodników z Sieradza, Wielunia, 
Wieruszowa i Zduńskiej Woli. 
Grano systemem 15 minut na 
zawodnika- 7 rund. 

Pierwsze trzy miejsca zajęli zawod-
nicy z Sieradza- zwyciężył Andrzej 
Maciejczak (6,5), drugie miejsce 
zajął Jacek Żolakowski (6), na trze-
cim miejscu uplasował się Dariusz 
Spetany (5). Miejsce tuż za podium 
przypadło naszemu reprezentanto-

wi- Andrzejowi Woźniakowi (4,5). 
Czwarte miejsce dzielił wraz z Mie-
czysławem Żbikiem  i Zbigniewem 
Pietrzakiem ( obaj z Sieradza).

Zwycięzcy otrzymali puchary oraz 

nagrody rzeczowe, które wręczał 
pułkownik Wojska Polskiego Jan 
Kowalski. Sędzią turnieju był Da-
riusz Spetany.

Red.

Projekt „Integracja i aktywność” współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
 Poddziałania 7.1.2

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

„Integracja i aktywność” osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w ramach progra-
mu aktywności lokalnej realizuje projekt „Integracja i aktywność” współfi-
nansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Głównym celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji spo-
łecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wyklucze-
niem społecznym. Projektem objętych jest 26 osób niepełnosprawnych z 
terenu powiatu wieruszowskiego korzystających z pomocy społecznej , nie 
pracujących, będących w wieku aktywności zawodowej oraz 20 osób z ich 
najbliższego otoczenia tj. żyjących we wspólnym gospodarstwie domowym. 
W ramach projektu każdy beneficjent  uczestniczy w wybranych dwóch 
kursach. 15.10.2008 br. zakończył się rozdaniem zaświadczeń kurs bukie-
ciarstwa, który odbywał się od  01.10.2008. Od 20.10.2008 w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie prowadzony 
jest kurs obsługi komputer dla początkujących. Planowane są jeszcze dwa 
kursy: introligatorski oraz kulinarny. Pomoże to osobom o utrudnionym 
dostępie do usług społecznych w tym edukacyjnych podnieść poziom 
kwalifikacji zawodowych oraz szans na rynku pracy. Rezultatem uczest-
nictwa w projekcie będzie zwiększenie zdolności osób niepełnosprawnych 
do zatrudnienia na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Uczestnictwo w 
w/w projekcie poprawi skuteczność funkcjonowania Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie. Wymiernym efektem jest także 
budowanie partnerstwa instytucji i organizacji działających na terenie po-
wiatu wieruszowskiego zdolnych do wspólnego rozwiązywania problemów 
społecznych zwłaszcza w odniesieniu do przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu osób zagrożonym marginalizacją. W partnerstwie z Powia-
towym Urzędem Pracy w Wieruszowie opracowany zostanie informator 
dotyczący warunków i zasad zatrudniania osób niepełnosprawnych, ulg 
i opłat z tym związanych. Zaprezentowane zostaną podstawowe zasady 
funkcjonowania osób niepełnosprawnych w firmie, uprawnienia pracow-
ników niepełnosprawnych oraz zalety ich zatrudniania. 

Realizator Projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie
ul. Waryńskiego 15, tel./fax (0-62) 78-31-995
e-mail : pcpr_wieruszow@interia.pl
http://bip-pcpr.powiat-wieruszowski.pl

Instytucja Pośrednicząca 2 Stopnia
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Gminny konkurs plastyczny 
,,Co można wykonać z leśnych liści, owoców i nasion?”

W dniu 17 października b.r. zo-
stał rozstrzygnięty gminny kon-
kurs plastyczny pt. ,,Co można 
wykonać z leśnych liści, owoców 
i nasion?”, zorganizowany przez 
Szkołę Podstawową w Żdżarach 
w ramach programu edukacji 
ekologicznej: ,, Lasy na terenie 
Gminy Bolesławiec - program 
edukacji ekologicznej dla dzieci 
i młodzieży z przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjum z 
terenu gminy Bolesławiec”, a 
współfinansowany przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w 

Łodzi.
Dzieci z przedszkoli i uczniowie 

szkół podstawowych z klas I-III 
musieli samodzielnie wykonać 
prace plastyczne, w dowolnej 
technice, mocowane do papieru 
lub innych podpór. Nie można 
było wykorzystywać elementów 
roślin podlegających ochronie.

Komisja złożona z nauczycieli 
– przedstawicieli z poszczegól-
nych szkół, w grupie przedszkoli 
najwyżej oceniła pracę Roksany 
Jaśniak z Przedszkola Samorzą-
dowego w Mieleszynie, drugie 
miejsce zajął Maciej Jakóbczyk 
z Przedszkola Publicznego w Bo-
lesławcu, a trzecią 
lokatę otrzymała 
Monika Kołodziej 
z Przedszkola Sa-
morządowego w 
Chróścinie, przy-
znano również 
wyróżnienie dla 
Julii Toboły z 
Przedszkola Sa-
morządowego w 
Mieleszynie. W 
kategorii szkół 

podstawowych klasy I-III pierw-
sze miejsce zajęła Dominika 
Dudek ze Szkoły Podstawowej 
w Chróścinie, drugie miejsce – 
Kinga Biela ze Szkoły Podstawo-
wej w Żdżarach, trzecie miejsce 
– Monika Szymanek ze Szkoły 
Podstawowej w Chróścinie, wy-
różnienia otrzymali: Marcin Ma-
ślanka ze Szkoły Podstawowej 
w Żdżarach i Justyna Wylęga ze 
Szkoły Podstawowej w Chróści-
nie.

Wszystkie prace można oglą-
dać na wystawie pokonkursowej 
w Domu Kultury w Bolesławcu.

PIOTR ZAWADA

„TRUBADURZY” W PAŁACU „SOKOLNIK”
W piątek 24 października 2008r w 

Pałacu „Sokolnik” w Sokolnikach, 
koncertem legendarnego zespołu 
„Trubadurzy”, zainaugurowano 
cykliczne, piątkowe spotkania z do-
skonałą muzyką i znakomita kuch-
nią.

Pałacowe wnętrza i kultowa muzy-
ka stworzyły wspaniałą atmosferę.

Goście, nie tylko świetnie bawili 
się tańcząc, ale wspólnie z Truba-
durami zaśpiewali ich największe 
przeboje.

Kucharz, który jeszcze nie tak 
dawno swoimi potrawami zachwy-
cał Paryżan, ugościł wszystkich 
smacznymi daniami. Największym 
powodzeniem cieszyła się pieczona 
kaczka z jabłkami i pieczona Dora-
da Królewska.

Dowiedzieliśmy się, że zawsze w 
piątek będzie w Pałacu grana dobra 
muzyka. Menu także będzie zawsze 
inne, tak aby pokazać pełną ofertę 
dań serwowanych w restauracjach 
Hotelu Pałac „Sokolnik”

Najbliższy „piątkowy wieczór” za-
planowany został na 7 listopada br.

Sylwia Wojewoda

Wieczór papieski 
w Bibliotece Miejskiej
Tradycyjnie już MGBP w Wieruszowie włączyła się w obchody 

Dnia Papieskiego, a tym samym uczciła 30 rocznicę rozpoczęcia 
pontyfikatu przez naszego Rodaka.

Z tej okazji zorganizowano wieczór zatytułowany: „30 lat od pol-
skiego HABEMUS PAPAM”. Tło spotkania stanowiła wystawa pu-
blikacji o Ojcu Świętym wydanych przez Oficynę Wydawniczą „Bia-
ły Kruk”. Książki tego wydawnictwa to piękne edytorskie albumy, 
drukowane na kredowym papierze z fotografiami Adama Bujaka 
i Arturo Mari.

Gościem wieczoru był historyk sztuki p. prof. Michał Rożek z 
Krakowa. Prelegent osobiście znał Ojca Św. Jana Pawła II od cza-
sów, kiedy biskup, a potem kardynał Karol Wojtyła mieszkał w 
Krakowie. Znajomość ta trwała przez cały pontyfikat Jana Pawła II. 
Pan prof. mówił o wpływie Krakowa na kształt pontyfikatu Ojca Św. 
Wymienił ludzi, którzy ukształtowali osobowość młodego Karola 
Wojtyły. Wspominał Rodziców papieża, księdza Fuglewicza, twórcę 
Teatru Rapsodycznego – Mieczysława Kotlarczyka, Jana Tytanow-
skiego, ks. kard. Adama Sapiehę, prof. Karola Estreichera, p. dr 
Wandę Półtawską. Prelegent zwrócił uwagę słuchaczy na szczegól-
ne cechy Ojca Świętego: pracowitość, pokorę, pasję, otwarcie na 
drugiego człowieka, radość życia, patriotyzm, skromność, oddanie 
Bogu w modlitwie.

Wykład p. profesora był wspaniały, powiedziany ze znajomością 
tematu, z pasją i zaangażowaniem uczuciowym.

Cały wieczór oprawił artystycznie Wieruszowski Chór „Lira” pod 
kierunkiem brata Franciszka Bulandy. Chór pięknie wykonał kilka 
pieśni – m.in. „Nie lękajcie się”, którego tekst zaczerpnięty został z 
pierwszego wystąpienia Ojca Św. rozpoczynającego pontyfikat.

Na zakończenie tego wyjątkowego wieczoru wszyscy zebrani wraz 
z chórem zaśpiewali „Barkę” – ulubioną pieśń Ojca Świętego.

MGBP

Terenowy Oddział Krwiodawstwa 
w Ostrzeszowie SERDECZNIE DZIEKUJE 

nowo otwartej hurtowni paneli 
„OLIMP-MIROSŁAW NIEŁACNY” 

Myje 22b za ufundowanie 
materiałów wykończenia wnętrz.
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Kolejna odsłona sprawy pana Piotra
- Ośrodek Pomocy Społecznej odpowiada

Sokolniki, 6 października 2008r.

GOPS.0717-215/08

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy
Ul. 19 stycznia 6-10/36
98-400 Wieruszów

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach nawiązując do artykułu ukazanego w Ilustrowanym Tygodniku Powiatowym z dnia 
1 października 2008r., w którym opisana została sytuacja pana Piotra informuje, że pracownikom socjalnym ośrodka pomocy społecznej znana jest 
sytuacja w/w.
Zarzut dotyczący nieudzielania przez Zastępcę Kierownika pisemnych odpowiedzi  na wnioski jest bezpodstawny i nie znajduje potwierdzenia w do-
kumentacji, gdyż w tutejszym Urzędzie Gminy a także Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej korespondencja przychodząca podlega rejestracji w 
Dzienniku. Po przeanalizowaniu dokumentacji nie stwierdzono faktu pozostawienia jakiegokolwiek wniosku pana Piotra bez rozpoznania. Na wszystkie 
podania złożone przez zainteresowanego wydano decyzje administracyjne zgodnie z obowiązującymi procedurami i co ważne- wnioski rozpatrzono 
pozytywnie. Nie stwierdzono decyzji odmownych w dokumentacji prowadzonej przez GOPS w sprawie pana Piotra.

Pan Piotr od lat korzysta z różnych form pomocy świadczonych przez tutejszy ośrodek. Otrzymuje zasiłki celowe, okresowe oraz realizowana jest sze-
roko rozumiana praca  socjalna. Z uwagi na orzeczoną niepełnosprawność syna pobiera co miesiąc zasiłek  pielęgnacyjny oraz zasiłek rodzinny wraz 
z przysługującymi dodatkami. Nadmieniam także, że w miesiącu kwietniu br. była udzielona pomoc młodszej córce pana Piotra w formie dwukrotnego 
dowozu do Poradni Chirurgii Plastycznej w Łodzi celem przeprowadzenia zabiegu rozszczepu wargi górnej i podniebienia twardego a także w terminie 
późniejszym na wizytę kontrolną. Pokryte zostały również koszty pobytu w szpitalu a dziecko zaopatrzone zostało w niezbędne środki codziennego 
użytku *
* (Od Red: Należy zauważyć, że najmłodsze dziecko pana Piotra nie mieszka z nim, a wraz z matką, więc udzielona pomoc nie dotyczy pana Piotra i 
mieszkających z nim dwójki dzieci.)

W artykule wspomniano również o podarowaniu zainteresowanemu przez pracowników ośrodka pomocy talerzy, kubków oraz sztućców, jednak ode-
brano to jak widać w sposób odmienny niż się spodziewano*
*(Od Red: Pan Piotr opowiadając o tej formie pomocy był za nią wdzięczny, autorka artykułu również nie podważała dobrych chęci pracowników ośrodka 
a w tekście nie było negatywnych opinii na ten temat).

W latach ubiegłych pan Piotr mieszkając w Starym Ochędzynie korzystał z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole w ramach realizacji wieloletniego 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, jednak z chwilą zmiany miejsca zamieszkania stało się to niemożliwe, ponieważ na terenie Zespołu 
Szkół w Tyblach, do której obecnie uczęszczają dzieci, nie funkcjonuje stołówka szkolna w rozumieniu art. 76..67a ustawy z dnia 7 września 1991r o 
systemie oświaty (…) a uczniowie korzystają tam z ciepłego napoju przygotowanego w warsztacie gospodarstwa domowego prowadzonego przez 
sekcję Warsztatu Terapii Zajęciowej TPD w Wieruszowie oddział w Tyblach i spożywają posiłki przynoszone z domu.*
* (od Red. Ale pisząc o obiadach w szkole zwracaliśmy uwagę na fakt, że zdarza się, że czasem dzieci nie mają własnego śniadania lub jedzą kanapki 
z samym masłem- samo wypicie herbaty nie rozwiązuje więc problemu). 

Pracownik socjalny proponował skorzystanie z bezpłatnego dożywiania realizowanego w Zespole Szkół w Sokolnikach, gdzie zainteresowany byłby 
zobowiązany do odbioru posiłków we własnym zakresie, jednak odmówił on skorzystania z tej formy pomocy.
Jeśli  chodzi o pomoc z programu PERON „Uczeń na wsi- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy 
wiejskie i wiejsko-miejskie” informuję, że realizacją zajmuje się pracownik Urzędu Gminy, do którego został skierowany pan Piotr i któremu udzielono 
stosownych informacji w tym zakresie. Mianowicie zgodnie z wytycznymi programu wnioski w przedmiocie dofinansowania można składać w gminie, 
w której zameldowane jest dziecko niepełnosprawne. W związku z powyższym skierowano zainteresowanego do Gminy Czastary. Z naszych ustaleń 
wynika, że złożył on dokumenty w tamtejszej gminie, gdzie dzieci są zameldowane na pobyt stały.

Ze złożeniem wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze  socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego pan Piotr 
spóźnił się, co uniemożliwiło mu skorzystanie z tej formy pomocy. Termin składania wniosków wynika z Regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie  Gminy Sokolniki i upłynął dnia 15 września 2008r.  natomiast pan Piotr zwrócił się dnia 25 
września 2008r. *
*( Od Red. Zapytamy panią Kierownik o to, czy skoro sytuacja pana Piotra jest tak dobrze znana pracownikom GOPS Sokolniki, to czy w stosownym 
czasie został on poinformowany o terminie składania wniosków o przyznanie stypendium?)
Kolejnym tematem, który chciałabym poruszyć jest kwestia dystrybucji żywności pochodzącej z nadwyżek zapasów interwencyjnych Unii Europejskiej. 
Pan Piotr korzystał również z tej  formy wsparcia. Jednak na dzień dzisiejszy nie posiadamy już produktów żywnościowych pochodzących z Banku 
Żywności. Obowiązują zasady, że dystrybucją zajmują się organizacje pozarządowe, do których bezpośrednio program jest skierowany. Do ubiegłego 
roku korzystaliśmy z pomocy Stowarzyszenia Liderów Psychospołecznych w Wieruszowie, które część pozyskanych artykułów spożywczych z Banku 
Żywności przekazało tutejszemu ośrodkowi. W tym roku nie udało się nawiązać porozumienia z powodu ograniczenia ilości produktów żywnościowych 
będących w dyspozycji w/w stowarzyszenia.

Jako Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pragnę poinformować, że mianowany przeze mnie pracownik na stanowisko Zastępcy do tej 
pory sumiennie wykonywał swoje obowiązki i nigdy nie spotkałam się z jakimikolwiek sygnałami dotyczącymi źle  wykonywanej przez niego pracy w 
środowisku. Wywiady środowiskowe  i rozpoznawanie sytuacji życiowej w rodzinach są przez niego dokonywane skrupulatnie i rozpatrują wszystkie 
aspekty mające wpływ na wydanie decyzji administracyjnej przyznającej lub odmawiającej pomocy. W mojej obecności nigdy nie doszło do traktowania 
Pana Piotra jak również innych osób w sposób niewłaściwy. Jako pracownicy instytucji zajmującej się pomocą  ludziom działamy w sytuacjach, w których 
zagrożone zostały podstawowe warunki egzystencji ludzi, jak również gdy jakość ich życia obniżyła się poniżej społecznie akceptowanego minimum.
Jeszcze raz podkreślam, że wszystkie sprawy kierowane do tutejszego ośrodka pomocy są rozpatrywane i wszystkie wnioski kończą się wydaniem 
decyzji administracyjnej, natomiast z ustaleń ustnych sporządza się notatki służbowe, które są dołączane do akt sprawy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sokolnikach

Barbara Wydmuch

Cztery tygodnie temu - w numerze z 1 październi-
ka przedstawialiśmy na łamach ITP. sylwetkę pana 
Piotra z miejscowości Tyble. Opisywaliśmy trudną 
sytuację, w jakiej się znalazł i prosiliśmy o pomoc. 
(Pomoc została udzielona- o czym napiszemy w in-
nym artykule). Zwróciliśmy się również do Kierow-
nika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach z 
pismem, w którym prosiliśmy o udzielenie informa-
cji na temat tego, do jakiej pomocy bohater nasze-
go artykułu ma prawo i jakie wsparcie zostało mu 
udzielone.

Poniżej zamieszczamy treść pisma:

Wieruszów, 1 października 2008r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sokolnikach
pani Barbara Wydmuch

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 

Szanowna Pani Kierownik

Na łamach naszego Tygodnika zamieściliśmy artykuł o trudnym 
życiu pana Piotra Koniecznego z miejscowości Tyble. ( ITP. nr 
40/488 z 1.10.2008r.) Opisaliśmy bardzo trudną sytuację finan-
sową i życiową pana Piotra- jednocześnie apelując do Czytelni-
ków o pomoc temu człowiekowi i jego dzieciom. Ponieważ nasi 
Czytelnicy już wielokrotnie wykazali się dobrocią i sercem mamy 
nadzieję, że i tym razem znajdą się osoby chętne do pomocy, 
które podzielą się tym czego mają więcej.

Niemniej jednak pomocą osobą najuboższym i znajdującym się 
w szeroko pojętej sytuacji kryzysowej powinny  zajmować się 
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Z rozmowy z panem Pio-
trem wynikało jasno, że pomimo jego wielu wizyt w Ośrodku w 
Sokolnikach,  i próśb o wsparcie ( zasiłki celowe, pomoc żywno-
ściowa , talony itp.) pomocy tej odmawiano mu a Pani zastępca 
traktowała petenta w sposób niewłaściwy ( nie tylko nie udziela-
jąc klientowi informacji, o które się zwracał, ale odmawiając mu 
wydania decyzji odmownej na piśmie – co dałoby podstawę do 
odwoływania się do wyższej instancji)

Z uwagi na to, że takie działania nie powinny mieć miejsca, a 
pan Konieczny rzeczywiście znajduje się w bardzo trudnej sytu-
acji życiowej chcielibyśmy dowiedzieć się o tym jak przedstawia 
się sprawa pomocy udzielanej lub też nieudzielanej Piotrowi Ko-
niecznemu. 

W szczególności interesuje nas: 
- do jakiej pomocy pan Piotr ma prawo ( o jakie zasiłki może się 
starać, jaka jest wysokość tych zasiłków,)
- czy  Panu Piotrowi   przysługuje prawo do specjalnej dotacji 
w wysokości ok. 2.000 zł z tytułu orzeczonej niepełnosprawno-
ści dziecka w wieku szkolnym - dotacja taka realizowana jest 
przez Gminy  z programu PFRON „Uczeń na wsi – pomoc w 
zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamiesz-
kujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie”. W ramach programu 
przysługują dotacje w wysokości: na niepełnosprawnego ucznia 
szkoły podstawowej i gimnazjum: do 2000,-zł / rok. Czy Pan zo-
stał poinformowany o możliwości starania się o  otrzymanie takiej 
dotacji? 
- jaka pomoc już została panu Piotrowi udzielona 
- jakie są formy pomocy realizowane przez GOPS Sokolniki ( 
talony, bank żywności, darmowe obiady dla dzieci)

I jeszcze jedna sprawa - prosimy o informację czy na wnioski lub 
inne pisma składane do GOPS urząd musi udzielać pisemnych 
odpowiedzi w postaci decyzji lub też innych pism urzędowych. 
Prosimy o sprawdzenie, czy  na wnioski składane przez Pana 
Piotra udzielano mu pisemnych odpowiedzi. 
Jednocześnie informujemy, że odpowiedź, którą otrzymamy po-
służy jako materiał prasowy. Z uwagi na duże zainteresowanie 
tematem i dochodzące nas kolejne sygnały o podobnych przy-
padkach, które zdarzają się w każdej gminie  prosimy o udziele-
nie odpowiedzi w terminie możliwie najkrótszym

Jerzy Przybył
Wydawca i Redaktor Naczelny ITP

Po kilku dniach otrzymaliśmy odpowiedź, którą zamieszczamy poniżej. List został przepisany (oczywiście w oryginale) 
bowiem został napisany dość dużą czcionką i skan kolejnych stron zająłby za dużo miejsca. Tekst pochylony pochodzi od autorki 
artykułu.

Tak przedstawia się sprawa w chwili obecnej. Każdy mówi coś innego a prawda zapewne leży gdzieś pośrodku. Skierujemy 
do pani Kierownik GOPS w Sokolnikach kolejne pismo, w którym wypytamy o to, czego nie dowiedzieliśmy się z pisma, które 
otrzymaliśmy. O wszystkim Was oczywiście poinformujemy. 

M.Woźniak

Jeśli chcesz pomóc panu Piotrowi i jego dzieciom, podajemy ich adres i kontakt:
Tyble 25a (gm. Sokolniki)
Tel. 882 653 402
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Kilka miesięcy temu ukazał się w „Tygo-
dniku Powiatowym” artykuł pt. 

„Dawaj kasę albo cię zaoramy!” 
na temat cmentarza w Wieruszowie. Chcę wrócić do tego te-

matu ponieważ choć minęło wiele czasu ciągle zdarza się sły-

szeć opinie na ten temat.
Przypomnę, że w artykule tym autor wyraził swoje oburzenie 

faktem, że na grobach zostały umieszczone karteczki z prośbą 
o skontaktowanie się z gospodarzami cmentarza, którymi są oj-
cowie Paulini. Jednak w rozmowach z ludźmi, którzy mają gro-
by bliskich na cmentarzu opinie są wręcz odwrotne. Ogromna 
większość popiera każdą rozsądną formę działania, która po-
służy się do ładnego wyglądu i prawidłowego funkcjonowania 
cmentarza. Być może pomysł z karteczkami nie był najlepszy, 
ale nie przesadzajmy z tym oburzeniem. Przecież na wielu gro-
bach nie było nawet nazwisk, więc jak odnaleźć rodziny?! Od 
ponad trzech lat o. Paulini szczególnie w okresie Wszystkich 
Świętych apelują o zgłoszenie się rodzin choćby tylko w celu 
potwierdzenia, że chcą aby grób dalej był zachowany. Przecież 
na wszystkich cmentarzach groby są likwidowane lub łączone, 
jest to rzecz całkiem normalna. Nasza rodzina też łączyła trzy 
groby w jeden i spotkaliśmy się z bardzo dużą życzliwością a 
nawet pomocą gospodarzy przy tych pracach. 

Jeśli chodzi o opłaty, to tak są pobierane (przecież trzeba za 
coś ten cmentarz utrzymać), ale jak się orientuję we wszystkich 
miastach opłaty są pobierane. Suma ta nie jest chyba duża, 300 
zł od grobu pojedynczego, 400 zł od większego na okres 20 
lat, to po rozliczeniu wychodzi 1,66 zł na miesiąc. Poza tym 
jest w tej sprawie bardzo daleko idąca dobra wola o. Paulinów 
(możliwość rozłożenia na raty, itp.). Niestety są jednak tacy lu-
dzie, którzy nie chcą przyłączyć się do utrzymania cmentarza i 
ci szukają ustaw, przepisów, paragrafów, a wystarczyłaby odro-
bina dobrej woli i zrozumienia. Przecież ci ludzie bazują na 
nas, dających składki. Dobrze jak na cmentarzu jest prządek, 
chodniki, woda, ubikacja, kontenery i kosze systematycznie 
opróżniane, ale składka to już nie. A tak zadbanego cmentarza 
jak u nas daleko by szukać.

Dziś może mało kto pamięta jak kilka lat temu o. Paulini pod-
jęli działania w celu usunięcia starych drzew, które zagrażały 
grobowcom. Również odezwały się ostre słowa krytyki o nisz-
czeniu przyrody i ptasich gniazd. Były nawet pisma do urzędów 
o wydanie nakazu przerwania tej „zbrodniczej działalności”. Dziś 
chyba każdy zainteresowany sprawą jest zadowolony, że gro-
bowce nie są ubrudzone ptasimi odchodami i nawet w wietrzny 
dzień można iść na cmentarz bez obawy, że spadnie na głowę 
spróchniała gałąź.

Sumując te spostrzeżenia natarczywie nasuwa się myśl, że są 
pewni ludzie, którzy krytykują wszystko co dzieje się w mieście, 
parafii czy na cmentarzu. Można chyba nawet pokusić się o 
stwierdzenie, że ludziom tym wcale, lub bardzo mało zależy na 
tym, by było lepiej lecz aby odnaleźć powód do krytyki.

Przecież każdy człowiek wie, że krytykowanie nie jest trudną 
rzeczą, każdemu można wyszukać jakiś mankament czy błąd w 
postępowaniu, co innego doradzić, znaleźć sposób na dobre 
rozwiązanie czy usprawnienie życia.

Nasza okolica a wiec i cmentarz jest naszym wspólnym do-
brem i byłoby wspaniale, aby wszyscy chcieli dołożyć odrobinę 
od siebie do jego tworzenia i kształtowania. Nie bądźmy jednak 
marzycielami, ale można prosić ludzi, że jeśli nie chcą poma-
gać, to chociaż żeby nie przeszkadzali. 

Za kilka dni kolejny 1 Listopad, prosimy w imieniu swoim i 
tych, którym leży na sercu piękno naszej okolicy, aby ludzie, 
którzy z własnej woli lub nieświadomie utrudniali funkcjono-
wanie cmentarza spojrzeli po gospodarsku na ten obiekt.

Z poważaniem
Stały czytelnik z grupą znajomych

Wieruszów-Podzamcze

Pożegnali swojego proboszcza
21 października odbył się pogrzeb ks. kanonika Romana Faltina, który po 44 latach posługi 

kapłańskiej i 24 latach pracy w parafii p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Wieruszowie-Podzamczu 
po ciężkiej walce z wyniszczającą chorobą zmarł 17 października b.r. w wieku 69 lat.

Śp. ks. Roman Faltin

Urodził się 18 listopada 1939 roku 
w Lesznie z rodziców Jana Kęsego i 
Marii zd. Bladocha. Rodzice posia-
dali gospodarstwo rolne. W roku 
1946 zamieszkał u wujostwa Fal-
tinów w Chruścinie (powiat Góra 
Śląska), gdzie jego wuj był kierowni-
kiem szkoły. Tam ukończył pierwszą 
klasę szkoły podstawowej. Następnie 
ukończył szkołę podstawową i zaczął 
uczęszczać do Liceum Ogólnokształ-
cącego w Górze Śląskiej, gdzie w 
1957 roku zdał egzamin dojrzało-
ści.

W 1953 roku został adoptowany 
przez wujostwo Józefa Faltina i An-
toninę zd. Kęsy, siostrę ojca, którzy 
byli bezdzietni. Po ukończeniu gim-
nazjum wstąpił do Arcybiskupiego 
Seminarium Duchownego w Pozna-
niu, święcenia kapłańskie otrzymał 
17 maja 1964 roku z rąk Arcybisku-
pa Antoniego Baraniaka.

Po świeceniach pracował jako wika-
riusz w następujących parafiach: w 
Parkowie, Kobylej Górze, Kruszewie, 
Kościanie, Rogożnie p.w. Św. Ducha, 
w Koźminie p.w. św. Stanisława. W 
1980 roku został proboszczem para-
fii Jastrzębsko Stare, a 1 lipca 1984 
roku proboszczem parafii Wieruszów-
Podzamcze, p.w. Nawiedzenia NMP, 
gdzie pracował aż do śmierci – do 17 
października 2008 roku.

W 2004 roku Biskup Kaliski mia-
nował Księdza Romana Faltina 
Kanonikiem honorowym Kapituły 
Kolegiackiej w Kaliszu.

W uroczystej mszy św. która od-
była się w kościele parafialnym 
wzięło udział blisko 100 księży 
z dekanatu kaliskiego i poznań-
skiego, którym przewodniczył 
biskup Stanisław Napierała. 
Proboszcza pożegnała rodzina, 
siostry Jadwiżanki z Podzam-
cza i Antoninki z Mirkowa, 
przedstawiciele Urzędu Gmi-
ny i Starostwa Powiatowego w 
Wieruszowie z burmistrz Iwoną 
Szkopińską i członkiem Zarządu 
Powiatu Józefem Wróblem na 
czele, liczne poczty sztandarowe 
m.in. Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Podzamczu, Wieruszowie, 
Teklinowie, Mirkowie, Kuźni-
cy Skakawskiej oraz Zespołu 
Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Wieruszowie, 
dyrektorzy, liczni nauczyciele i 
uczniowie oraz tłumy parafian, 
łącznie kilka setek mieszkań-
ców. Ogromny kościół był pełny 
po same brzegi, a ci którzy się 
nie zmieścili stali na zewnątrz, a 
było ich sporo. Podczas mszy nie 
zabrakło ciepłych słów, podzię-
kowań dla zmarłego proboszcza, 
za jego posługę, miłość, odda-
nie, okazywane wsparcie. Mszę 
uświetnił chór parafialny dzie-
cięco-młodzieżowy „Płomień 
nadziei” pod kierownictwem 
Marcina. Sobczaka, oraz Orkie-

stra Dęta z OSP w Wieruszowie, 
która uczestniczy we wszystkich 
większych uroczystościach pa-
rafialnych. Podczas mszy na 
wszystkich zgromadzonych w 
kościele z dużej tablicy spoglą-
dał uśmiechnięty ks. proboszcz, 
a ten uśmiech i radość w jego  
oczach sprawiła że niemal każ-
demu robiło się ciepło na ser-
cu, a jednocześnie ogarniał ich 
smutek. 

Tuż po zakończeniu mszy gi-
gantyczny kondukt utworzony 
przez wszystkich uczestników 
poczynając od ministrantów, 
pocztów sztandarowych, przed-
stawicieli władz, sióstr, księży 
a kończąc na licznych parafia-
nach przemaszerował na pobli-
ski cmentarz św. Rocha, by od-
prowadzić zmarłego na miejsce 
wiecznego spoczynku. Korowód 
był tak długi, że przechodząc 
przez obwodnicę na drodze nr 
8 utworzył się znacznej długości 
korek. Ruchem kierowała po-
licja a o bezpieczeństwo ludzi 
dbali również strażacy.

Piękna ciepła i słoneczna po-
goda była niemal darem od 
niebios, zaś o miłości i oddaniu 
jakim parafianie darzyli zmarłe-
go proboszcza świadczyły stosy 
kwiatów złożonych na grobie.

aga

„... Choć mnie przysypią ziemie
Miłości nie pogrzebię 

Miłość zostawię z wami
Abyście się kochali 

Choć ja w ciemności ruszam
Zostanie moja dusza 

W myślach waszych zostanę
I kochać was nie przestanę 

Świat ziemski mój dobiegł końca
Przede mną droga lśniąca
Droga ta powrotu nie ma

Bo jest to droga zapomnienia”
Marta Jakobsze „Ostatnie pożegnanie”
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Gminny turniej piłki halowej w Szkole 
Podstawowej w Żdżarach

W dniach 22 i 23 października 
b.r. na sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej w Żdżarach odbył się 
gminny turniej piłki halowej w ka-
tegorii 7 - 13 lat. Rozgrywki odbyły 
się w ramach projektu „Wygrajmy 
razem” współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach działania 7.3 (Inicjatywy 
lokalne na rzecz aktywnej integra-
cji) Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki, gdzie beneficjentem 
projektu jest stowarzyszenie ,,Mię-
dzy Prosną a Wartą” – Lokalna 
Grupa Działania. 

 Turniej zapoczątkował szereg 
działań, min. turnieje sportowe 
i rajdy rowerowe, które będą się 
odbywać w ramach w/w projek-
tu. Oficjalnego rozpoczęcia tych 
działań dokonał przedstawiciel 
Stowarzyszenia Pan Wiesław 
Świątkowski. Wszystkich uczest-
ników zapoznał ze źródłami fi-
nansowania projektu, przekazał 
podstawowe informacje na temat 
Unii Europejskiej, Europejskie-
go Funduszu Społecznego oraz 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Władze Powiatu Wieru-
szowskiego reprezentował Sekre-
tarz Powiatu Pan Stefan Pietras, a 
lokalny Samorząd – Wójt Gminy 
Bolesławiec – Pan Leszek Domi-
nas. Obydwoje podkreślili znacze-
nie oddolnych inicjatyw dla po-
prawy jakości życia społeczeństwa 
lokalnego. 

Trzy pierwsze drużyny otrzy-
mały puchary, natomiast wszyst-
kim drużynom podziękowano za 
udział, wręczając im pamiątkowe 
dyplomy.

Uczniowie szkół podstawowych 
walczyli w rozgrywkach ,,każdy z 
każdym”. Drużyny 5-cio osobowe 
wykazały się ogromnym duchem 
walki sportowej. Pierwsze miejsce 
zajęła drużyna ze Szkoły Podstawo-
wej w Bolesławcu, drugie miejsce 
– ze Szkoły Podstawowej w Chró-
ścinie, trzecie – ze Szkoły Podsta-
wowej w Żdżarach, a czwarte ze 
Szkoły Podstawowej w Mieleszy-
nie.

Najlepszym zawodnikiem na 
boisku (największa ilość strzelo-

nych bramek) okazał się repre-
zentant Szkoły Podstawowej w 
Bolesławcu Maciej Markiewicz 
i otrzymał nagrodę specjalną 
piłkę nożną, ufundowaną przez 
dyrektora Szkoły Podstawowej w 
Żdżarach. 

Sędzią głównym był Pan Grze-
gorz Nawrocki.

W trakcie rozgrywek zawodnicy 
otrzymali napoje, posiłek rege-
neracyjny, owoce i słodycze.

W dniu 25 października b.r. 
w turnieju halowym w kategorii 
powyżej 13 lat rywalizację rozpo-
częło 7 drużyn z terenu Gminy 
Bolesławiec.

PIOTR ZAWADA

Zasłużony odpoczynek 
skrzydlatych ulubieńców

W miesiącu wrześniu członkowie Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja Wieruszów 
zakończyli sezon lotowy gołębi starych i młodych. 

W każdą niedzielę począwszy od 27 kwietnia do 20 września tysiące gołę-
bi uczestniczyło w zawodach szybkiego powrotu do swoich gołębników. 

Najlepsze gołębie pokonały po około 6 tys. km każdy plasując się na 
czołowych miejscach listy konkursowej.

Trasy lotów pokonywały w szybkością 60-90km/godz. w zależności od 
warunków atmosferycznych.

Najlepsi hodowcy Sekcji Wieruszów uplasowali się na czołowych pozy-
cjach listy konkursowej Oddziału Kępno, Okręgu Kalisz a także Rejonu 
VI Poznań oraz Generalnego Mistrzostwa Polski.

Loty konkursowe do 350 km organizowane były z terenu Polski, loty do 
600 km organizowane były z Niemiec a loty do 900 km z Holandii. 

Sekcja PZHGP Wieruszów zrzesza obecnie 60 członków z terenu Wie-
ruszowa i okolicznych miejscowości z czego około 70% to młodzi ludzie 
z pasją – mocno zaangażowani społecznicy i wspaniali hodowcy gołębi 
pocztowych. Posiadają w swoich gołębnikach bardzo dobry materiał roz-
płodowo-lotowy i osiągają wspaniałe wyniki lotowe.

Hodowla gołębi pocztowych wymaga od hodowców dużej wiedzy, duże-
go zaangażowania w hodowli, dobrych warunków hodowlanych, codzien-
nego treningu lotowego, opieki zdrowotnej i odpowiedniego żywienia. W 
okresie jesienno-zimowym gołębie mają zasłużony odpoczynek a hodowcy 
okres natężonej pracy w hodowli. Dobra opieka w tym okresie zaprocen-
tuje w osiąganych wynikach w przyszłym sezonie lotowym. 

W miniona niedzielę odwiedziliśmy kilku hodowców gołębi pocztowych 
Sekcja Wieruszów.

Domy dla gołębi:

Sławomira Tomczyka z Biadaszek (gm. Łęka Opatowska)

Jerzego Dąbka z Opatówa (Szpot)

Jacka Misia z Klatki (gm. Wieruszów)

Marcin Kowalczyk  z Teklinowa (gm. Wieruszów) na tle jednego z do-
mów dla gołębi

Hodowcy Sekcji Wieruszów w dniu 15 listopada oficjalne zakończą sezon 
lotowy 2008r. uroczystym zebraniem połączonym z ogłoszeniem wyników 
i rywalizacji lotowej oraz wręczeniem zdobytych dyplomów i pucharów.

/red./

NOWY TARYFIKATOR MANDATÓW
Kierowcy miejcie się na baczno-

ści! Za kilka tygodni posypią się na 
was surowe kary. Nowy taryfikator 
mandatów, przygotowany przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, czeka już tyl-
ko na podpis premiera.

To dopiero będą kary! Za par-
kowanie na miejscu dla inwalidów 
500 zł, za przejazd na czerwonym 
świetle minimum 300 zł, a za jazdę 
bez świateł nawet 200 zł – tym kie-
rowcom, którzy łamią przepisy na 
pewno nie będzie do śmiechu.

Większe kary czekają także ro-
werzystów. Za jazdę po chodniku 
zapłacą dwa razy więcej niż do-
tychczas – czyli nawet 100 zł. Nowe 
przepisy łagodniej traktują tylko 
pieszych. Zamiast 250 zł za prze-
chodzenie na czerwonym świetle 
będzie 100 zł kary.

Sprawdź jaki mandat ci grozi
Rodzaj wykroczenia Teraz Później
Za niezachowanie odstępu za pojazdem podczas jazdy w tunelu 20 – 500 zł 100 zł
Za jazdę bez świateł przez kierowcę motoroweru lub motocykla 100 zł 200 zł
Za jazdę bez wymaganych świateł w tunelu 100 zł 200 zł
Za wyprzedzanie „na trzeciego” 20 – 500 zł 500 zł
Za jazdę rowerem po chodniku lub przejściu dla pieszych 50 zł 100 zł
Za parkowanie na kopercie dla niepełnosprawnych 20 – 500 zł 500 zł
Za przechodzenie przez jezdnię na czerwonym świetle 250 zł 100 zł
Za przejazd pojazdem na czerwonym świetle 20 – 500 zł 500 zł
Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym 20 – 500 zł 300 zł
Za brak dowodu rejestracyjnego pojazdu 20 – 500 zł 50 zł

Źródło: Fakt
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Wielkopolska liga juniorów młodszych
Wyniki XII kolejki
 Warta II Poznań - Olimpia Koło    2 : 2 
Ostrovia Ostrów Wlkp. - Polonia Leszno   1 : 1 
Poznaniak Poznań - Polonia Środa Wlkp.  1 : 1 
Kania Gostyń - Marcinki Kępno    1 : 1 
 

1. Lech I Poznań 11 31 43-2
2. Warta Poznań 11 31 34-9
3. Poznaniak Poznań 12 25 25-14
4. Polonia Środa 12 22 19-13
5. Lech II Poznań 11 20 32-22
6. Marcinki Kępno 12 16 23-26
7. Polonia Leszno 12 14 16-19
8. Tur Turek 11 13 14-22
9. Ostrovia Ostrów Wlkp. 12 13 15-20
10. Kania Gostyń 12 12 12-17
11. Olimpia Koło 12 11 22-24
12. Obra Kościan 11 10 12-28
13. Włókniarz Kalisz 11 10 16-33
14. Jarota Jarocin 11 9 9-14
15. Ravia Rawicz 11 8 8-22
16. Warta II Poznań 11 8 7-22

W piątek 31 bm.: Marcinki Kępno - Lech I Poznań (15).                  

Kaliska klasa A juniorów młodszych
Wyniki VII kolejki  

Marcinki Kępno - Zefka Kobyla Góra               5 : 0         
KS Rogaszyce - Orzeł Mroczeń                     0 : 6 Wielkopolanin 
Siemianice - LZS Czajków           2 :14
Jankowy 1968 - Olimpia Brzeziny                  3 : 4          
 

1. LZS Czajków 7 19 36-13
2. Orzeł Mroczeń 7 15 37-13
3. Jankowy 1968 7 13 25-17
4. Olimpia Brzeziny 7 12 34-18
5. Zefka Kobyla Góra 7 7 10-19
6. Wielkopolanin Siemianice 7 6 17-54
7. Marcinki Kępno 7 5 23-36
8. KS Rogaszyce 7 4 17-29

Kaliska klasa trampkarzy starszych
Wyniki VII kolejki

LZS Siedlików - GKS Grębanin                      4 : 7         
Victoria Ostrzeszów - Masovia Kraszewice               1 : 3         
       

1. Masovia Kraszewice 7 19 40-8
2. GKS Grębanin 7 16 32-20
3. LZS Olszowa 5 9 17-7
4. Olimpia Brzeziny 5 7 14-11
5. Sokół Bralin 5 7 11-12
6. Victoria Ostrzeszów 5 3 12-14
7. LZS Siedlików 6 3 13-33
8. Lilia Mikstat 6 3 5-39

Kaliska klasa trampkarzy młodszych
Wyniki VII kolejki

Zawisza Sośnie  - Lilia Mikstat                     1 : 2         
LKS Czarnylas - Odolanovia Odolanów               0 :20         
Iskra Sieroszewice - Pelikan Grabów                    2 : 0         
Płomień Opatów - LZS Doruchów                      4 : 1  

1. Płomień Opatów 7 21 41-8
2. Odolanovia Odolanów 7 18 68-8
3. LZS Doruchów 7 15 56-13
4. Iskra Sieroszewice 7 9 14-30
5. Lilia Mikstat 7 9 13-38
6. Pelikan Grabów 7 6 16-35
7. Zawisza Sośnie 7 6 10-39
8. LKS Czarnylas 7 0 4-51

      
Kaliska klasa młodzików starszych
Wyniki VII kolejki

Astra Krotoszyn - Jarota Jarocin                    0 : 7         
KUKS Zębców - Stal Pleszew                      0 : 3      
Marcinki Kępno – Ostrovia Ostrów Wlkp.                 7 : 0
 

1. Marcinki Kępno 7 18 52-5
2. Kaliszanin Kalisz 6 18 28-5
3. Stal Pleszew 7 15 37-8
4. Jarota Jarocin 7 10 33-10
5. Ostrovia Ostrów Wlkp. 7 8 10-20
6. Astra Krotoszyn 7 6 16-31
7. KUKS Zębców 7 4 7-45
8. Jankowy 1968 6 0 1-61

Kaliska klasa młodzików młodszych

Tabela po rundzie jesiennej
1. Marcinki Kępno 5 15 36-1
2. Pogoń Trębaczów 5 12 29-12
3. Astra Krotoszyn 5 5 7-17
4. Victoria Ostrzeszów 4 4 8-11
5. Sokół Bralin 5 4 7-21
6. Polonia Kępno 4 0 2-27

Kaliska klasa Orlików - gr. V
Tabela po rundzie jesiennej
    

1. Victoria Ostrzeszów 4 9 38-2
2. KS Rogaszyce 4 9 28-13
3. Masovia Kraszewice 4 9 28-12
4. Pionier Baranów 4 3 9-45
5. Jankowy 1968 4 0 5-36

Kaliska klasa Orlików – gr. VI

Piłka siatkowa

WIERUSZOWSKA  POWIATOWA 
 LIGA  SIATKÓWKI

Rozpoczęły się rozgrywki Wieruszowskiej Powiatowej Ligi Siatkówki. W tegorocznej edycji udział 
bierze rekordowa liczba drużyn. Do rywalizacji przystąpiło ich bowiem aż 12, w tym dwie z powiatu 
wieluńskiego i jedna z sieradzkiego. Już pierwsza kolejka zapowiada, że tradycyjnie rozgrywki będą 
bardzo ciekawe i zapewne emocjonujące do końca. W najciekawszym spotkaniu LZS Lututów uległ 
po pięciosetowym pojedynku GOK Czastary. Obie drużyny od lat należą do czołówki ligi i zapewne w 
tych rozgrywkach również zamierzają odegrać czołowe role. Dużą niewiadomą jest beniaminek LZS 
Klonowa, który w pierwszym spotkaniu pokonał w pięciu setach LZS Dzietrzkowice. Jeden z faworytów 
Irex Skomlin bez straty seta pokonał debiutujący w rozgrywkach GOK Galewice. Wieruszowska liga 
cieszy się dużym zainteresowaniem. W dzisiejszym wydaniu gazety zamieszczany więc pełny terminarz 
rozgrywek pierwszej rundy, który mamy nadzieję ułatwi kibicom możliwość zobaczenia w akcji 
najlepszych siatkarzy z naszego terenu.

 Wyniki spotkań I kolejki:

Lwy Parkietu Dzietrzkowice   : Kubusie Wieruszów  1:3 ( -24; -17; 19; -17 )
LZS Lututów    : GOK Czastary   2:3 ( 20; -23; -15; 19; -10 )
MKS Ochędzyn    : KS Sokolniki   0:3 ( -17; -13; -16 )
GLKS Bieliki Biała    : Prosna Wieruszów  3:0 ( 15; 22; 22 )
Irex Skomlin    : GOK Galewice   3:0 ( 16; 22; 23 )
KS Klonowa    : LKS Dzietrzkowice  3:2 ( –17; -19; 23; 24; 10 ) 

Tabela po pierwszej kolejce prezentuje się następująco:  
                
                         zw.     prz.     pkt.      sety           małe punkty     stos.mał. pkt
  1. KS Sokolniki             1 0        2 3:0  75:46  1.630  
  2. GLKS Bieliki Biała  1 0        2 3:0  75:59  1.271          
  3. Irex Skomlin    1 0        2 3:0  75:61  1.230
  4. Kubusie Wieruszów  1 0        2 3:1  95:83  1.145 
  5. GOK Czastary   1 0        2  3:2            104:98 1.061
  6. KS Klonowa    1 0        2 3:2            102:107  0.953
  7. LKS Dzietrzkowice  0 1        1 2:3            107:102  1.049 
  8. LZS Lututów    0 1        1 2:3  98:104  0.942
  9. Lwy Parkietu Dzietrzkowice 0 1        1 1:3  83:95  0.874
10. GOK Galewice   0 1        1  0:3  61:75 0.813 
11. Prosna Wieruszów  0 1        1 0:3  59:75  0.787
12. MKS Ochędzyn  0 1 1 0:3  46:75  0.613
      
 (zwycięstwa, porażki, punkty, sety, stosunek setów, małe punkty, stosunek małych punktów)           

W II kolejce grająw terminie od 27.10. do 31.10. br. 
Kubusie Wieruszów   : LKS Dzietrzkowice  Staszic  Czwartek -1900

GOK Galewice    : KS Klonowa   Osiek Piątek-1900

KS Sokolniki    : GLKS Bieliki Biała  Sokolniki Piątek - 1700

LZS Lututów    : MKS Ochędzyn   Lututów Piątek-1900

Lwy Parkietu Dzietrzkowice   : GOK Czastary   Łubnice Piątek - 1900

Jeden mecz II kolejki został przełożony
 

Prosna Wieruszów     : Irex Skomlin    Stadion 05.11. Środa –1830 

Tabela po rundzie jesiennej

1. Strażak Słupia 4 9 17-8
2. Pogoń Trębaczów 4 9 30-9
3. Orzeł Mroczeń 4 7 25-12
4. LZS Trzcinica 4 3 5-51
5. Marcinki Kępno 4 1 9-16

Sieradzka klasa Deyny

Wyniki IX koejkil
PMOS Zd. Wola - Jutrzenka Warta    3:0 wo.
Orzeł Galewice - Jaga Lututów    22:1
Orkan Buczek - Widawia Widawa    :2
LKS Kwiatkowice - UKS SMS Bałucz   0:13
Złoczewia Złoczew - Warta Działoszyn   0:3 wo. 
 

1. UKS SMS Bałucz 9 25 47-5
2. Warta Działoszyn 9 24 50-9
3. Orzeł Galewice 8 15 49-14
4. Złoczevia Złoczew 8 15 28-16
5. Orkan Buczek 9 13 27-29
6. PMOS Zd. Wola 9 12 19-23
7 Widavia Widawa 9 9 13-36
8. Jutrzenka Warta 8 7 22-14
9. Jaga Lututów 9 7 15-44
10. LKS Kwiatkowice 8 0 9-91

W sobotę 8 listopada br.: Orzeł Galewice – LKS Kwiatkowice (11 
– zaległy).

Co za głośno 
to niezdrowo!

Co dziesiąty użytkownik osobistego odtwarzacza muzyki w Eu-
ropie jest narażony na całkowitą utratę słuchu. Takie ostrzeże-
nie zawiera raport opublikowany przez Komisję Europejską. 

Użytkownicy odtwarzaczy CD i MP3 często słuchają muzyki 
za głośno. Ci, którzy robią to przez co najmniej godzinę pięć 
dni w tygodniu, mogą stracić słuch na zawsze - stwierdza do-
kument. 

Zagrożenie jest poważne, bo w Europie od 50 do 100 milio-
nów ludzi codziennie słucha muzyki na słuchawkach, najczę-
ściej poza domem. By zagłuszyć hałas ulicy, użytkownicy prze-
kraczają bezpieczny poziom głośności wynoszący 89 decybeli. 
Eksperci szacują, że całkowita utrata słuchu może dotknąć na-
wet do 10 milionów mieszkańców Unii. Komisja Europejska 
chce w związku z tym zastanowić się, czy kolejne techniczne 
ograniczenia obowiązkowo montowane w odtwarzaczach, mo-
głyby zmniejszyć to ryzyko. 

Źródło: Wp.pl
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INFORMATOR
POWIATOWY

Telefony alarmowe:
Straż pożarna - 998

Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997

Informacja PKP
Kępno - ul. Dworcowa 7, tel. (062)72 427 83
Ostrzeszów - ul. Dworcowa, tel.(062) 724 20 36
Wieruszów - ul. Kolejowa, tel. (062) 7841537, 7841656

Informacja PKS
Kępno - ul. Broniewskiego, tel.(062) 78 222 58
Ostrzeszów - ul. Sienkiewicza, tel. (062) 73 021 80
Wieruszów - ul. Wrocławska, tel. (062 78 411 03

Komenda Powiatowa Policji
Kępno - Chojęcin Szum 8a, tel. (062) 58 21 200
Ostrzeszów - ul. Zamkowa 27, tel. (062) 73 020 66
Wieruszów - ul. Kuźnicka 28A, tel. (062) 78 324 11

Pogotowie energetyczne
Kępno - ul. Młyńska 10, tel. (062) 79 132 00
Ostrzeszów - ul.  Grabowska 39, tel. 991 
Wieruszów - ul. Bolesławiecka 8, tel.(062) 78 410 91

Pomoc drogowa
Kępno - Chojęcin Szum 6d , tel. (062) 78 12 965 
Galewice - ul. M. Konopnickiej 1, tel. (062) 78 38 153 , lub 0 601 87 27 99, 
0 605 47 39 59 /obejmuje powiat wieruszowski/

Szpitale
Kępno - ul. Szpitalna 7, tel. (062) 78 273 00
Ostrzeszów - Al. Wolności 4, tel. (062) 73 202 00
Wieruszów - ul. Warszawska 104, 
  portiernia-informacja (062) 78 45 500
  pogotowie ratunkowe (062) 78 45 527
  sekretariat (062) 78 45 502  

Starostwo Powiatowe
Kępno - ul. Kościuszki 5, tel. (062) 78 289 00
Ostrzeszów - ul. Zamkowa 31, tel. (062)73 200 40
Wieruszów - ul. Rynek 1-7 tel.(062) 78 422 99

Urząd Miasta
Kępno - ul. Kościuszki 5a, tel. (062) 78 288 04
Ostrzeszów - ul. Zamkowa 31, tel. (062) 73 206 00
Wieruszów - Rynek 1-7, tel.(062) 78 411 60,7841789

Urząd Skarbowy
Kępno - ul. Rynek 4, tel. (062) 78 236 65
Ostrzeszów - ul. Grabskiego 1 , tel. (062) 58 703 00
Wieruszów - Rynek 12-13, tel. (062)78 319 71

Urząd Stanu Cywilnego
Kępno - ul. Kościuszki 7, tel. (062) 78 288 13
Ostrzeszów - Rynek - Ratusz, tel. (062)73 206 31
Wieruszów - Rynek 1-7 tel.(062) 78 412 15

MEDYCZNE
Nie pal – wystarczy 1 terapia! 
7 lat praktyki – gwarancja 
skuteczności tel. 606175919 
(19.09)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

Sprzedam mieszkanie na par-
terze 64 m2 w Rogaszycach 
niedaleko trasy 11, do Kępna 
12km – 10 min.3 pokojowe, 
duża słoneczna kuchnia, ła-
zienka, WC, duży balkon, czę-
ściowo umeblowane, nowe 
okna PCV. Nie wymaga wkładu 
finansowego. Cena 2300zł/
m2(do negocjacji). Tel. 667 
189 885(12.11)
Sprzedam posesję- dom drew-
niany , murowana stodoła. 
Grunt o pow. 2 ha. Ochędzyn 
Stary 47. Tel. 662 119 212 
(12.11)
Sprzedam działkę 0,37 ha i 
0,76 ha w Sokolnikach (powiat 
Wieruszów) . Działka znajduje 
się za szkołą . Tel. 62 78 31 036 
(12.11)
Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 6.100 m2 w Klinach 
(gm. Kępno). Tel. 605 557 876 
(26.11) I
Sprzedam dom piętrowy o 
pow. 11 x 12m2, częściowo 
podpiwniczony + pomieszcze-
nia gospodarcze: I – pow. 6 x 
9m2 na parterze , pomieszcze-

nia gospodarcze, piętro, salon 
kominkowy; II – pow. 6 x 4m2, 
parter, pomieszczenia gospo-
darcze, piętro salon, biblio-
teka, działka o pow. 525 m2. 
Kępno, oś. Mściwoja, ul. Armii 
Krajowej 11, Tel. 604 173 083 
(st.) I
Sprzedam nowy dom w Kęp-
nie o pow. 180m2 na działce o 
pow. 911 m2. Kontakt: 603 677 
687 - dzwonić po 16 (12.11) I
Sprzedam grunt w Sokolni-
kach (przy trasie na Warszawę) 
na działalność gospodarczą lub 
działki budowlane. Tel.668 119 
776 (05.11)
Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 400 m2 (20x20m) w Bole-
sławcu. Cena: 6.000zł. Tel. 600 
352 284 (st.)
Sprzedam działkę pod budowę 
w Walichnowach. Powierzch-
nia 3309m2, wygodny kształt, 
asfaltowy dojazd. W sąsiedztwie 
nowa zabudowa. Media: prąd, 
woda. Blisko sklep, przystanek, 
szkoła. Atrakcyjna cena 66.000 
zł – do negocjacji. Tel. 0 662 
314 532 (5.11) I
Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 13,3 ara, osiedle Dobry-
dział k/Wieruszowa. Tel. 600 
898 105, 507 048 121 lub 062 
58 10 027 (3.12) I
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 budowlaną o 
pow. 1 ha w Jutrkowie. Działka 
położona przy drodze powia-
towej Jutrków-Wieruszów 6 km 
od giełdy samochodowej. Tel. 
062 78 42 128 (5.11) I
Mieszkania do sprzedaży w 
nowej zabudowie szeregowej. 
Atrakcyjnie położone- Galewi-
ce 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 par-
terze 64 m^(2) w Rogaszycach 
niedaleko trasy 11, 3 poko-
je, duża, słoneczna kuchnia, 
łazienka, WC, duży balkon, 
częściowo umeblowane, nowe 
okna PCV. Nie wymaga wkładu 
finansowego. 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 Wie-
ruszowie lub okolicy. Tel. 605 
331 767 (29.10) I

NIERUCHOMOŚCI 
- WYNAJMĘ 

/DO WYNAJĘCIA
Wynajmę pomieszczenia o 
pow.600 m2 pod działalność 
gospodarczą w Trzcinicy. Tel. 
601 706 062 (12.10)
Wynajmę lub sprzedam lokal 
o pow. 140 m2 na działalność 
handlowo – usługową w cen-
trum Trzcinicy. Tel. 601 706 
062 (12.10)
Wydzierżawię lokale w Miano-
wicach, pow. całkowita 100 m2, 
pełny węzeł sanitarny, cele in-
formacyjne, dodatkowo miej-
sce magazynowe oraz parking. 
Tel. 601 534 994 (21.11) I
Szukam do wynajęcia lokalu o 
pow. od 20 do 50 m2 w Kępnie 
rynek lub na ul. Warszawskiej 
(na sklep). Tel. 696 028 790 
lub 793 777 116 (5.11) I
Wynajmę mieszkanie w bloku, 
3 pokojowe lub większe w Wie-
ruszowie. Tel. 696 028 790 lub 
793 777 116 (5.11) I
Do wynajęcia pawilon o pow. 
40m2 na handel, usługi, wy-
mogi sanitarne. Wieruszów, 
ul. Wrocławska obok cukierni. 
Tel. 062 78 40 165 (5.11) I
Poszukuję niedrogiego miesz-
kania do wynajęcia w Kępnie. 
Tel. 500 471 373 (m.)
Szukam niedrogiego mieszka-
nia do wynajęcia w Kępnie. Je-
stem niekonfliktowa, solidna, 
nie zalegam z płatnościami. 
Nie palę. Mam 3 miłe córki. 
Nie będzie z nami problemów. 
Tel. 500 471 373 (m.)
Do wynajęcia hala produkcyj-
no-magazynowa 1000m2 wraz 

z pomieszczeniami socjalno-
biurowymi w Kępnie przy ulicy 
Wrocławskiej tel. 0603583866 
(29.10)

MOTORYZACYJNE 
– SPRZEDAM

Skuter marki HONDA poj. 
49m3, rok prod. 1992, stan 
idealny, sprowadzony z Włoch, 
gotowy do rejestracji, pręd-
kość max 90km/h. Tel. 0 600 
793 511 (12.11) I
Samochód osobowy: Renault - 
Thalia 1,4; 75 KM; 2004 r.; 31 
tys. km; biały; centralny zamek 
z pilotem, wspomaganie, ABS; 
elekt. szyby; elekt. lusterka; 2 
poduszki powietrzne; radio 
fabryczne sterowane w kierow-
nicy; atum. szyby; halogeny; 
immob; kupiony w salonie 
Polska; pierwszy właściciel; 
garażowany; bezwypadkowy; 
książka serwisowa; 16 tys. zł. 
Tel. kontaktowy 0793 026 002 
(12.11) I
Sprzedam używane opony zi-
mowe ( stan bardzo dobry) 
235/60 R 16 100H oraz 4 opo-
ny zimowe z felgami (wyważo-
ne) Continental (stan bardzo 
dobry) 175/70 R 14 MS. Tel. 
602 645 326 (12.11)
Golf III, 95 r. 1,8; Golf III, 94 
r. 1,8 automat; Corsa 1,2  95 r. 
Tel. 602 372 015 (5.11)
Ford Fiesta, rocznik 2001, 
benzyna., moc 60kM, hatch-
back, 2/3 – drzwiowy, kolor 
wiśniowy, przebieg 102 tys. 
km, założone nowe opony let-
nie, dodatkowo kpl. nowych 
opon zimowych, immobilizer, 
2 poduszki, radio z CD, cen-
tralny zamek, blokada skrzy-
ni biegów, elektryczne szyby, 
wspomaganie kierownicy. Wie-
ruszów. Cena: 9.900zł. Tel. 62 
78 42 558 (po 15.00) lub 600 
209 223 (5.11) I
Skoda Octavia 2000r, 145 tys. 
km, 1900cm, SDI, srebrny me-
talik, klimatyzacja, zadbany, 
po wymianie rozrządu i fil-
trów. Cena 21 tys. Wieruszów. 
Tel. 721 827 132 (5.11)
Sprzedam części do samo-
chodu Ford Mondeo sedan 
1.6.16: silnik, drzwi, skrzynia 
biegów, zawieszenie i podze-
społy. Tel. 664 894 080 i 604 
973 637 (5.11) 
Polonez CARO, rocznik 1995, 
ubezpieczenie do 03.2009r. 
przegląd do 08.2009r. Tel. 
0608 784 824 (5.11) I
Wózek inwalidzki- skuter 
SHOPKINDER o napędzie 
elektrycznym – akumulator- 
zasięg  20km/h. Rok produk-
cji 2007r- prawie nowy! Cena 
do uzgodnienia. Tel. 062 78 
36 586 lub 695 742 693. Dzwo-
nić wieczorem- po 19. (5.11)
Ford Focus Combi rok prod. 
2001 1,8 TDI, zielony metalik, 
klimatyzacja, pełna elektryka, 

sprowadzony zarejestrowany. 
Cena: 18.100 zł. Tel. 609 184 
142 (29.10) I

PRACA – DAM
Firma budowlana przyjmie zle-
cenie: budowa domków jedno-
rodzinnych, docieplenia, tynki. 
Tel. 693 543 504 (29.10) I
Zatrudnię maszynistę offseto-
wego. Wiadomość 062 783 1000 
(06.11)
Szukamy do współpracy osób z 
doświadczeniem w Funduszach 
Emerytalnych do współpracy 
jako doradcy finansowi. Nienor-
mowany czas pracy praca nie na 
etacie tel. 669018757, 661197023 
(PM)
Szukamy osób, które: chcą lub 
szukają niezależności, chcą kon-
trolować swoją przyszłość, chcą 
zarabiać tyle ile są warci, uważa-
ją, że mają więcej potencjału niż 
używają. Tel.: (062) 590 91 70 
(29.10)
Zatrudnimy osoby na umowę-
zlecenie do sprzedaży umów 
największego i najlepiej zarabia-
jącego OFE. Nieokreślony czas 
pracy. Atrakcyjne  zarobki. Kon-
takt: (062) 590 91 70

SPRZEDAM
Sprzedam kozę z mlekiem, ba-
żanty ozdobne oraz inne kuraki. 
Tel. 0 603 241 068 (12.11) I
Sprzedam biało- czarną 5-cio mie-
sięczną jałówkę cielną. Tel. 062 
78 40 658, 662 41 00 12, dzwonić 
po 15. (12.11)
Sprzedam nowe biurko „BLACK 
RED WHITE” z systemu „IN-
DIANA”. Kolor sosna antyczna. 
Cena 600 zł (nowe w sklepie 900 
zł.) Tel. 0 501 162 492 (19.12) I
Sprzedam blachę gładką ocyn-
kowaną o grubości 0,6 i 0,7 mm. 
Cena blachy 2,30 zł/kg oraz bla-
chę ocynkowaną trapez T18 o 
grubości 0,6 i 0,7 mm. Cena tra-
pezu o grubości 0,6 – 13,50 zł/ 
mb, trapez o grubości 0,7 mm- 16 
zł/mb. Tel. 601 934 747 (12.11)
Sprzedam szczeniaki NOWO-
FUNDLANDY oraz kozy mlecz-
ne. Tel. 721 040 299 (5.11) I
Sprzedam wózek inwalidzki- sku-
ter SHOPKINDER o napędzie 
elektrycznym – akumulator- za-
sięg  20km/h. Rok produkcji 
2007r- prawie nowy! Cena do 
uzgodnienia. Tel. 062 78 36 586 
lub 695 742 693. Dzwonić wieczo-
rem- po 19. (5.11)
Rodowodowe szczenięta owczar-
ka francuskiego -briard poleca 
hodowla AMBER ROUTE w 
Ostrzeszowie. Tel. 603 65 35 21 
www.briard-amberroute.pl 
Drewno kominkowe i opałowe. 
Tel. 609 599 616 (26.11) I
Sprzedam 2.5 ha lasu sosnowego 
– 18-letniego w Wyszanowie. Tel. 
062 7840016. (R 19.11)

ODDAM
Oddam kamienie polne, gruz. 
Tel. 785 318 183 (A 17.12)

http://www.briard-amberroute.pl
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Naprawa
komputerów

Profesjonalna naprawa 
sprzętu komputerowego 
oraz oprogramowania. 

Dojazd do klienta.

Najniższe ceny 
na rynku.

Tel. 792 431 324

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 „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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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
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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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USŁUGI
Przewozy osób krajowe i zagra-
niczne licencjonowane, przepro-
wadzki, transport różny, przewozy 
lawetą. Niskie ceny. Faktury VAT. 
Tel. 0 607 350 130 (31.12) st
Pralka, lodówka - naprawiam ta-
nio i solidnie. Kępno i okolice. 
Tel. 787 312 109 (12.11) I
Masz zbędny lub zepsuty sprzęt 
komputerowy, agd lub rtv? Za-
dzwoń przyjedziemy i bezpłat-
nie go od Ciebie odbierzemy. 
Pamiętaj, że oddanie sprzętu do 
odpowiednich punktów odbioru 
jest Twoim obowiązkiem a wy-
rzucanie sprzętu do śmieci lub 
wywożenie w miejsca do tego nie-
przeznaczone jest karalne! Tel. 
663 849 745. (5.11)
Rzetelnie i tanio. Naprawa pra-
lek automatycznych, kuchenek 
gazowych, lodówek. Dojazd i 
naprawa w dniu zgłoszenia! Wie-
ruszów ul. Warszawska 86a. Tel. 
0 607 419 958 (5.11) I
Usługi hydrauliczne – krótkie ter-
miny. Tel. 0 781 408 418 (29.10) 
I
POSADZKI Z MIXOKRETA, 
POSADZKI PRZEMYSŁOWE 
ZACIERANIE MASZYNO-
WO. Wiadomość 0 608 075 933 
(31.12)
Wykończenia wnętrz – regipsy, 
gładzie, malowanie, płytki. Tel. 0 
781 408 418 (29.10) I
Pranie tapicerek samochodo-
wych. Tel. 0 515 231 337 (31.12)
Usługi remontowo –budowlane: 
glazura, terakota, gładzie, komin-
ki, montaż drzwi i okien. Tel. 0 
662 360 298 (12.11) I
Strzyżenie psów- Salon Pielęgna-
cji Zwierząt w Kępnie, Al. Marcin-
kowskiego. Miła obsługa, niskie 
ceny. Serdecznie zapraszamy. 
604 813 051 (31.12) I
Psycholog - diagnoza, terapia. 
Możliwość dojazdu. Tel. 603 935 
059 (31.12)
Usługi remontowo-wykończenio-
we: gładzie, malowanie, tapety, 
wykończenia poddaszy, zabu-
dowy z regipsu, tynki ozdobne, 
montaż drzwi i okien, sztukate-
rie, panele podłogowe, elewacje, 
docieplenia budynków itp. Tel. 0 
503 590 443 (12.11) I
Usługi transportowe: towarowe - 
do 3,5 tony, osobowe - do 6 osób, 
LAWETA, wstawiamy faktury 
VAT. Tel. 607 612 485 (31.12) I
Przezwajanie silników, napra-
wa elektronarzędzi „ Celma”, 
„Bosch”, „Makita” w rozliczeniu 
przyjmę spalone silniki lub ku-
pię.Baranów.Tel.062 78 18 273 
lub 0 601 806 707 (31.12)K
BHP – mgr inż. specjalista prowa-
dzi doradztwo, szkolenia, ocena 
ryzyka zawodowego. Wiad. tel. 
(062) 78 19 924. (b)

NAUKA
/KOREPETYCJE

Zajęcia grupowe i indywidual-
ne na wszystkich poziomach 
z języka niemieckiego i an-
gielskiego. Tel. 507 048 140 
(12.11)
Angielski od podstaw - korepe-
tycje. Tel. 511 945 503. (26.10 
DC)
Nauka gry na gitarze- kolędy i 

inne utwory. Tel. 609 141 328 
(5.11)
Udzielam korepetycji z ję-
zyka niemieckiego. Tel. 
0 605 733 165 (29.10)

ZGUBIONO
Zgubiłem legitymację studenc-
ką Magot Paweł Uniwersytet 
Wrocławski, 98-400 Wieruszów, 
ul. 19-go Stycznia 11 Tel. (062) 
58 10 664 (12.11) I

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

TOWARZYSKIE
Szła dziewczyna przez las, tak so-
bie 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 hu-
moru. Poznam panią pogodną, 
sympatyczną, otwartą na świat. 
Pozdrawiam. Tel. 607 690 983 
(1.10) I
Kawaler bez nałogów, szczery, 

uczciwy z mieszkaniem, lat 36, 
180 cm, pragnę założyć szczęśliwą 
katolicką rodzinę - ślub kościelny; 
pozna uczciwą, szczerą i niepalącą 
panią w wieku 28 – 45 lat. Kontakt 
tel. (0 62) 731 64 93 dzwonić po 
godz.18 – tej, prosić Janka (08)
Poznam pannę lat 29, która nie 
pali i nie pije, bez nałogów i zobo-
wiązań, szczupła i wysoka 176 cm 
wzrostu. Może być blondynka lub 
szatynka o miłej aparycji, mądra i 
inteligentna, która zmieni stosun-
ki na dobre i złe. Tel. 062 79 111 
29(05.11)

OGŁOSZENIE 
O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Zbigniew 
Lorenc Kępno ul. Kościelna 3 (tel. (062) 7822863) ogłasza, że: 
dnia 27-11-2008r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego 
w Kępnie mającego siedzibę przy Al. Marcinkowskiego 10 
w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości 
należącej do: Adam Szczepaniak zam. Szklarka Mielęcka 1 
63-600 Kępno

położonej: Kępno, Szklarka Mielęcka
 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
 prowadzi księgę wieczystą nr KW 3933 działka  
 148/1, 148/4, 319/6 o obszarze 5,3352 ha.
Działka nr 148/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym 
parterowym, budynkiem gospodarczym, stodołą murowaną z 
pustaków o pow. 2,09 ha.
Suma oszacowania wynosi 68.215,00 zł, zaś cena wywołania 
jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51.161,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć 
rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6.821,50 zł 
w gotówce lub książeczce oszczędnościowej.
Działka nr 148/4 grunt rolny odłogowany o pow. 2,0244 ha.
Suma oszacowania wynosi 42.870,00 zł, zaś cena wywołania 
jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32.152,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć 
rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4.287,00 zł 
w gotówce lub książeczce oszczędnościowej.
Działka nr 319/6 działka zalesiona w otoczeniu lasów o pow. 
1,2208 ha.
Suma oszacowania wynosi 21.460,00 zł, zaś cena wywołania 
jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16.095,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć 
rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2.146,00 zł 
w gotówce lub książeczce oszczędnościowej.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą 
uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko 
za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie 
przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

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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Przyszły na świat

Wszystkim bobasom i ich rodzicom życzymy, 
aby każdy nowy dzień przyniósł w życiu to co 

najpiękniejsze, czyli radość, szczęście i miłość.

Dnia 20.10.2008r. 
o godz.17.25 uro-
dziła się Patrycja, 
córka państwa 
Katarzyny i Zdzisła-
wa  Stochmiałów z 
Mechnic. W dniu 
urodzenia dziew-
czynka ważyła 
3450 g i miała 
55 cm.

Dnia 19.10.2008 r. 
o godz.3.30 urodzi-
ła się Maja, córka  
Agnieszki Kotala 
z Komorowa. W 
dniu urodzenia 
dziewczynka ważyła 
2480 g i miała 
46 cm.

Dnia 20.10.2008r. 
o godz. 10.55 
urodziła się Maja, 
córka państwa 
Sylwii i Przemysła-
wa Hurnów z m. 
Krążkowy Olendry. 
W dniu urodzenia 
dziewczynka ważyła 
3490 g i miała 
54 cm.

Dnia 23.10.2008r. 
o godz17.25 
urodziła się córka 
państwa Renaty i 
Adama Godków z 
Mroczenia. W dniu 
urodzenia dziew-
czynka ważyła 
2700 g i miała 
51 cm.

Dnia 24.10.2008 r. 
o godz. 20.00 uro-
dził się Maksymi-
lian, syn państwa 
Sylwii i Zbigniewa 
Lepków z Wieru-
szowa. W dniu uro-
dzenia chłopiec 
ważył 3750 g i miał 
55 cm.

Dnia 22.10.2008 r. 
o godz.19.55 uro-
dził się Miłosz, syn 
państwa Bożeny i 
Cezarego Kobie-
lów z Hanulina. 
W dniu urodzenia 
chłopiec ważył 
4180 g i miał 
54 cm.

Tekst&foto: MaŁa

23.11-21.11 to 
zodiakalne Skorpiony

Obchody 40 – lecia powstania Koła Pszczelarskiego
W dniu 19 października 2008 roku odbyły się uroczyste obchody 40 – lecia powstania Koła Pszczelarskiego. 

Dekoracja Bronisława Bąka 
-Prezesa Koła w Lututowie

Pierwsze były pszczoły
Potem bartnicy i miód na stołach.

W 1922 roku powstaje w Wieluniu Powiatowe Towarzystwo Pszczelnicze. 
W 1938 roku powstaje Koło Pszczelarskie w Bolesławcu. W gminie Lututów 
brak zapisków o początkach pszczelarstwa mimo, że najstarsi ludzie pa-
miętają, że amatorsko pszczołami zajmowali się: Adam Fabisiak Kierownik 
Szkoły z Lututowa, Teodor Rębski z Piasków, Julian Galiński z Lututowa, 
Eugeniusz Grafiński z Lututowa, Bolesław Bartnicki z Koloni Dobrosław, 
Stanisław Pichlak ze Żmudy, Julian Frejusz z Młynka i inni. Wśród pszcze-
larzy którzy odeszli do „Niebiańskiej pasieki” w gminie Lututów wymienia 
się aż 34 osoby. Koło jednak było założone dopiero w roku 1968. W remi-
zie straży pożarnej zebrało się 22 pszczelarzy i wybrało Zarząd w składzie: 
Prezes Bronisław Bąk, Wiceprezes Stanisław Kalus, Skarbnik Stefan Party-
ka, członkami Zarządu zostali: Antoni Grzesiak i Teodor Rębski

 
W tym czasie  wprowadzono korzystne kredyty dla pszczelarzy i propa-

gowano akcję sadzenia drzew miododajnych przy drogach. Dzięki współ-
pracy ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych organizowano odczyty i szkolenia. 
Był to zarazem okres ścisłej i owocnej współpracy z Powiatowym Kołem 
Pszczelarzy w Wieluniu.

W 1975 roku powstaje Wojewódzki Związek Pszczelarzy. Jednak po refor-
mie administracyjnej działalność słabnie. Zmniejsza się ilość szkoleń.

W 1978 roku wybrano Zarząd w składzie: Prezes Stefan Partyka, Wicepre-
zes Stanisław Kalus, Skarbnik Mirosław Kita, członkowie Zarządu Antoni 
Stężała i Mirosław Tyczka. Później funkcję Skarbnika obejmuje Mirosław 
Tyczka a po nim Franciszek Rosiński. 

Po roku 1983 maleje pomoc dla pszczelarzy tak finansowa jak i orga-
nizacyjna, upadają SKR-y, waroza powoduje zmniejszanie się ilości pni i 
pasiek. Działalność jest jednak prowadzona dalej. W 1989 roku zostaje wy-
brany Zarząd w składzie: Prezes Zenon Sowa, Wiceprezes Stanisław Kalus, 
Skarbnik Stefan Partyka, członkiem Zarządu został  Bronisław Bąk

W 2000 roku na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym powołano Zarząd 
w składzie:Prezes Bronisław Bąk, Wiceprezes Władysław Kuźnik

Skarbnik Zenon Sowa. Członek Zarządu Jarosław Sułkowski, Organizo-
wano spotkania, szkolenia, zamówiono msze św., przyjęto nowych człon-
ków.

W 2004 r. Stan koła wynosił 14 członków. Rozprowadzono lekarstwa na 
warozę, 3400 kg cukru. 15 członków otrzymuje identyfikatory z Weteryna-
rii wymagane przy sprzedaży miodu i uprawniające do dotacji unijnych. 
Organizowane są wyjazdy na szkolenia w Wieluniu, Sieradzu i Skalmierzu. 
Uczestniczymy w Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza w Oleśnicy i piel-
grzymce na Jasną Górę.

W latach 2005-2006 przyjęto 3 nowych członków, 6 członków uzyskało 
tytuł wykwalifikowanego pszczelarza, sprowadzono lekarstwa i około 40 
matek pszczelich. Uczestniczono w Dniach Pszczelarza w Kluczborku, 
dożynkach, szkoleniach pielgrzymce do Częstochowy. Zakupiono stroje 
pszczelarskie a 4 pszczelarzy zdało egzamin na mistrza pszczelarskiego.

W latach 2007-2008 oprócz szkoleń, mszy, dożynek, zaprowadzenia kro-
niki, zjazdu krajowego koło zamówiło sztandar. Postanowiono 40 lecie 
swojej działalności uczcić poświęceniem sztandaru, wydaniem z pomocą 
pszczelarza Jana Juszczaka z Sokolnik publikacji o lututowskim pszczelar-
stwie i zorganizowaniem uroczystości w dniu 19 października 2008 roku.

W. Zabłocki

(Od Redakcji: O uroczystych obchodach piszemy w materiale zamieszczonym 
obok)

Poświęcenie sztandaru

Uroczyste wbicie gwoździ w 
sztandar

Uroczystość rozpoczęła się mszą 
św. w intencji pszczelarzy i poświe-
cenie sztandaru w kościele para-
fialnym p.w. św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Lututowie. Po mszy ko-
rowód z pocztami sztandarowymi 
z udziałem Orkiestry Dętej z Uni-
kowa przemaszerował  ulicami Lu-
tutowa. Uroczystości przeniosły się 
do Gminnego Ośrodka Kultury, 
gdzie zebrani najpierw wysłucha-
li okolicznościowych wystąpień a 
potem oklaskiwali pszczelarzy od-
znaczonych za zasługi. Kolejnym 
punktem  była prezentacja książki. 

Szczególnie uroczystym punktem 
obchodów było wbijanie gwoździ 
do sztandaru połączone z  wpisami 
do księgi pamiątkowej.

Pszczelarze ze swojej strony po-
stanowili podziękować tym którzy 

przyczynili się do ich sukcesu i 
systematycznie wspierają koło w 
pracy i działalności. W tym celu 
Prezes koła Bronisław Bąk wręczył 
pamiątkowe tabliczki grawero-
wane dla Regionalnego Związku 
Pszczelarzy w Sieradzu na ręce 
pana Adama Sokalskiego, dla Sta-
rosty Powiatu Wieruszowskiego 
pana Andrzeja Szymanka na ręce 
Przewodniczącego Rady Powiatu 
pana Andrzeja Żurawia, dla Wójta 
Gminy Lututów pana Józefa Suwa-
ry, dla Prezesa Rejonowego Banku 
Spółdzielczego w Lututowie pana 
Mariana Fity, dla Dyrektora Gmin-
nego Ośrodka Kultury pana Wa-
cława Zabłockiego

Po zakończeniu części oficjalnej 
przyszedł czas na część artystyczną 
w której wystąpili: Orkiestra Dęta z 

Unikowa, Kapela Ludowa „Lutu-
towianie” oraz uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Lututowie, którzy 
zaprezentowali przedstawienie o 
pszczołach. 

Na zakończenie przygrywał do 
tańca duet: Zbigniew Szczepański 
i Tadeusz Majchrowicz

Uroczystościom towarzyszyła 
wystawa rzeźby i malarstwa  z Ple-
neru Rzeźbiarsko-Malarskiego 
Województwa Łódzkiego Lututów 
2008, było również stoisko z pro-
duktami pszczelimi oraz sprzętem 
pszczelarskim z Pasieki zarodowej 
z Maciejowa. 

Lista odznaczeń członków Koła 
Pszczelarzy

Złotą Odznaką Polskiego Związ-
ku Pszczelarzy udekorowany zo-
stał Prezes Koła w Lututowie Pan 

Bronisław Bąk. Dekoracji dokonał 
członek Zarządu Polskiego Związ-
ku Pszczelarzy pan Czesław Korpy-
sa.

Srebrną Odznaką Polskiego 
Związku Pszczelarzy udekorowani 
zostali wieloletni pszczelarze i dzia-
łacze - panowie: Antoni Grzesiak, 
Zenon Stężała, Władysław Kuźnik, 
Antoni Galiński, Zenon Sowa, Ja-
rosław Sułkowski, Zenon Szlawski. 
Wręczenia odznaczeń dokonał 
Prezes Regionalnego Związku 
Pszczelarzy w Sieradzu pan Adam 
Sokalski. 

Brązową Odznakę Polskiego 
Związku Pszczelarzy za aktywny 
udział w pracy koła otrzymali pano-
wie: Józef Łuczak, Adam Jastrzą-
bek, Dariusz Witkowski, Jarosław 
Krzyżostanek, Marian Urbaniak, 
Grzegorz Rył, Leszek Kozłowski, 

Walerian Wilczyński. O wręczenie 
odznaczeń poproszono ponownie 
Prezesa Regionalnego Związku 
Pszczelarzy w Sieradzu pana Ada-
ma Sokalskiego. 

Wacław Zabłocki
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Aktualne 
oferty 
pracy

PUP Wieruszów 
stanowisko: rozbieracz wykrawacz / rzeź-
nik-wędliniarz
stanowisko: kucharz (diabetyk)
stanowisko: automatyk – elektryk
stanowisko: stolarz - 5 miejsc
stanowisko: pomocnik stolarza -5 miejsc
stanowisko: krawiec 
stanowisko: przedstawiciel handlowy do 
obsługi rynku zachodniego (biegły nie-
miecki)
stanowisko: sprzedawca
stanowisko: nauczyciel przedmiotów za-
wodowych rolniczych
stanowisko: pracownik do produkcji palet
stanowisko: magazynier

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 

PUP Kępno
stanowisko: sprzedawca
stanowisko: handlowiec
stanowisko: kelner
stanowisko: kucharz
stanowisko: ciastkarz  
stanowisko: mechanik samochodowy  
stanowisko: kierowca kat. C+E
stanowisko: kierowca kat. D
stanowisko: płytkarz
stanowisko: murarz
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. koparko – ładowarki
stanowisko: kierownik budowy
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: operator meblowej linii pro-
dukcyjnej
stanowisko: operator wózka widłowego
stanowisko: operator frezarek sterow-
nych numerycznie
stanowisko: krawiec
stanowisko: serwisant
stanowisko: krawiec
stanowisko: krojcza
stanowisko: monter
stanowisko: monter sieci inst. gazowych  
stanowisko: kontroler jakości
stanowisko: monter sieci instalacyjnych
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 magazynowy
stanowisko: dozorca
stanowisko: pracownik fizyczny  
stanowisko: pomocnik szklarza  
stanowisko: betoniarz - montażysta
stanowisko: informatyk
stanowisko: technik dentystyczny
stanowisko: nauczyciel języka ang.
stanowisko: technik farmacji
stanowisko: doradca klienta
stanowisko: referent
stanowisko: pracownik biurowy
stanowisko: pakowacz

Bliższe informacje można uzyskać: 
OFERTY PRACY  78-203-69; 607 174 608        

Rady dla odwiedzających cmentarze
Święto zmarłych to tradycyjnie okres wzmożonego ruchu w oko-

licach cmentarzy. Poniżej przedstawiamy kilka rad, których prze-
strzeganie uchroni nas przed niebezpiecznymi sytuacjami. 

1. Samochodem na cmentarz?
W okolicach cmentarzy zostaną uruchomione specjalne par-

kingi dla tych wszystkich, którzy zdecydują się wybrać na cmen-
tarz swoim samochodem. Jednak doświadczenie pokazuje, że 
zdecydowanie szybciej będzie można dostać się w rejon cmen-
tarza pieszo (jadąc do dużego miasta wybierzmy specjalne linie 
tramwajowe lub autobusowe). Unikniemy w ten sposób korków 
i poszukiwań wolnego miejsca na parkingu. Przypominamy, że 
samochody pozostawione w miejscach, gdzie jest to zabronione i 
gdzie utrudnia to ruch lub zagraża bezpieczeństwu będą usuwa-
ne na koszt właściciela. 

2. Uwaga na kieszonkowców
Niestety nie wszyscy wybiorą się na cmentarze z myślą o odwiedzi-

nach grobów najbliższych. 
Będą wśród nas także kie-
szonkowcy. Z pewnością 
będą starali się wykorzy-
stać tłok na cmentarzu, czy 
w środkach komunikacji 
miejskiej. Ich wygląd może 
wzbudzać zaufanie, ale nie 
dajmy się na to nabrać. 
Złodzieje wykorzystują 
tłok, aranżują sytuacje, któ-
re odwracają uwagę osoby 
okradanej. Bądźmy czujni 
i ostrożni. Dlatego apelu-
jemy do wszystkich, aby 
wybierając się na cmenta-
rze nie zabierali ze sobą 
większych kwot pieniędzy, biżuterii czy wartościowych dokumen-
tów. Jeśli już ktoś zdecyduje się jednak na zabranie ze sobą takich 
przedmiotów czy pieniędzy, zalecamy, aby nie trzymać ich w łatwo 
dostępnej torebce, czy saszetce. Złodziej może wykorzystując tłok 
przeciąć pasek torebki lub niepostrzeżenie sprawdzić jej zawartość.

3. Uwaga na  torebki
Bardzo często robiąc porządki, ustawiając kwiaty czy znicze stawia-

my torebki/saszki gdzieś na pomniku czy na ławeczce. To łatwy łup 
dla złodzieja! Jeśli już musisz postawić gdzieś na chwilę torebkę to 
lepiej  w takim miejscu do którego złodziej nie będzie miał łatwego 
dostępu ( „w głowach” pomnika, zaraz koło ręki). 

4. Unikaj ciemnych miejsc
Apelujemy do osób starszych, bardziej może niż inni narażonych 

na ataki przestępców, aby omijały ciemne uliczki, parki i nieoświe-
tlone bramy. Nieraz warto wybrać dłuższą drogę, ale bezpiecznie 
dotrzeć do celu. Można skorzystać z taksówki. Nie warto żałować 
pieniędzy, gdy istnieje ryzyko, ze stanie się ofiarą przestępstwa. 
Bądźmy czujni i przezorni. 

5. Wyjeżdżasz? Zabezpiecz mieszkanie
Ci, którzy wybiorą się w daleką podróż, tym samym powinni pa-

miętać, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć mieszkanie przed 
włamaniem i kradzieżą. W tym celu przed wyjazdem należy spraw-
dzić, czy zostały zamknięte drzwi i okna. Wewnątrz nie zostawiajmy 
wartościowych przedmiotów, ani większych kwot pieniędzy. Jeśli 
mamy zaufanego sąsiada, poprośmy go o wyjęcie listów ze skrzynki 
czy zabranie ulotek spod drzwi. Taka zaufana osoba może także za-
palić światło w mieszkaniu, dając tym samym sygnał, ze ktoś jest stale 
obecny w domu. 

Jeśli mimo wszystko padniemy ofiarą przestępstwa, poinformuj-
my o tym natychmiast Policję, nie zacierajmy śladów i starajmy się 
zapamiętać jak najwięcej szczegółów mogących pomóc policjantom 
w ujęciu sprawcy. 

MON

Zapal światełko na 
zapomnianym grobie

Dla tych
Którzy odeszli

W nieznany świat,
Płomień na wietrze

Kołysze wiatr.

Przychodząc w listopado-
we wieczory na cmentarz 
zapalamy „światełka” na 
grobach najbliższych. Za-
palenie znicza jest gestem 
szczególnym, bo symbolicz-
nym. Płynie z potrzeby ser-
ca i z głębi ducha. Daje wy-
raz naszej nadprzyrodzonej 
więzi ze zmarłymi bliskimi, 
pamięci, naszego poszano-
wania dla dzieła, jakie bu-
dowali za życia. 

Te dni są dla wszystkich szczególne- wyciszamy się, wspominamy dro-
gich bliskich, opowiadamy dzieciom o ich dziadkach lub pradziadkach,  
odżywa rodzinna historia – na chwile wypierając codzienne zabieganie, 
kłopoty, rachunki, spotkania służbowe.

Migające płomyki skłaniają nas do zadumy. Są jednak groby, nad który-
mi nikt się nie pochyli- bo rodzina wymarła lub jest bardzo daleko. Nie 
pozostawiajmy tych mogił nieoświetlonych- jeśli wiemy, że w sąsiedztwie 
„naszego” grobu jest jakiś opuszczony- kupmy dodatkowy znicz lub prze-
stawmy jeden z grobu naszych najbliższych. 

Kiedyś byłam świadkiem takiego zdarzenia: mała dziewczynka zabrała 
znicz z grobu ukochanej babci i przestawiła go obok- na zaniedbaną mogi-
łę. Gdy matka zapytała „ co robisz?” Dziewczynka odpowiedziała: „przecież 
babcia się nie obrazi, a tu przyda się światełko, tu też leży jakaś babcia”.

Pamiętajmy o tym, bo nie wiemy jak się potoczą losy nasze i naszych 
następców,  być może ktoś postawi światełko na naszym grobie- gdy nikt 
inny nas nie odwiedzi. 

Światło pamięci i nadziei należy się wszystkim. Podzielmy się nim z tymi, 
o których zapomniano. 

MON

Idę do Pana
Idę do Pana, który we mnie mieszka

i duszę rogatą do drogi sposobi.
Idę do Pana w roli rzezimieszka,

co różne grzeszki od życia wykradał.
I choć mam wiarę w Jego dobroć wielką 

to jednak lęk będzie mną ogromny władał, 
gdy przyjdzie w końcu śmierci przebyć próg,

ale... tak mi dopomóż Bóg.
Eugeniusz Toruński

http://www.myciegrobow.pl/zapalenie_znicza/
http://www.myciegrobow.pl/zapalenie_znicza/
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