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Ruina zagraża dzieciom Powiat pod wodą

	Jarosław Jędrysiak, (mag)
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Nauczyciele z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Lipiu 
uczestniczyli na przełomie maja 
i czerwca w wyjeździe do Czech 
w ramach projektu z programu 
Comenius. Nim jednak wyjechali, 
poszukiwany był przewoźnik, który 
zapewniłby pedagogom najtańszy 
transport. Najlepszą ofertę złożyła 
firma…męża dyrektorki szkoły. 
Po zamieszaniu wokół sprawy 
ostatecznie nie wybrano jednak 
żadnej ofert, a w podróż wybrano 
się prywatnym samochodem, który 
prowadził…syn pani dyrektor. 
Jak twierdzi ona sama, zrobił to w 
formie wolontariatu

Ośmiu lipskich nauczycieli wy-
jechało do Czech w ramach 
projektu  „This is My World”. 

Zanim do jego doszło, dyrekcja szko-
ły zrobiła rozeznanie w ofertach ce-
nowych przewoźników. Do naszej re-
dakcji zadzwonił czytelnik, który zło-
żył jedną ze wspomnianych ofert. 
Twierdzi, że uczestniczył w przetargu.

- W przetargu wzięły udział trzy 
podmioty, z których wybrano ofertę 
złożoną przez męża dyrektor szkoły, 
który według mojej wiedzy nie po-
siada odpowiednich uprawnień do 
przewozu osób, zwłaszcza za granicą 
– mówi mężczyzna. - Poza tym uwa-
żam, że to trochę nie w porządku że-
by mąż brał udział w konkursach or-
ganizowanych przez swoją żonę.

Po zamieszaniu wokół sprawy, 
ostatecznie przetarg unieważnio-
no. Wyjazd do Czech jednak się 
odbył. Prywatnym samochodem, 
kierowanym przez... syna dyrek-
torki szkoły.

Nie było żadnego przetargu!
- Przede wszystkim nie było 

żadnego przetargu – zaznacza An-
na Wojtyra dyrektor Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Lipiu. – Wy-
jazd do Czech, ze względu na środek 
transportu, którym mieliśmy jechać i 
rozmiar kosztów, nie podlegał w ogó-
le formule przetargu. Natomiast ro-
biliśmy rozeznanie cenowe, wysyłając 
zapytanie do usługodawców, do cze-
go też zresztą nie byliśmy zobowiąza-
ni. Wyłoniona została najkorzystniej-
sza, najtańsza oferta – dodaje. 

Dokończenie na str. 3

Szkolne wyjazdy „po rodzinie”
W okazanej przez dyrekcję do-

kumentacji znajdują się trzy ofer-
ty: złożona przez firmę wspomnia-
nego czytelnika, przez firmę Ko-
lumb oraz przez firmę męża dyrek-
tor szkoły. Jak mówi dyrektorka - ta 
ostatnia była na najniższą kwotę, bo 
1200 złotych bez żadnych dodatko-
wych kosztów. 

Prywatnym samochodem
Jak się okazało, do Czech na-

uczyciele wybrali się jednak pry-
watnym samochodem kierowanym 
przez…syna pani dyrektor. 

- Zrobiło się wokół tej sprawy sztucz-
ne zamieszanie, które spowodowało, że w 
ogóle zrezygnowaliśmy z najtańszej ofer-
ty usługodawcy. Pojechaliśmy prywat-
nym samochodem, co zostało zaznaczo-
ne w delegacji, którą podpisał pracodawca 
– tłumaczy dyrektorka. - Dodam, że wy-
jazd prywatnym samochodem nie wyma-
ga posiadania dodatkowych uprawnień, a 
wszyscy uczestnicy delegacji zgodzili się na 
taką formę odbycia podróży – tłumaczy.

Twierdzi też, że jej syn pojechał tam 
jako wolontariusz, sam pokrył sobie 
wszystkie koszty pobytu, a na miejscu 
pomagał jako tłumacz. Dodaje również, 

że nie widzi w tym żadnego problemu 
i uważa, że komuś chyba bardzo zale-
ży na tym, aby uderzyć w nią osobiście.

- Całą sprawę wyjazdu i niezdro-
wego zamieszania wokół tego oce-
niam jako próbę podważenia moich 
uprawnień i kompetencji jako dy-
rektora Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego – kwituje.

Kontrolują szkołę
Lipski magistrat któremu szkoła 

podlega wszczął kontrolę w sprawie.
- Procedura przetargowa oraz jej 

rozstrzygnięcie, dokonane przez Ze-

spół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu, 
jest już od kilku tygodni przedmio-
tem zainteresowania urzędu gminy 
– mówi Bożena Wieloch, wójt gmi-
ny. - Wydałam polecenie zabezpiecze-
nia sporządzonej dokumentacji prze-
targowej, natomiast na tę chwilę ocze-
kuję opinii prawnej w zakresie oceny 
prawidłowości przetargu, głównie pod 
kątem jego legalności oraz rzetelności. 

Zdaniem Bożeny Wieloch spra-
wa, z uwagi na kryteria wyboru ofert 

Podziękowanie

Zarząd LKS „Junior” Szarlejka
składa serdeczne podziękowania
dla właścicieli firmy „KARWALA”
Pani Małgorzacie 
i Panu Sylwestrowi Karwala
za okazaną pomoc 
dla naszego Klubu.
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Witam,
Odwieszone kilka miesięcy temu 
prokuratorskie śledztwo w aferze 
przetargowej, do której doszło we 
wręczyckim urzędzie gminy, po-
winno się zakończyć na przełomie 
czerwca i lipca aktem oskarżenia. 
Kto zasiądzie na ławie oskarżo-
nych i czy będzie wśród nich sam 
wójt? Tego na razie prokuratura 
zdradzić nie chce. 
Więcej na str. 5

Rada Gminy Opatów uznała za 
bezzasadną skargę na wójta, któ-
rej podstawą było nieodpłatne uży-
czanie przenośnej sceny, jaką gmi-
na zakupiła przy pomocy środków 
unijnych. Istnienie nieprawidło-
wości zasugerował przedsiębior-
ca, którego firma zajmuje się m.in. 
obsługą artystyczną imprez plene-
rowych, również udostępnianiem 
scen rozstawianych pod gołym nie-
bem. 
Więcej na str. 6

Zalane domy, piwnice, budynki go-
spodarcze, zniszczony sprzęt i po-
la uprawne – to skutek ulewnych 
deszczy, które na początku tygo-
dnia przeszły nad naszym powia-
tem. Alarmu powodziowego jed-
nak nie ogłoszono, ponieważ woda 
nie oddaliła się od koryt rzek wy-
starczająco daleko. 
Więcej na str. 9

Życzę przyjemnej lektury,
Magdalena Kisiel,
redaktor naczelna

Wasze interwencje – dzwońcie! 34 317 33 23
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Podmiotami pra-
wa podatkowego są 
wszelkiego rodzaju 
jednostki, bądź gru-
py, na które przepisy 
prawa podatkowego 
nałożyły pewne obo-
wiązki lub którym 
przyznają uprawnie-
nia prawnopodatko-
we. Wobec powyż-
szego rozdzielenia 
mówimy o podzia-

le na podmioty: uprawnione (orga-
ny podatkowe) lub zobowiązane (w 
węższym znaczeniu – podatnicy). 
Dzisiejsze prawo podatkowe dzieli 
podmioty na sześć grup, są to: po-
datnicy, płatnicy, inkasenci, następ-
cy prawni tych podmiotów, pod-
mioty, które jako osoby trzecie od-
powiadają za zaległości podatkowe 
podatników, płatników i inkasen-
tów oraz inne podmioty posiadają-
ce wyłącznie określone uprawnienia 
prawnopodatkowe (m.in. prawo do 
zwrotu podatków). Według prawie 
podatkowego podatnikiem jest oso-
ba fizyczna, osoba prawna lub jed-
nostka niemająca osobowości praw-
nej, podlegająca na mocy ustaw po-
datkowych obowiązkowi podatko-
wemu (w art. 7 ustawy - Ordynacja 
podatkowa) - dalej O.p. Kryterium 
podziału podatników na osoby fi-
zyczne, osoby prawne i jednost-
ki niemające osobowości prawnej 
stanowi kryterium podziału pod-
miotów prawa zaczerpnięte z czę-
ści ogólnej ustawy Kodeks cywilny 
- dalej k.c. Innymi kryteriami po-
działu podatników jest np. podział 
na podmioty krajowe i podmioty 
zagraniczne, czy też podmioty pry-
watne i publicznoprawne. Podział 
na podmioty krajowe i zagranicz-
ne uwzględnia miejsce ich zamiesz-
kania (osoby fizyczne), lub ich sie-
dzibę (osoby prawne i jednostki or-
ganizacyjne niemające osobowości 
prawnej). W tym przypadku naj-
istotniejsze znaczenie ma kwestia 
zamieszkiwania lub znajdowania 
się siedziby na terytorium RP  i po-
za tym terytorium. Kolejnym kry-
terium podziału jest ich przynależ-
ność do podmiotów prywatnych lub 
publicznych. Wyznaczone jest ono 
m.in. ze względu na pochodzenie 
środków finansowych, które przy-
czyniły się do ich powstania czy 
egzystencji, ale także ze względu 
na wykonywane zadania i cele, ja-
kim służą. Pojęcia osoby fizycznej 

nie znajdziemy w O.p., ale jest ono 
w Kodeksie cywilnym, który łączy 
osobowość fizyczną ze zdolnością 
prawną, a tą nabywa każdy człowiek 
od chwili urodzenia, natomiast traci 
w momencie śmierci. Podatnikiem 
może być więc każda osoba nieza-
leżnie od tego czy jest pełnoletnia 
czy nie. W przypadku osób niepeł-
noletnich i ubezwłasnowolnionych 
stosuje się przepisy o przedstawi-
cielstwie ustawowym lub urzędo-
wym (kurator). Polskie prawo po-
datkowe wyznacza podmiotowość 
prawnopodatkową osoby fizycznej, 
określając jej tożsamość za pomo-
cą imienia i nazwiska. Dopuszcza 
ono jednak także sytuację, w której 
to oznaczenie tożsamości wynika z 
nazwy przedsiębiorcy, którą stano-
wią co najmniej dwie osoby fizycz-
ne (spółka cywilna lub spółka jaw-
na będąca podmiotem VAT). Dru-
gą grupą podmiotów, będącą podat-
nikami, są osoby prawne, których 
definicję  zawiera art. 33 k.c., zgod-
nie z którym osobami prawnymi 
są Skarb Państwa i jednostki orga-
nizacyjne, którym przepisy szcze-
gólne przyznają osobowość praw-
ną. Podatnikami mogą być także 
jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej m.in. państwo-
we i samorządowe jednostki orga-
nizacyjne, które w obrocie praw-
nym korzystają z osobowości Skar-
bu Państwa (państwowe jednostki) 
lub jednostki samorządu terytorial-
nego (samorządowe jednostki). Po-
śród „prywatnych” jednostek niema-
jących osobowości prawnej przykła-
dem będą spółki cywilne i jawne bę-
dące podatnikami VAT. Nie są one 
już jednak podatnikami podatków 
dochodowych, ponieważ dochody z 
udziałów w tych spółkach opodat-
kowuje się osobno u każdej osoby 
(wspólnicy spółek) proporcjonalnie 
do jej udziału w spółce. Ordynacja 
podatkowa posługuje się sformuło-
waniem mówiącym o innych podat-
nikach niż osoby fizyczne, prawne 
lub jednostki niemające osobowo-
ści prawnej, których ustawy podat-
kowe mogą ustanawiać podatnika-
mi. Są to przede wszystkim osoby, 
które łączą więzy rodzinne, np.:w 
określonych sytuacjach dopuszcza 
się możliwość doliczenia do do-
chodu rodzica/rodziców dochodów 
uzyskanych przez ich dzieci (wła-
snych i przysposobionych) czy też 
połączenie dochodów małżonków 
w  zeznaniu PIT.

Poradnik podatnika

Jakie są podmioty podatku?

Jan Jagieła, 
zastępca 
naczelnika 
Urzędu 
Skarbowego 
w Kłobucku.
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Nie masz pomysłu na obiad? 
Weź udział w naszym konkursie! 
3 pierwsze osoby, które zadzwonią 
dzisiaj do naszej redakcji i podadzą 
hasło „Pyszny piątek z Gazetą Kło-
bucką” otrzyma bon na przepyszne 
naleśniki lub pierogi serwowane w 
„Pierogarni Karczma Kresowa”.
Dzwońcie! Tel. (34) 317-33-23
Fundatorem nagród jest:
Pierogarnia Karczma Kresowa 
Ul. Krzywa 2, 42-100 Kłobuck

Wygraj co piątek 
pyszne naleśniki!

Dokończenie ze str. 1

oraz bardzo bliski stopień pokre-
wieństwa między kierownikiem jed-
nostki organizującej przetarg (ZSP 
w Lipiu), a oferentem i zwycięzcą te-
go przetargu, jest sednem wątpliwo-
ści urzędu, dlatego musi zostać na-
der rzetelnie i gruntownie zbadana. 

Nie czuje się winna
Dyrektorka lipskiej placówki 

oświatowej uważa, że rozeznanie ce-

Procedura przetargowa oraz jej rozstrzygnięcie, dokonane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu, jest już od kilku 
tygodni przedmiotem zainteresowania urzędu gminy. 

Szkolne wyjazdy „po rodzinie”
Lipie

nowe było przeprowadzone dla tym 
większej przejrzystości sprawy i do-
daje, że takie standardy nie były sto-
sowane zawsze.

- O ile mi wiadomo, podczas 
kierowania szkołą przez poprzednią 
panią dyrektor takich rozeznań ce-
nowych, jakie my zrobiliśmy, w ogó-
le nie było. Na wyjazdy zatrudniany 
był wciąż jeden i ten sam przewoź-
nik, którego oferta tym razem nie 

była najkorzystniejsza- mówi.
Wspomniana „poprzednia dy-

rektor”, to obecna wójt gminy Lipie.
- Myślę, że takie słowa nie wy-

magają komentarza - odnosi się do 
tej uwagi Bożena Wieloch. - Korzy-
staliśmy wtedy z firmy posiadającej 
wszystkie wymagane licencje i ze-
zwolenia. Wybierałam firmę działa-
jącą na naszym terenie, ale nigdy nie 
wybierałam męża – podkreśla.

Policjanci z kłobuckiej prewencji 
zatrzymali w centrum Kamyka 
pijanego 25-latka

Zdarzenie miało miejsce na pla-
cu Witosa w nocy z soboty na 
niedzielę. Anonimowa osoba 

zgłosiła dyżurnemu kłobuckiej poli-
cji, że w najlepsze bawi się tam gru-
pa osób, która pije alkohol. Niedługo 
później na plac przyjechał patrol po-
licji i zastał tu wyrażającego się wul-
garnie 25-latka, który za popełnione 
wykroczenie zarobił mandat. 

- Po kilkunastu minutach ano-
nimowy rozmówca powtórzył swo-
je zgłoszenie, a funkcjonariusze in-
nego patrolu zastali na miejscu te-
go samego 25-latka – mówi Marta 
Ladowska, oficer prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Kłobucku. 
- Mężczyzna zaczął wykrzykiwać 
wobec jednego z interweniujących 
mundurowych słowa powszechnie 
uważane za obraźliwe oraz wypo-
wiadał wobec niego groźby karalne 
– dodaje. 

Policjanci nie puścili mu tego 
płazem i zamknęli w areszcie. W po-
niedziałek prokurator podjął decyzję 
o zastosowaniu wobec niego dozoru 
policyjnego. Mieszkaniec odpowie 
za znieważenie i groźby karalne wo-
bec funkcjonariuszy, za co grozi mu 
dwuletni pobyt w więzieniu.(PW)

Kamyk

Groził 
policjantowi, 
pójdzie siedzieć?

14 czerwca 2013 roku
do końca roku pozostaje 200 dni
wschód słońca: 4:12
zachód słońca: 21:00

„Dbaj bardziej o swój prawdziwy 
charakter niż o reputację, gdyż twój 
charakter mówi prawdę o tobie, 
podczas gdy reputacja to tylko 
cudza o tobie opinia.”

 John Wooden

Imieniny obchodzą: Eliza, Metody, 
Walery oraz Alojzy, Anastazy, 
Digna, Elizeusz, Feliks, Justyn, 
Konstancja, Marcjan, Michał, 
Myślibor, Ninogniew, Rufin, 
Ryszard 

Falklandy – Święto Wyzwolenia 
Malawi – Dzień Wolności 
Polska – Dzień Dziennikarza 
Obywatelskiego (od 2010 z inicjatywy 
Jolanty Paczkowskiej, „Dziennikarki 
Obywatelskiej 2009 Roku”)
Narodowy Dzień Pamięci 
Ofiar Nazistowskich Obozów 
Koncentracyjnych 
Stany Zjednoczone – Dzień Flagi 
międzynarodowe – Światowy Dzień 
Krwiodawcy (ang. World Blood 
Donor Day, ustanowione przez 
m.in. WHO, 14 czerwca 2004, w 
dzień urodzin Karla Landsteinera) 

Najprawdopodobniej wyładowania 
atmosferyczne były przyczyną 
trzech groźnych pożarów, do 
których doszło w czasie burzy z 
niedzieli na poniedziałek. W Długim 
Kącie straty oszacowano na 150 tys. 
zł, a w Więckach na ponad 100 tys. zł

To właśnie uderzenie pioru-
na uznano za przypuszczalną 
przyczyną pożaru, który ok. 

2.45 wybuchł w stolarni w Długim 
Kącie. Niestety spłonęła większość 
maszyn, która znajdowała się w bu-
dynku i chociaż część mienia udało 
się uratować to straty i tak oszaco-
wano na ok. 150 tys. zł. Przez ponad 
dwie godziny z ogniem w stolarni 
zmagało się 34 strażaków zarówno 
z komendy powiatowej, jak i sied-
miu jednostek OSP. Jak podkreśla 
Roberta Ladra, zastępca komendan-
ta powiatowego Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Kłobucku, było bar-
dzo groźnie, ale na szczęście nikt nie 
ucierpiał. 

Ofiar i rannych nie było także 
w Więckach, gdzie z powodu wyła-
dowania atmosferycznego wybuchł 
pożar w budynku magazynowo-in-
wentarskim przy ul. Słonecznej. Mi-
mo interwencji strażaków spłonął 
samochód ciężarowy, dach i znaj-

Popów, Więcki, Starokrzepice, Łobodno, Długi Kąt

Biły pioruny, płonęły budynki
dująca się wewnątrz słoma, a stra-
ty oszacowano na ponad 100 tys. zł. 
Spłonąć mógł budynek magazyno-
wo-inwentarski na jednej z posesji 
przy ul. Sienkiewicza w Łobodnie, 
w który również uderzył piorun, ale 
z ogniem poradził sobie sam właści-
ciel.

- Mieszkaniec ugasił pożar jesz-
cze przed przybyciem strażaków za 
pomocą węża ogrodowego – mówi 
Robert Ladra. - Te trzy przypadki to 
raczej ewidentnie wynik wyładowań 
atmosferycznych – dodaje. 

Póki co nie wiadomo co było 
przyczyną pożaru stodoły na jed-
nym z podwórek przy ul. Stra-
żackiej w Popowie. W tym przy-
padku straty okazały się na szczę-
ście mniejsze, ponieważ spaliła się 
tylko słoma. Niedzielno-ponie-
działkowa burza dała się we znaki 
mieszkańcom naszego powiatu nie 
tylko za pośrednictwem bijących z 
nieba piorunów. Wyjątkowo silny 
podmuch wiatru doprowadził do 
zerwania dachu z budynku miesz-
kalnego przy ul. Oleskiej w Sta-
rokrzepicach. W efekcie zalało 
strych i mieszkanie na pierwszym 
piętrze. Właściciele budynku po-
nieśli więc duże straty, ich dokład-
nej bądź przynajmniej przybliżo-
nej wartości nie udało się jednak 
strażakom oszacować.(PW)

Reklama

węGIeL KAmIenny
węGIeL brunATny

czeSKI węGIeL
suchy węgiel • workowanie • transport

UTH KIERAT 
Brzeziny 32

tel. 603 397 830, 669 692 707
tel. 34 319 19 83Przystajń

ekogroszek, orzech

kostka, ekogroszek, orzech, 
miał, flot, muł Hurt - niskie ceny

©
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Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

ŚP. Bronisławy Paludkiewicz

serdeczne podziękowania za słowa 
otuchy, kwiaty i msze święte

składa
Córka z Rodziną
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gospodarka

Banan (1 kg)
Biedronka Kłobuck ul. Staszica – 2,99 zł
Netto Kłobuck – 4,49 zł
Delikatesy Centrum Kłobuck – 5,49 zł

Grapefruit (1 kg)
Biedronka Kłobuck ul. Staszica – 5,99 zł
Netto Kłobuck – 5,99 zł
Delikatesy Centrum Kłobuck – 6,99 zł

Por
Biedronka Kłobuck ul. Staszica 
– 7,99 zł/kg
Netto Kłobuck – 2,69 zł/szt.
Delikatesy Centrum Kłobuck 
– 8,99 zł/kg

Cukinia (1 kg)
Biedronka Kłobuck ul. Staszica – 6,99 zł
Netto Kłobuck – 5,99 zł
Delikatesy Centrum Kłobuck – 6,99 zł

Ogórek zielony 
gruntowy (1 kg)
Biedronka Kłobuck ul. Staszica – 4,99 zł
Netto Kłobuck – 4,99 zł
Delikatesy Centrum Kłobuck – 5,49 zł

Sól (1 kg)
Biedronka Kłobuck ul. Staszica – 0,79 zł
Netto Kłobuck – 0,69 zł
Delikatesy Centrum Kłobuck 
– 1,15 - 1,29 zł

95
Bliska Kłobuck ul. Wieluńska – 5,35 zł
Lotos Krzepice – 5,39 zł
Tankcar Waleńczów – 5,29 zł
Stan-Pol Popów – 5,35 zł
Droś-Sawicki Przystajń – 5,40 zł

98
Bliska Kłobuck ul. Wieluńska – 5,44 zł
Lotos Krzepice – 5,46 zł
Tankcar Waleńczów – 5,39 zł
Stan-Pol Popów - brak
Droś-Sawicki Przystajń - brak

ON
Bliska Kłobuck ul. Wieluńska – 5,29 zł
Lotos Krzepice – 5,33 zł
Tankcar Waleńczów – 5,25 zł
Stan-Pol Popów – 5,29 zł
Droś-Sawicki Przystajń – 5,36 zł

LPG
Bliska Kłobuck ul. Wieluńska - brak
Lotos Krzepice – 2,27 zł
Tankcar Waleńczów – 2,15 zł
Stan-Pol Popów – 2,29 zł
Droś-Sawicki Przystajń – 2,29 zł

Ceny na 10 czerwca Ceny na 10 czerwca

Z naszych sklepów spożywczych Z naszych stacji paliw

Nowa Wieś, Ostrowy nad Okszą

W miniony piątek w Lipiu 
zorganizowano ceremonię otwarcia 
obiektu wybudowanego w ramach 
programu Moje Boisko Orlik 2012

Były fanfary, byli goście, by-
ło przecięcie wstęgi. Otwarcia 
kompleksu boisk dokonano 

Lipie

Otwarcie z wielką pompą

krótko po uzyskaniu pozwolenia na 
ich użytkowanie. Obiekt ulokowano 
w bezpośrednim sąsiedztwie Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu. 

Powitania i podziękowania
Licznie zgromadzonych gości 

i mieszkańców witała wójt Bożena 
Wieloch, która pokrótce przedsta-

wiła informacje dotyczące samej in-
westycji, jak i wskazała, nawiązując 
do osoby św. Jadwigi, patronki miej-
scowego gimnazjum, na jej znacze-
nie dla nie tylko sportowego wy-
chowania młodzieży. Wśród osób, 
do których wójt skierowała podzię-
kowania, obok rady gminy, autorów 
programu budowy orlików i insty-
tucji współfinansujących, nie zosta-
li też pominięci więźniowie, którzy 
pracowali przy przygotowaniu bez-
pośredniego otoczenia kompleksu.

Prezenty i występy
Przecięcia wstęgi, jako sym-

bolicznego otwarcia obiektu, do-
konali wraz z wójt przedstawi-
ciele społeczności szkolnej, prze-
wodniczący rady gminy Tadeusz 
Pułka i Bogdan Radoń z Wy-
działu Turystyki i Sportu na-
szego urzędu marszałkowskiego. 
Poświęcenia orlika dokonał ks. 
Henryk Dusza, proboszcz para-
fii Danków.

Zgodnie z niepisaną tradycją 
otwierania orlików goście składa-
li na ręce gospodarzy, w tym dy-
rektor ZSP w Lipiu Anny Wojty-
ry, dary w postaci kompletów pi-
łek przydatnych do gier, jakie na 
boiskach można toczyć. Upomin-
ki te złożyli m.in. przedstawicie-
le starostwa powiatowego, głowy 
sąsiednich gmin, przedstawiciele 
lokalnego świata sportu oraz nie-
co spóźniona na uroczystość poseł 
Halina Rozpondek.

Na wzór igrzysk
Część artystyczną przygo-

towano ciekawie - na wzór im-
prez otwierających igrzyska olim-
pijskie. Najpierw na płytę boiska 
weszły niosące tabliczki z nazwa-
mi reprezentacje sekcji sportowych 
dzieci i młodzieży w lipskiej szko-
le, a maluchy z przedszkola wypu-

ściły w powietrze biało-czerwone 
baloniki. Tuż potem na płycie bo-
iska można było zobaczyć występ 
cheerleaderek oraz pokaz gimna-
styki artystycznej w wykonaniu 
UKS Gwiazda z Olesna, w którym 
trenują też dziewczynki z Lipia. 
Rzecz jasna były też występy wo-
kalne uczniów szkoły, a także ab-
solwentów, których w tej roli re-
prezentował Damian Kulej. Pierw-
szy mecz na otwartym orliku roze-
grano w koszykówkę, na boisku 
wielofunkcyjnym. Rzut piłki roz-
poczynający to spotkanie wykona-
ła osobiście wójt gminy Lipie.

Z dotacji
Orlik w Lipiu kosztował łącz-

nie 1  084  640,57 zł. Poza dotacja-
mi z Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki oraz Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego na kwotę 
tę złożył się też wkład własny gmi-
ny w wysokości 251 640,57 zł. Dota-
cje wykorzystano zgodnie z planem 
w 2012 roku, natomiast wykona-
nie budynku socjalnego, który gmi-
na chciała mieć lepszy, niż zakładany 
w planie minimalnym, przeciągnęło 
się na początek bieżącego roku, po-
dobnie jak prace przygotowawcze w 
bezpośrednim otoczeniu orlika.(jar)

Tradycyjnie – zestaw piłek w prezencie na dobry początek.

Występowali uczniowie i absolwenci szkoły. Wstęga przecięta – orlik otwarty.

Kompleks boisk poświęcił ks. Henryk Dusza.

Maluchy wypuściły biało-czerwone baloniki.
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Osobiście jestem zainteresowany remontem tej drogi. Znam sytuację jaka na 
dwóch najgorszych odcinkach się znajduje – mówi Roman Minkina (SLD).

„Starosta popełnia przestępstwo!”
- Jadąc tym odcinkiem uszkodziłem 
zawieszenie, ale to nic, bo na nim 
można stracić życie! - alarmuje jeden 
z kierowców korzystający z drogi 
powiatowej Ostrowy-Nowa Wieś, 
który uważa, że starosta popełnia 
przestępstwo nie remontując drogi 
i dopuszczając ją do ruchu w takim 
stanie. - Brak środków własnych 
powiatu nie pozwala na naprawę 
– twierdzi starosta, wyliczając 
nieudane próby pozyskania dotacji 
na ten cel

A tych w ostatnich latach trochę 
się uzbierało. Powiat dwu-
krotnie – w 2008 i 2009 roku 

– bezskutecznie próbował szczęścia 
w programach unijnych, bo chociaż 
złożone przez władze wnioski urząd 
marszałkowski ocenił pozytywnie, 
to umieścił je na dalekich miejscach 
list rezerwowych. W tym roku po-

wiat starał się również o pieniądze 
z rezerwy Ministerstwa Transpor-
tu, ale i tym razem zakończyło się 
to fiaskiem. Tymczasem droga, któ-
ra od dawna jest w bardzo złym sta-
nie, z każdym tygodniem niszcze-
je coraz bardziej. Skarżą się na nią 
już nie tylko miejscowi, ale również 
mieszkańcy spoza powiatu kłobuc-
kiego, jak jeden z kierowców, który 
niedawno zgłosił się do redakcji GK. 

Zagraża życiu i zdrowiu użytkowników
- Mam przejechane trochę ki-

lometrów w swoim życiu, ale jesz-
cze nie spotkałem takiej drogi jak ta 
– mówi. - Wpadając w głębszą wy-
rwę traci się kontrolę nad pojazdem 
i nagle znajduje się na lewym pasie 
o mały włos nie doprowadzając do 
zderzenia czołowego – relacjonu-
je kierowca, który twierdzi, że staro-
sta kłobucki, nie potrafiąc utrzymać 
drogi w należytym stanie, zaniedbu-
je swoje obowiązki, a jeśli nie jest w 

stanie ich wypełnić to powinien ją 
przynajmniej zamknąć.

- Wydaje mi się, że wasz starosta 
dopuścił się przestępstwa. Poruszanie 
się pojazdów na tym odcinku zagraża 
życiu i zdrowiu użytkownika! - uważa. 

Ale jak tu zamknąć liczącą sobie 
ponad 6 km drogę, z której korzy-
sta tak wielu mieszkańców? Roman 
Minkina (SLD), starosta kłobucki, 
zapewnia, że dobrze zna sytuację ja-
ka panuje na dwóch najgorszych od-
cinkach i jest „osobiście zaintereso-
wany remontem tej drogi”, na prze-
szkodzie którego stoi jednak… brak 
pieniędzy w powiatowym budżecie. 

1 km zrobili, ale co zresztą?
Minkina przypomina, że w 2009 

roku powiat z własnych środków 
wykonał nową nakładkę bitumicz-
ną na odcinku 1 km, ale tu potrze-
ba szerzej zakrojonej modernizacji 
kilku kilometrów drogi, której koszt 
przekracza jego możliwości. Zapew-

nia też, że władze powiatu prowadzą 
właśnie rozmowy z urzędem mar-
szałkowskim w sprawie ewentualne-
go dofinansowania unijnego z pro-
jektu, w którym droga Nowa Wieś-
Ostrowy w 2009 roku znalazła się na 

liście rezerwowej. Zostały również 
poczynione starania o dotację ce-
lową z budżetu państwa na usuwa-
nie klęsk żywiołowych. Jaki będzie 
ich efekt? Przekonamy się wkrótce. 
(PW)

Zamieszanie, który wynikło po 
zabraniu pojemników przez firmy 
wywożące śmieci w regionie 
częstochowskim, skłoniło wojewodę 
śląskiego do skierowania sprawy 
do prokuratury. Mimo, że burmistrz 
Kłobucka i szef częstochowskiego 
remondisu zadeklarowali 
dostarczenie mieszkańcom worków 
zastępczych, wciąż nie wiadomo kto 
będzie musiał za zebrane w czerwcu 
śmieci zapłacić i…kto je zabierze

Mieszkańcy są zbulwersowa-
ni faktem, że firmy już na 
początku czerwca zabra-

ły im pojemniki na śmieci, chociaż 
stare umowy na ich wywóz wygasa-
ją dopiero 30 czerwca, a nowe kosze 
i worki mają być dostarczone przez 
wybranego przez gminę przedsię-
biorcę dopiero po 22 czerwca. Z ta-
kim samym problemem borykają się 
częstochowianie, a tamtejsze władze 
miejskie grożą sądem firmom zaj-
mującym się wywozem śmieci, któ-
re z kolei przekonują, że zamiesza-
nie wynika z niedopatrzenia samo-
rządów. W ubiegłym tygodniu bur-
mistrz Nowak zapowiedział, że 
mieszkańcy, którym zabrano już po-
jemniki otrzymają w zastępstwie 
worki. Niestety niewyjaśniona po-
zostaje kwestia odbioru i zapłaty 
za zebrane w zastępczych workach 
czerwcowe śmieci. 

Kto zabierze śmieci z czerwca?
Samorządowcy stoją na stanowi-

sku, że skoro stare umowy cywilno-
prawne obowiązują do końca czerw-
ca to firmy, niezależnie od tego kie-
dy w harmonogramie przewidzia-
no ostatni odbiór, powinny do końca 
miesiąca pojemniki zostawić i zgro-
madzone w tym czasie śmieci za-
brać, ponieważ własnością gminy 
odpady stają się dopiero od 1 lipca. 
Istnieje jednak duże prawdopodo-
bieństwo, że nawet jeśli firma przy-
jedzie po te śmieci to właściciele po-
sesji będą musieli dodatkowo zapła-
cić za ich odbiór. Burmistrz Krzysz-
tof Nowak, w specjalnym ogłoszeniu 

	Piotr Wiewióra

Powiat, Kłobuck, Katowice

Kto zapłaci za czerwcowe śmieci?

opublikowanym w poniedziałek, 
apeluje do mieszkańców o analizę 
podpisanych z przedsiębiorcą umów. 

- Znane nam zapisy umów do-
puszczają możliwość odbioru od-
padów „dodatkowo na zgłosze-
nie telefoniczne(...)” a „umowa wy-
gasa na koniec miesiąca”. Oznacza 
to, że rozwiązanie umów następuje 
z 30 czerwca, a odpady komunalne, 
po wcześniejszym zgłoszeniu telefo-
nicznym, mogą być odebrane za do-
datkową odpłatnością nawet w ostat-
nim dniu trwania umowy – czytamy.

Negocjują z firmą Bożeny i Waldema-
ra Strachów

Magistrat twierdzi jednak, że 
przedsiębiorcy nie są zainteresowa-
ni dodatkowym wywozem, dlate-
go kombinuje co z „czerwcowymi” 
śmieciami zrobić.

- Prowadzone są rozmowy z fir-
mą, która będzie odbierać odpa-
dy komunalne z terenu naszej gmi-
ny, aby odebrała zmagazynowane w 
workach odpady przed dniem 1 lip-
ca – mówi Magdalena Kasprzak, 
kierownik Wydziału Ochrony Śro-
dowiska. 

Sygnały o pojemnikowym za-
mieszaniu, które wynikło m.in. w 
Częstochowie i Kłobucku, dotarły 
do wojewody śląskiego Zygmunta 
Łukaszczyka. Jego zdaniem „niedo-
zwolone praktyki skutkują składo-
waniem przez mieszkańców odpa-
dów w sposób powodujący zagro-
żenie epidemiologiczne, możliwość 
szerzenia się chorób zakaźnych, a 
także zagrożenie w postaci niekon-
trolowanego rozmnażania się gryzo-
ni”. Łukaszczyk skierował już spra-
wę do prokuratury.

Prowadzone są rozmowy z firmą, która będzie odbierać odpady komunalne z 
terenu naszej gminy, aby odebrała zmagazynowane w workach odpady przed 1 
lipca – mówi Magdalena Kasprzak.

Czy Henryk Krawczyk zasiądzie na ławie oskarżonych? Dowiemy się na 
początku lipca.

Odwieszone kilka miesięcy temu 
prokuratorskie śledztwo w aferze 
przetargowej, do której doszło 
we wręczyckim urzędzie gminy, 
powinno się zakończyć na przełomie 
czerwca i lipca aktem oskarżenia. 
Kto zasiądzie na ławie oskarżonych 
i czy będzie wśród nich sam wójt? 
Tego na razie prokuratura zdradzić 
nie chce

Zanim w 2009 roku zawieszono 
śledztwo w tej sprawie, Hen-
rykowi Krawczykowi posta-

wiono zarzuty m.in. o niegospo-
darność, działania na szkodę gmi-
ny i przekraczanie uprawnień. Sąd 
dwukrotnie odrzucił wniosek pro-
kuratury o jego tymczasowe aresz-
towanie. Śledczy twierdzili wów-
czas, że co najmniej 20 przetargów 
na budowę i remonty dróg w gmi-
nie, opiewających łącznie na oko-
ło 4,6 mln zł, mogło być ustawio-
nych. Prokuratura postawiła wtedy 
także zarzuty siedmiu innym oso-
bom - pracownikom wręczyckiego 
urzędu gminy i przedsiębiorcom. 
Nie doszło jednak do sporządze-
nia aktu oskarżenia, ponieważ, jak 
tłumaczono, zabrakło kluczowej 
dla sprawy opinii biegłego. Du-

Wręczyca Wielka, Częstochowa

Będzie akt oskarżenia?
żo czasu zajęło prokuraturze zna-
lezienie specjalisty z zakresu dróg, 
który podjąłby się sporządzenia 
takiej opinii, dlatego przez ponad 
trzy lata śledztwo było zawieszo-
ne. Wznowiono je dopiero wio-
sną tego roku, po wielu miesiącach 
analizy kilkudziesięciu tomów akt. 
Romuald Basiński, rzecznik pra-
sowy częstochowskiej prokuratu-
ry, podkreślał wówczas, że nie wia-
domo czy zarzuty wobec Henryka 
Krawczyka zostaną podtrzymane, 
a korekcie mogą także ulec zarzuty 
wobec reszty podejrzanych. Jeże-
li w ciągu najbliższych tygodni nie 
pojawią się jakieś nowe dowody 
lub okoliczności, najpóźniej 5 lipca 
śledztwo powinno być zakończo-
ne, a akt oskarżenia sporządzony. 

- Śledztwo jest na etapie koń-
cowym, trwa zaznajamianie się po-
dejrzanych z materiałami dowo-
dowymi. Do 5 lipca powinno być 
zakończone, chyba że wpłyną no-
we dowody, wtedy prokurator bę-
dzie musiał je przedłużyć – mówi 
Romuald Basiński, który twierdzi, 
że póki co nie może nic więcej po-
wiedzieć.

Henryk Krawczyk od początku 
zapewnia, że jest niewinny i twier-
dzi, że sam chciałby, żeby ta sprawa 
już ostatecznie się wyjaśniła. (PW)
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ZNAJDŹ PRACĘ ! 
 Brukarz - układanie kostki, Krze-

pice, tel.: 600-309-883
 Cieśla - wykonywanie konstruk-

cji i pokryć dachowych, Zajączki 
Pierwsze, tel.: 601 829 189, 609 741 
312

 Dekarz - wykonywanie pokryć 
dachowych i obróbek, Zajączki 
Pierwsze, tel.: 601 829 189, 609 741 
312

 Drwal/pilarz drzew - wycinka 
drzew, Kłobuck (kontakt w PUP 
Kłobuck)

 Elektryk - montaż instalacji 
elektrycznej, Krzepice, tel.: 34 321 
50 33, 724-566-577

 Handlowiec/spedytor - pozy-
skiwanie klientów, ustawianie tras 
jazdy kierowców, pozyskiwanie 
towaru do przewozu, Krzepice, tel.: 
34-317-51-40, 603 994 941

 Hydraulik - montowanie instala-
cji CO, Krzepice, tel.: 34 321 50 33, 
724-566-577

  Inżynier elektryk – automatyk, 
Albertów, tel.: 34 310 47 60, 34 310 
47 35

 Kierowca samochodu ciężaro-
wego - przewóz towaru zgodnie z 
zamówieniem, Złochowice, tel.: 34 
317 97 60

 Kierowca samochodu ciężaro-
wego - transport pod spedycją, 
Stanisławów, tel.: 608-477-090

 Kucharz małej gastronomii (lub 
zawody pokrewne) - przygotowy-
wanie prostych posiłków, Kłobuck, 
tel.: 608-614-811, 516 509 596

 Malarz budowlany - malowanie 
ścian, elewacji, Starokrzepice, tel.: 
34 3175650, 606-972-407

 Mechanik maszyn i urządzeń 
przemysłowych, Albertów, tel.: 34 
310 47 60, 034 310 47 35

 Mechanik pojazdów samocho-
dowych/ciężarowych - naprawa 
pojazdów ciężarowych, Biała Dolna, 
tel.: 34-318-35-91, 609239486

 Monter ociepleń budynków - 
prace związane z dociepleniem 
budynków, Starokrzepice, tel.: 34 
3175650, 606-972-407

 Operator giętarki CNC - obsługa 
giętarki CNC, Biała Dolna, tel.: 34 
362 74 29, 034 362 75 49

 Operator koparki - wykopy ziem-
ne, Krzepice, tel.: 600-309-883

 Operator linii produkcyjnej/
operator urządzeń przetwórstwa 
owocowo-warzywnego, Albertów, 
tel.: 34 310 47 60, 034 310 47 35

 Operator obrabiarek sterowanych 
numerycznie (CNC) - obsługa 
obrabiarek CNC, Krzepice, tel.: 34 
317-57-67, 0 34 317 50 68

 Pracownik biurowy z b.d znajo-
mością j.angielskiego lub niemiec-
kiego - przyjmowanie informacji od 
współpracujących kontrahentów w 
języku angielskim lub niemieckim 

- tłumaczenie zleceń na j.polski, 
Przystajń, tel.: 608-134-231

 Pracownik biurowy ze znajomo-
ścią j.angielskiego - poszukiwanie 
nowych kontrahentów, tłumacze-
nie faktur i korespondencji, Biała 
Dolna, tel.: 34 362 74 29, 034 362 
75 49

 Pracownik biurowy/negocjator - 
handlowiec w języku francuskim, 
Biała Górna, tel.: 501-167-874

 Pracownik fizyczny przy pro-
dukcji cegły/wypalacz wyrobów 
ceramicznych - praca przy produkcji 
cegły, Bodzanowice, tel.: 34-359-
66-24

 Robotnik leśny do wykaszania 
traw - wykaszanie trawy w upra-
wach leśnych, Kłobuck, tel.: 34-
317-14-13, 606-486-095

 Spawacz elektryczno-gazowy 
- spawanie konstrukcji stalowych 
wag, Wręczyca Mała, tel.: 602-511-
527, 602-426-879

 Spedytor-magazynier - koordy-
nowanie wysyłek towarów, Złocho-
wice, tel.: 34 317 97 60

 Sprzedawca - wykładanie towarów 
na półki, metkowanie, obsługa klien-
tów, Kłobuck, tel.: 881-327-061

 Sprzedawca - sprzedaż pieczywa, 
Krzepice, tel.: 531-511-058, 793-
999-511

 Stolarz - obsługa maszyn sto-
larskich (produkcja mebli ogrodo-
wych), Waleńczów, tel.: 505 024 
928, 664-135-649

 Szlifierz metali - szlifowanie 
elementów metalowych, Kłobuck, 
tel.: 34-317-40-22

 Ślusarz - przygotowywanie 
elementów do spawania ze stali 
kwasoodpornej, Krzepice, tel.: 34 
317-51-24

 Technik elektronik - naprawy,ser-
wis wag elektrycznych, Wręczyca 
Mała, tel.: 602-511-527, 602-426-
879

 Technik technologii żywności, 
Albertów, tel.: 34 310 47 60, 34 310 
47 35

 Tokarz/frezer - obsługa tokarki-
,frezarki, Krzepice, tel.: 34 317-57-
67, 34 317 50 68

 Tokarz w metalu - toczenie w 
metalu, Kłobuck, tel.: 34-317-
40-22

 Wozak zrywkarz - zrywka 
drewna ciągnikiem leśnym, Kłobuck 
(kontakt w PUP Kłobuck) 

Od niedawna stanie w kolejce nie 
jest już konieczne, pod warunkiem, 
że posiada się bezpieczny podpis 
elektroniczny weryfikowany za 
pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub podpis potwierdzony 
profilem zaufanym elektronicznej 
platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP)

Podpisy uprawniają bezrobot-
nych do zarejestrowania się w 
pośredniaku przez Internet, co 

stało się możliwie dzięki rozporzą-
dzeniu ministra pracy i polityki spo-
łecznej. Każdy kto posiada wspo-
mniane elektroniczne podpisy musi 
tylko zalogować się na stronie inter-
netowej: www.praca.gov.pl. Wystar-
czy podać we wniosku o dokonanie 
rejestracji wymagane dane i załączyć 
skany odpowiednich dokumentów. 
Mieszkańcy powiatu kłobuckiego 

Powiat, Kłobuck

Zarejestruj się w pośredniaku przez Internet
muszą następnie wskazać PUP w 
Kłobucku (inni bezrobotni pośred-
niaki działające na ich terenie) i zło-
żyć na wniosku posiadany podpis. 
Osobie zarejestrowanej za pośred-
nictwem formularza elektroniczne-
go, wszelkie dane i informacje oraz 
decyzja wydana przez urząd pra-
cy mogą być przekazane za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 
Na udogodnienia mogą także liczyć 
ci, którzy podpisów elektronicznych 
nie posiadają. Wprawdzie do PUP-
u będą musieli się pofatygować, ale, 
jak zapewniają urzędnicy, nie bę-
dą musieli czekać w kolejce, ponie-
waż za pomocą Internetu wcześniej 
umówią się na konkretną godzinę, 
nie musząc nawet pobierać biletu z 
kolejkomatu. Osoby, które nie posia-
dają elektronicznych podpisów, pod-
czas wypełniania formularza elek-
tronicznego mogą bowiem wysłać 
zgłoszenie do rejestracji, na podsta-
wie którego zarezerwują wizytę i go-

dzinę w pośredniaku, żeby potwier-
dzić wprowadzone dane oraz do-
starczenie wszystkich niezbędnych 
dokumentów. Niestety nie można 
się spóźnić. Jeżeli poszukujący pracy 
nie stawią się w pośredniaku na czas, 
dane przez nich przekazane zostaną 
usunięte z systemu teleinformatycz-
nego i niestety takie osoby pozostaną 
niezarejestrowane, zresztą stanie się 
tak również, kiedy m.in. nie dostar-
czą odpowiednich dokumentów, od-
mówią przekazania pewnych danych 
lub nie opatrzą wniosków wymaga-
nym podpisem elektronicznym. Mi-
nisterstwo Pracy widzi we wprowa-
dzonej usłudze sposób na podnie-
sienie jakoś usług w urzędach pracy, 
zmniejszenie tłoku, który wielokrot-
nie w ciągu roku panuje w związku z 
koniecznością rejestracji oraz zniwe-
lowanie irytacji bezrobotnych, wyni-
kającej z wielogodzinnego stania w 
kolejce. Czy to się uda i system za-
działa jak należy?(PW)

rada Gminy Opatów uznała za 
bezzasadną skargę na wójta, 
której podstawą było nieodpłatne 
użyczanie przenośnej sceny, jaką 
gmina zakupiła przy pomocy 
środków unijnych

Istnienie nieprawidłowości w ta-
kim dysponowaniu sceną zasu-
gerował przedsiębiorca, którego 

firma zajmuje się m.in. obsługą ar-
tystyczną imprez plenerowych, rów-
nież udostępnianiem scen rozsta-
wianych pod gołym niebem. Jak się 
okazało, podstawą do skargi stało 
się nieodpłatne wypożyczanie przez 
wójta posiadanej przez gminę Opa-
tów sceny, co rzekomo ma być wej-
ściem w sferę usług, którą zawo-
dowo zajmują się przedsiębiorcy, a 
przez to zabieraniem firmom moż-
liwość uzyskania dochodów z tego 
tytułu.

- Komisja rewizyjna analizo-
wała sprawę podczas posiedze-
nia 9 maja. Stoimy na stanowisku, 
że takie udostępnianie sceny, ja-
kie ma miejsce obecnie, służy pro-
mocji naszej gminy na terenie po-
wiatu – relacjonował podczas se-
sji rady gminy, na której sprawę 
skargi rozpatrywano, przewodni-
czący komisji rewizyjnej Robert 
Pośpiech.

- Z opinii prawnej, którą dys-
ponujemy, wynika, że nie ma prze-

Opatów

Scena promuje gminę

ciwwskazań do tego, aby nieodpłat-
nie, w ramach pomocy gminy, ta sce-
na była użyczana – dodał przewod-
niczący rady Witold Łacny.

O dodatkowe wyjaśnienia po-
proszono także wójta Bogdana So-
śniaka.

- Decydujące znaczenie ma tu-
taj chyba sprawa mylenia pojęć. My 
nie tyle użyczamy scenę, ile promu-
jemy siebie, czyli gminę, poprzez 
montowanie jej na różnych impre-
zach - bo tam zawsze umieszczo-
na jest również informacja o tym, 
czyja jest to scena. Robimy to bez-
płatnie i tylko na imprezach, któ-
re z natury rzeczy nie są nastawio-
ne na zysk. 

Scena, którą ma gmina, była do-
towana z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich i w związku z tym 
w okresie 5 lat nie mogłaby być wy-
korzystywana do jakiejkolwiek dzia-
łalności dochodowej na rzecz gminy 
pod rygorem zwrotu uzyskanej do-
tacji.

Odwołując się do ustawy o sa-
morządzie gminnym wskazano też, 
że gmina może swobodnie decydo-
wać o przeznaczeniu i sposobie wy-
korzystania składników majątko-
wych, a więc i przenośnej sceny, nie 
może zaś kierować się żądaniami 
i oczekiwaniami przedsiębiorców. 
Skargę uznano więc za niezasadną, a 
uchwałę to stwierdzającą radni przy-
jęli jednogłośnie.(jar)

Radni uznali, że udostępnianie przez wójta przenośnej sceny to forma promocji gminy.
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W cyklicznie organizowanym 
przez kłobucką komendę policji 
konkursie Krzysztof Chłąd 
wyprzedził aspiranta sztabowego 
Dariusza Sadzińskiego, który tytuł 
najlepszego dzielnicowego zdobył 
przed rokiem

Mieszkańcy naszego powiatu 
przez cały marzec i kwie-
cień mieli możliwość od-

Powiat, Kłobuck

Krzysztof Chłąd dzielnicowym roku 2012
- Oceniane było zaangażowanie w 
sprawy mieszkańców, umiejętność 
rozwiązywania ich problemów, ale 
także kultura osobista i komunika-
tywność – dodaje.

Łącznie mieszkańcy oddali w 
konkursie 3151 głosów. Aspirant 
Krzysztof Chłąd z Rewiru Dziel-
nicowych w Kłobucku otrzymał ich 
zdecydowanie najwięcej, bo aż 1217. 
Drugie miejsce zajął aspirant szta-
bowy Dariusz Sadziński (575 gło-
sów) z tego samego rewiru, który 
bronił tytułu najlepszego dzielni-
cowego z poprzedniego roku. Jeśli 
chodzi o pozostałe rewiry podlega-
jące kłobuckiej komendzie to naj-
lepsi okazali się: sierżant Sylwe-
ster Szlachcic z Komisariatu Poli-
cji w Krzepicach – 145 głosów oraz 
aspirant Dariusz Dziembek z Komi-
sariatu Policji we Wręczycy Wiel-
kiej – 412 głosów. W miniony pią-
tek odbyło się uroczyste ogłoszenie 
wyników konkursu i nagrodzenie je-
go laureatów. Zwycięzcy otrzyma-
li upominki ufundowane przez sta-
rostę kłobuckiego oraz nagrody pie-
niężne od komendanta powiatowego 
policji w Kłobucku.(PW)

dania głosu na dzielnicowego, któ-
ry ich zdaniem najbardziej zasługuje 
na ten tytuł w kontekście 2012 roku.

- Ideą konkursu było przybli-
żenie pracy dzielnicowego lokal-
nej społeczności, podkreślenie waż-
nej roli jaką pełni będąc blisko ludzi 
i ich problemów, zaprezentowanie 
sylwetek dzielnicowych i oczywi-
ście ocena ich pracy – mówi Marta 
Ladowska, oficer prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Kłobucku. 

Krzysztof Chłąd (z lewej) ze starostą Romanem Minkiną, Sylwestrem 
Szlachcicem, Dariuszem Sadzińskim i zastępcą komendanta powiatowego 
Tomaszem Górką.

Reklama

Ministerstwo podjęło w tym roku 
czwartą już próbę prywatyzacji PKS 
Częstochowa, która znów zakończyła 
się fiaskiem. Jedyną ofertę złożył 
gliwicki PKS. Nie spełniła ona jednak 
oczekiwań ministerstwa dlatego 
została odrzucona. To dobre wieści 
dla władz samorządowych z powiatu 
kłobuckiego i częstochowskiego, 
które przymierzają się przecież do 
przejęcia spółki. W maju złożyły 
w ministerstwie list intencyjny, w 
którym wyraziły zainteresowanie 
komunalizacją PKS Częstochowa

Lokalni samorządowcy zapew-
niają, że stworzenie wniosku 
będzie ich kolejnym krokiem 

po liście jaki wystosowali.  Minister-
stwo z kolei informuje, że likwida-
cja spółki nie jest obecnie rozważa-
na, a mówiło się, że jeśli kolejna pró-
ba prywatyzacji nie wyjdzie, to PKS 
Częstochowa przestanie istnieć. 

Obowiązek samorządów
Ponieważ w myśl nowej usta-

wy o publicznym transporcie zbio-

Powiat, Częstochowa, Warszawa

Zielone światło dla komunalizacji PKS
rowym to na samorządach ma spo-
czywać obowiązek zapewnienia ta-
kiej komunikacji swoim miesz-
kańcom już od 2016 roku, władze 
z powiatu kłobuckiego i często-
chowskiego właśnie w komunali-
zacji PKS widzą najlepsze rozwią-
zanie tej kwestii. Pod listem in-
tencyjnym podpisały się prawie 
wszystkie gminy z tych dwóch po-
wiatów, a kiedy przyjdzie do sfor-
mułowania wniosku to ta gru-
pa może się jeszcze powiększyć o 
gminy z powiatu pajęczańskiego, 
który też wykazuje zainteresowa-
nie tematem. Najbardziej prawdo-
podobne jest obecnie utworzenie 
związku międzygminnego, ponie-
waż nie mogą w jego skład wejść 
samorządy gminne i powiatowe. 
W takiej sytuacji to one dzieliłyby 
między siebie koszty funkcjonowa-
nia PKS i wspólnie decydowały o 
rozkładzie jazdy oraz cenach bile-
tów, samorządy powiatowe miały-
by natomiast na to dużo mniejszy 
wpływ.

Lepszy dojazd do szkół
- Jesteśmy za tym, żeby po-

wstał związek międzygminny. Le-

piej jeżeli sprawę będzie monito-
rowało 25 samorządów gminnych 
niż dwa powiatowe, w tym bardzo 
ostrożny powiat częstochowski i  
niepewna Częstochowa – mówi 
Kiepura, który zapewnia, że prze-
jęcie PKS-u poprawi m.in. dojazd 
do szkół. 

Nie wiadomo na razie, gdzie bę-
dzie się mieścić nowa siedziba PKS, 
która nie może pozostać w Czę-
stochowie. Władze powiatu kło-
buckiego starają się przekonać po-
zostałych, żeby przeniesiono ją do 
naszego powiatu. Przedsiębiorstwo 
miałoby zachować charakter spół-
ki akcyjnej, która nie byłaby bezpo-
średnio powiązana z budżetami sa-
morządów. PKS Częstochowa za-
trudnia obecnie aż ponad 400 osób, 
ale jest spora szansa, że po komuna-
lizacji nikt nie straci pracy. Odręb-
ną kwestią jest pakiet socjalny, któ-
ry im przysługuje, jak twierdzą sa-
morządowcy, zbyt kosztowny i nie 
przystający do aktualnych realiów. 
W tej sprawie chcą spotkać się ze 
związkami zawodowymi i przeko-
nać do przynajmniej częściowych 
ustępstw. 
(PW)

W marcu 2012 roku Bramora gościł w Kłobucku jako poseł Ruchu Palikota, teraz 
deklaruje niezależność.

Kraj, Częstochowa

Bramora opuścił klub Palikota
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Jedyny poseł, który z list ruchu 
Palikota wszedł do Sejmu rP 
z okręgu częstochowskiego, 
stwierdził, że ma dość agresywnego 
antyklerykalizmu

Artur Bramora opuścił na ra-
zie klub parlamentarny Ruchu 
Palikota i, jak deklaruje, chce 

być posłem niezależnym. Nie wiado-
mo na razie czy opuści również par-
tię, tę kwestię ma jeszcze przemy-
śleć. Poseł z Częstochowy doszedł 
do wniosku, że nie jest w stanie da-
lej funkcjonować w jednym klubie z 
niektórymi osobami, których zacho-
wania, jego zdaniem, uwłaczają god-
ności posła. Jako praktykujący katolik 
miał trudności z zaakceptowaniem 
antyklerykalnych akcji swoich klu-
bowych kolegów. Ostatni happening 

posła Armanda Ryfińskiego, który w 
stroju księdza protestował przeciw-
ko pomysłom zakazu handlu w nie-
dzielę, przelał u niego czarę goryczy. 
Bramora zresztą krytykował Ryfiń-
skiego już wcześniej, m.in. za nazwa-
nie Cudownego Obrazu Matki Bo-
skiej Częstochowskiej bohomazem. 
Był jedynym posłem Ruchu Palikota 
z okręgu częstochowskiego, obejmu-
jącego również powiat kłobucki. Zro-
biło się o nim głośno jesienią  ubie-
głego roku, kiedy przez 11 dni pro-
wadził strajk głodowy, chcąc w ten 
sposób uzyskać pieniądze dla dzieci 
wymagających specjalistycznej opieki 
w zakładach opiekuńczo-leczniczych 
i ośrodkach pielęgnacyjno-leczni-
czych. Teraz, jako poseł niezależny, 
chce skupić się na rozwiązywaniu po-
ważnych spraw dotyczących przed-
siębiorczości i rynku pracy.(PW)

Budżet powiatu za 2012 rok w licz-
bach

56,4 mln zł – dochody 
51,1 mln zł – wydatki 
5,3 mln zł – nadwyżka budżeto-
wa
15,5 mln zł – stan zadłużenia po-
wiatu na dzień 31 grudnia 2012
22,1 mln zł – stan zadłużenia na 
koniec 2011 roku
76,8 mln zł – wartość majątku 
powiatu kłobuckiego

Powiat

Absolutorium dla zarządu
rada Powiatu Kłobuckiego przyjęła 
sprawozdanie z wykonania 
budżetu za 2012 rok, a następnie 
udzieliła kredytu zaufania 
zarządowi powiatu. Nie wszyscy 
jednak wyrazili swoją aprobatę 
dla działań władz. Przeciwni byli 
radni opozycyjni z klubu Prawa i 
Sprawiedliwości

Sprawozdanie z wykonania 
budżetu wcześniej zatwier-
dziła Regionalna Izba Ob-

rachunkowa. Zgodnie z oczeki-
waniami zatwierdziła je także ra-
da powiatu, w której zdecydowaną 
większość posiada koalicja SLD
-PSL, sprzeciwili się temu tylko 
radni opozycyjni z klubu PiS, co 
zresztą również trudno uznać za 

niespodziankę, od głosu wstrzy-
mał się natomiast jedynie Jacek 
Krakowian (Koalicja Samorzą-
dowa), który dopiero co do rady 
wszedł. 

Samorząd powiatowy zakończył 
ubiegły rok budżetowy z ponad pię-
ciomilionową nadwyżką, co oznacza, 
że o tyle większe były jego dochody 
od wydatków. 

- Nie był to bogaty w inwesty-
cje rok, ale za to dużą kwotę kre-
dytów udało się spłacić – stwier-
dziła Katarzyna Kurowska, skarb-
nik powiatu. 

„Nie był bogaty” to łagod-
nie powiedziane, władze powiatu 
niemal całkowicie odpuściły so-
bie bowiem 2013 rok pod wzglę-
dem inwestycji, skupiając się na 
spłacie kredytów i pożyczek, za-
ciągniętych w większości jeszcze 

w poprzedniej kadencji. W efek-
cie nie zrobiono prawie nic, mo-
że poza drobniejszymi remontami 
i modernizacją ul. Jasnogórskiej w 
Białej, ale zadłużenie zmniejszyło 
się o ponad 6 mln zł.
(PW)

z powiatu
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Reklama

Czekoladowa rozkosz, gorąca pomarańcza a może miodowy raj?
Salon Orient Spa - salon masażu i odnowy biologicznej 

zaprasza na ekskluzywne zabiegi na twarz i ciało
Szczegółowa oferta na www.orient-spa.eu

Orient Spa - Częstochowa, al. Jana Pawła II 56/58, Ip
Rezerwacja tel. 512 11 38 58

Czekoladowa rozkosz, gorąca pomarańcza a może miodowy raj?

SzKoLenIe
operATorów

wózKów
wIdłowych
Cz-wa ul. Tartakowa 2/4

Tel. 723 03 23 23
Tanio, sprawnie i solidnie

PrOMOCJA

TyLKo 299zł

Robert Matyszczak wnioskuje o remont basenu strażackiego ze środków 
gminnych.

Zbory, Popów

Naprawa basenu strażackiego za 
sołeckie czy za gminne?
Z wody zgromadzonej w basenie 
strażackim można skorzystać w 
przypadku pożaru i w zasadzie 
obiekt taki funkcjonuje w interesie 
wszystkich, którzy mieszkają w 
zasięgu działania korzystającej z 
basenu jednostki OSP. Kto ma zatem 
troszczyć się o jego remont - gmina 
czy sołectwo, na którego terenie 
basen się znajduje?

Sprawę potrzebnego remontu 
basenu poruszył podczas ostat-
niej sesji w gminie Popów Ro-

bert Matyszczak, radny ze Zborów, 
gdzie obiekt ten się znajduje, a zara-
zem prezes OSP Zbory. Jak stwier-
dził, o remont basenu wnioskuje już 
od lat i oczekuje odpowiedniej reak-
cji ze strony gminy.

- Basen jest mieniem gminnym 
i rzeczywiście wymaga remontu, ale 
cały czas czekam na inicjatywę prze-
znaczenia na ten cel pieniędzy z fun-
duszu sołeckiego - stwierdził wójt 
Bolesław Świtała. - Czy nie warto 
byłoby się nad tym zastanowić?

- Dlaczego sołectwo ma wyda-
wać pieniądze na coś, co w razie po-
trzeby może być wykorzystane dla 
dobra wszystkich, nie tylko miesz-
kańców Zborów, co jednocześnie 
jest mieniem gminnym? - pytał re-
torycznie Matyszczak.

Radny zwrócił też uwagę, że wójt 
mówi o zamiarach wykupienia od 
kolei terenu z podobnym basenem w 
Popowie, zapewne też wymagającym 
poprawek, a w tym wypadku jednak 
nie ma mowy o pieniądzach sołec-
kich. Wójt przypomniał jednak, że 
tak samo, jak planuje się w Popowie, 
grunt pod basen strażacki w Zbo-
rach był dawniej pozyskany za środ-
ki gminne od prywatnych właścicie-
li, więc o ten etap Zbory wyprzedza-
ją Popów. Natomiast czym innym 

jest sprawa jego remontu - teraz po-
trzebnego w Zborach, a w przyszło-
ści ewentualnie także w Popowie.

Pieniądze z funduszu sołeckiego to 
tak właściwie także środki gminne, tyle 
że w bezpośredniej dyspozycji danego 
sołectwa. Czy w Zborach zostałyby one 
przeznaczone, jak ma nadzieję wójt, 
akurat na remont basenu strażackiego? 
Decyzja należy tutaj do mieszkańców, 
którzy zagłosują w sprawie wyboru za-
dań do realizacji z funduszu sołeckiego 
podczas zebrania wiejskiego. (jar)

©
jar

Firma „Marbud”, na zlecenie gminy, 
zmodernizuje remizo-świetlicę 
w Wilczej Górze, w której m.in. 
konieczna jest wymiana dziurawego 
pokrycia dachowego

Pod koniec maja gmina roz-
strzygnęła przetarg na tę in-
westycję. Wykonawstwem 

zainteresowanych było siedem 
firm, spośród których komisja 
przetargowa wybrała stacjonujący 
niedaleko, bo w Ługach-Radłach, 
„Marbud” Józefa Marka. Zakres 
prac, które musi wykonać firma 
to: wymiana pokrycia dachowe-
go, instalacja odgromowa, elewa-
cje budynku, schody wejściowe i 
wjazd do garażu oraz sufit pod-
wieszany z płyt gips-karton. Nie-
szczelny dach pokryty eternitem 
to największa bolączka tego bu-
dynku. Przez liczne dziury w sta-

Wyremontują świetlicę
Wilcza Góra, Przystajń

rym pokryciu od dłuższego cza-
su przeciekała woda, dokonując w 
środku zniszczeń, dlatego moder-
nizacja była sprawą pilną. Gminie 
udało się pozyskać na inwesty-
cję dofinansowanie z Unii, dzię-
ki czemu stało się w zasadzie ja-
sne, że w częściowo parterowym, 
a częściowo piętrowym budyn-
ku w końcu przeprowadzony zo-
stanie remont. Jak zapewniają  lo-
kalni samorządowcy i urzędnicy, 
odnowiony obiekt o powierzch-
ni użytkowej ok. 164 m kw. będzie 
miał charakter kulturalno-sporto-
wo-rekreacyjny i będzie miejscem 
spotkań mieszkańców, organiza-
cji pozarządowych i turystów. Ko-
rzystać ma z niego nie tylko jed-
nostka Ochotniczej Straży Pożar-
nej, ale również Koła Gospodyń 
Wiejskich z terenu gminy oraz 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Przystajni. Władze 

zapowiadają w remizie organiza-
cję cyklicznych imprez kultywują-
cych zwyczaje, tradycje i potrawy 
lokalne, które będą promować za-
równo gminę, jak i mieszkańców. 
Budynek powinien być gotowy do 
15 lipca. Zgodnie z ofertą zwycię-
skiej firmy, inwestycja pochłonie 
ok. 67,5 tys. zł.
(PW)

Spalony budynek z walącym się 
dachem znajduje się tam, gdzie 
w okresie letnim przebywają na 
obozach harcerskich dzieci. A 
prostych rozwiązań problemu brak

Na fatalny stan budynku i nie-
dostateczne zabezpieczenie 
ruiny zwróciła uwagę pod-

czas sesji radna Teresa Żurawska.
- Budynek na terenie obozu har-

cerskiego zagraża bezpieczeństwu 
osób, które mogą się znaleźć w je-
go pobliżu. Jest spalony, jego dach 
miejscami wisi i grozi zawaleniem. 
Rozpoczyna się okres, gdy będą tu 
przyjeżdżać różni ludzie z zewnątrz: 
wczasowicze, harcerze. Obawiam 
się, że może dojść do jakiegoś nie-
szczęścia. Bo jeśli wejdą tam np. 
dzieci, a ten dach na nie spadnie? 
- mówiła Żurawska, demonstrując 
przy okazji zdjęcia ukazujące fatal-
ny stan obiektu.

Radna uważa, że budynek na-
daje się do rozbiórki albo do pilne-
go remontu. Bo być może znalazłby 
zastosowanie np. jako obiekt miesz-
czący mieszkania socjalne.

Z tym, że budynek stwarza za-
grożenie, zgadzają się w urzędzie 
gminy. Proste rozwiązania napoty-
kają jednak na pewne trudności.

- Teren, na którym znajduje się 
spalony budynek, niestety nie na-
leży do ZHP. Niestety - gdyż jest 
tam aż 36 właścicieli i mamy trud-
ności w ustaleniu właścicieli włada-

Zawady

Ruina budynku 
zagraża dzieciom

jących tym gruntem. Jest to problem 
dla wszystkich. Związek Harcer-
stwa Polskiego pewnie by ten teren 
przejął i się nim zaopiekował. Sytu-
acja od zeszłego roku rzeczywiście 
jest bardzo zła, jeśli nie tragiczna. 
Hufiec też nam ten problem zgła-
szał, bo gdy zaczną się kolonie, ich 
uczestnicy będą w pewnym sensie w 
bezpośrednim zagrożeniu – wyjaśnił 
Marcin Zomerfeld z urzędu gminy.

Urzędnik prowadził w tej spra-
wie rozmowy z nadzorem budowla-
nym, gdzie problem został też zgło-
szony oficjalnie. Możliwe byłoby 
wydanie nakazu rozbiórki, ale z po-
wodu tych zawiłości własnościo-
wych - nie bardzo wiadomo komu. 
Osoby władające gruntem są dopie-
ro ustalane.

- Obiekt nie jest w żaden sposób 
zabezpieczony, nawet nie jest oto-
czony żadną taśmą ostrzegawczą - 
alarmuje Żurawska.

Otaśmowanie i zamknięcie bu-
dynku leży w gestii nadzoru budow-
lanego, którego wizja lokalna jest 
spodziewana w gminie najbliższym 
terminie. Choć dla gminy najprost-
sze byłoby rozebranie ruiny na wła-
sną rękę, nie ma prawa tego zrobić, 
bo jest to własność prywatna. Nie 
ulega wątpliwości, że w momencie, 
gdy na letnie obozy zjadą do Zawad 
dzieci, zagrożenie ze strony zrujno-
wanego budynku stanie się bardzo 
realne. Czy uda się go do tego czasu 
choć wstępnie zabezpieczyć, aby nie 
doszło do nieszczęścia?(jar)

Walący się budynek w sąsiedztwie obozu harcerskiego stwarza poważne 
zagrożenie.
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Zalane domy, piwnice, budynki 
gospodarcze, zniszczony sprzęt i 
pola uprawne – to skutek ulewnych 
deszczy, które na początku tygodnia 
przeszły nad naszym powiatem. 
I chociaż alarmu powodziowego 
nie ogłoszono, ponieważ woda 
nie oddaliła się od koryt rzek 
wystarczająco daleko, wielu 
mieszkańców musiało do końca 
walczyć, żeby uratować swój 
dobytek, ponosząc duże straty. 
Gdzie był sztab antykryzysowy ze 
starostwa powiatowego? – pytają – 
Nikt nas o niczym nie ostrzegał, ani 
nie pomógł

Ulewne deszcze, które padały 
przez całą noc z niedzieli na 
poniedziałek spowodowały, 

że wylała przepływająca m.in. przez 
Libidzę i Kamyk Kocinka, która 

Powiat

Powiat pod wodą

przekształciła się w wielkie bajoro, 
ciągnące się przez kilka kilometrów 
i zalewające stojące w pobliżu pose-
sje. W Kamyku przepełniły się sta-
wy rybne i woda przelała się do rze-
ki, przedostając się przez tylne ogro-
dzenie za kamyckim kościołem oraz 
wdzierając się na część pobliskich 
podwórek. Ludzie bezradnie rozkła-
dali ręce, ci którzy w porę zoriento-
wali się co im grozi, robili wszystko, 
żeby uratować swój dobytek.

- Znikąd pomocy, musiałem bie-
gać po wsi i prosić ludzi! - żalił się je-
den z mieszkańców ul. Żeromskiego 
w Kamyku, któremu kłobucka komu-
nalka przywiozła worki z piaskiem. 

Z żywiołem walczono także na 
terenie gmin: Wręczyca Wielka i 
Panki.

Dlaczego nikt nie powiadomił?
- Sytuacja jest krytyczna – mó-

wił we wtorek rano Bogdan Pra-
ski, wójt Panek. - Wczoraj przeszła 
przez naszą gminę fala, całkowicie 
zalało nam niektóre drogi, główne 

boisko sportowe jest pod wodą, to 
samo na niektórych posesjach. Dla-
czego nikt ze starostwa nie powie-
dział nam, że idzie fala? Mogliby-
śmy się do tego przygotować m.in. 
spuszczając wodę ze zbiornika – de-
nerwował się. 

Wicestarosta kłobucki Hen-
ryk Kiepura stwierdził jednak, że 
podtopień nie spowodowała fa-
la, tylko wielogodzinne opady, a 
służby powiatowe działały zgod-
nie z przepisami, monitorując sy-
tuację na bieżąco. We wtorek rano 
uznano, że nie jest ona jeszcze na 
tyle zła, żeby ogłaszać stan kryzy-
sowy, ponieważ ucierpiały głów-
nie posesje położone w bliskim 
sąsiedztwie rzek, na tzw. terenach 
zalewowych. Deszcz padał jednak 
dalej, rosło zagrożenie m.in. na 
Liswarcie, w której podnosił się 
poziom wody, powodując tym sa-
mym zagrożenie dla mieszkańców 
gmin: Krzepice, Lipie i Popów, 
gdzie jeszcze w poniedziałek roz-
poczęto umacnianie wałów prze-

ciwpowodziowych. Mieszkańców 
zalewała jednak nie tylko woda z 
rzeki. 

Woda z pól i dróg
Chociaż mieszkająca przy ul. 

Reymonta w Kamyku Halina Bernat 
ma rzekę za płotem, to jej podwórko 
znalazło się pod wodą, spływającą z 
drogi i wylewającą się ze studzienek 
kanalizacyjnych. Dramat przeżywali 
państwo Jasińscy, mieszkający przy ul. 
Topolowej w Łobodnie, których za-
lała woda spływająca z okolicznych 
pól. O sytuację obwiniali właścicieli 
pól, za to, że zlikwidowali rowy me-
lioracyjne oraz gminę, że nie potra-
fi zmusić ich do odtworzenia rowów. 
Tragicznie było też na obrzeżach po-
wiatu np. w Ługach-Radłach, gdzie 
ul. Kościelna praktycznie w całości 
znalazła się pod wodą, która zalała 
nie tylko przydrożne posesje, ale też 
m.in. zakład fryzjerski i bar. Zdaniem 
tutejszych mieszkańców przyczyna 
była jedna – niedrożne rowy.  O go-
dzinie 14.00 we wtorek starosta kło-

bucki ogłosił stan pogotowia prze-
ciwpowodziowego. Jak informował 
Robert Ladra, zastępca komendanta 
powiatowego PSP w Kłobucku, stra-
żacy musieli wówczas interweniować 
już na terenie całego powiatu. 

Kryzys w Starokrzepicach
W środowy poranek pokazało się 

słońce i kiedy wydawało się, że sytu-
acja wraca do normy, większość stra-
żackich sił trzeba było przerzucić do 
Starokrzepic, gdzie płynąca Liswartą 
od Lublińca woda przelała się przez 
wał przeciwpowodziowy, dostała 
na pola i dotarła pod domostwa. W 
układanie worków z piaskiem zaan-
gażowali się zarówno strażacy z ko-
mendy powiatowej, jak i kilkunastu 
jednostek OSP oraz sami mieszkań-
cy. Kiedy ostatni raz przed zamknię-
ciem numeru pytaliśmy komendan-
ta Ladrę o sytuację, stwierdził, że po-
ziom wody w Starokrzepicach prze-
stał się podnosić, za to nieco więcej 
pojawiło się jej w Dankowicach i w 
okolicach wiaduktu w Krzepicach.

	Piotr Wiewióra

Mieszkańcy walczyli o swój dobytek, układając worki z piaskiem, 
żeby zatamować podpływająca coraz bliżej wodę.

Nad Liswartą sytuacja jak na wojnie - wszyscy 
przygotowują się do obrony, przed wodą, czyli 
przeciwnikiem, który nie zna litości.

Worki z piaskiem były w Starokrzepicach na wagę złota, a w ich 
układaniu pomagali strażakom sami mieszkańcy.

W poniedziałek rano woda z rzeki Kocinki zalała m.in. posesje przy 
ul. Moniuszki w Libidzy. - Za rzadko ją czyszczą, powinni raz w 
roku korytować – stwierdził jeden z mieszkańców.

Państwa Jasińskich, mieszkających w Łobodnie, zalała 
woda spływająca z okolicznych pól.
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W programie był pokaz chearleaderski, oczywiście w wykonaniu 
dziewczynek z „Piątki”.

Kłobuck

30 lat minęło
Przedszkole Gminne nr 5 w 
Kłobucku działa już od 30 
lat i z tej okazji odbyła się w 
ubiegłym tygodniu jubileuszowa 
uroczystość

Na uroczystość, oprócz ro-
dziców, licznie przybyli 
przedstawiciele władz sa-

morządowych oraz dyrektorzy in-
nych placówek i osoby zaprzyjaź-
nione z przedszkolem nr 5. Przy-
witała ich Aleksandra Sulima, dy-
rektor „Piątki”, urzędująca już 
14 lat. Goście mieli także oka-
zję obejrzeć program artystycz-
ny, przygotowany przez nauczy-
cielki, ale przedstawiony przez 
tutejszych przedszkolaków. By-
ły piosenki, tańce, dowcipne ko-
mentarze oraz powrót do prze-
szłości. Przedszkolaki z właści-
wym sobie urokiem opisały jak 
wygląda przedszkolne życie, przy 
okazji poświęcając po kilka zdań 
pracownikom placówki, których 
przedstawiły w humorystyczny 
sposób jak np. „panie woźne, na co 
dzień bardzo groźne”. Było o tym, 
co dzieci w przedszkolu jedzą, 
choć tego nie lubią, było również 
o reformie, która dała „dużo za-
dań, a mało pieniędzy”. Wszyst-
kie części programu artystycznego 
goście skwitowali gromkimi okla-
skami, doceniając trud i zaangażo-
wanie dzieci, nawet jeżeli któryś z 
maluchów się pomylił, przerażo-
ny wystąpieniem przed tak dużą 
publicznością. W międzyczasie na 
specjalnym ekranie wyświetlano 
zdjęcia z przeszłości, od początku 
istnienia placówki, po czasy obec-
ne, nie zabrakło również fotogra-
fii pracowników, którzy w ciągu 
tych 30 lat przez „Piątkę” się prze-
winęli.

Dzieci w humorystyczny sposób opowiedziały o przedszkolnym życiu.
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Na rynku Jana Pawła II 
odbył się festyn dla dzieci, 
organizowany przez Bibliotekę 
Publiczną Gminy Kłobuck w 
ramach projektu „Młodzi –
młodszym”

Ponieważ imprezę zaplano-
wano na powietrzu, klu-
czowe znaczenie dla powo-

dzenia festynu miała ładna po-
goda, której niestety zabrakło. 
Mimo to zainteresowanie i tak 
było duże, a organizatorzy są za-
dowoleni.

- Pogoda była właściwie je-
dynym minusem – mówi Moni-
ka Wypych, dyrektor kłobuckiej 
biblioteki. - Udało nam się zre-
alizować wszystkie punkty pro-
gramu, a dzieci i tak pojawiło się 
ponad 300 m.in. z Przystajni czy 
Popowa. Myślę, że to dobra licz-
ba – dodaje. 

Festyn odbył się w ramach 
projektu „Młodzi –młodszym”, 
który skierowany jest do uczniów, 
zarówno młodszych, jak i star-

Przedszkole Gminne nr 5 
otwarto 3 września 1983 roku. Już 
niespełna dwa miesiące później uro-
czyście nadano mu imię słynnego 
polskiego poety i autora utworów dla 
dzieci – Jana Brzechwy, które zresztą 

placówka nosi do dziś. Pierwszą dy-
rektorką „Piątki” była Bogumiła Su-
chańska, w sumie placówką kierowa-
ły cztery, także: Zdzisława Pietrzak 
i Halina Noszczyk, a od 1999 roku 
Aleksandra Sulima.(PW)

Kłobuck

Czytali dzieciom na Rynku
szych. Bezpośrednio w realizację 
projektu zaangażowała się przede 
wszystkim tutejsza młodzież ze 
szkół średnich i gimnazjalnych, 
która dla młodszych kolegów na-
grała audiobooki z utworami li-
terackimi. Festyn był zwieńcze-
nia projektu. Zgromadzone na 
nim dzieci, tym razem na żywo, 
miały okazję posłuchać jak z czy-
taniem utworów literackich radzi 
sobie m.in. burmistrz i starosta. 
Krzysztof Nowak zaprezentował 
się w „Lokomotywie”, Roman 
Minkina w „Słoniu Trąbalskim”, 
dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w 
Kłobucku Elżbieta Sławuta z ko-
lei w „Zosi Samosi”. Atrakcji by-
ło jednak znacznie więcej: wy-
cieczka „Pociągiem do nagród” 
ze zespołem „Jorgusie”, zabawa 
w rytmie najnowszych przebojów 
w wykonaniu wokalisty Sebastia-
na Wypycha czy rozstrzygnię-
cie konkursu „Kolorowe wiersze”. 
Nad bezpieczeństwem uczestni-
ków czuwali wolontariusze bio-
rący udział w projekcie, ucznio-
wie klas mundurowych z Zespo-
łu Szkół nr 1 i 3 w Kłobucku oraz 
I Kłobucka Drużyna Wędrow-
nicza „Zamonit”. Kłobucka bi-
blioteka realizuje projekt „Mło-
dzi – młodszym” dzięki Akade-
mii Rozwoju Filantropii w Pol-
sce w ramach Programu Rozwoju 
Bibliotek.(PW)

Laureaci Powiatowego Kon-
kursu Plastycznego „Koloro-
we wiersze”
I miejsce: Konrad Kędziora z 
Białej, Nicola Macherzyńska z 
Opatowa, Agata Bigielmajer z 
Przystajni
II miejsce: Zofia Dwornik z 
Opatowa, Hanna Klimaszew-
ska z Kłobucka (SP nr 1), Nad-
ia Jagielska z Kłobucka (SP nr 
2)
III miejsce: Miłosz Pośpiech z 
Opatowa, Katarzyna Galiczak 
z Przystajni, Roksana Kalbar-
czyk z Więcek

Dodatkowo swoje nagrody 
przyznali:

Dyrektor Biblioteki: Mar-
cie Mięsowskiej z SP nr 2 w 
Kłobucku i Michałowi Jusz-
czykowi z Publicznej Szko-
ły Podstawowej SPSK w Kło-
bucku
Starosta kłobucki: Oliwii 
Smolak z Kłobucka oraz Jaku-
bowi Hołubowiczowi z Wię-
cek
Burmistrz Kłobucka: Marcie 
Wystalskiej z Przystajni oraz 
Mikołajowi Zychowi z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
SPSK w Kłobucku

Zainteresowanie festynem było duże – wzięło w nim udział ok. 300 dzieci z całego powiatu.
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GOK w Miedźnie przygotował dla dzieci Piknik Rodzinny.

Grupa dzieci z gminy Lipie przed termami w Uniejowie.

Miedźno

Zorganizowali piknik dla dzieci
Kto przesunął obchody Dnia 
Dziecka z soboty na niedzielę, jak 
to uczyniono w Miedźnie, trafił na 
znacznie lepszą pogodę

Za organizację imprezy dla 
dzieci wziął się Gminny 
Ośrodek Kultury w Miedź-

nie. 2 czerwca zorganizowano 
tam, nie po raz pierwszy zresztą, 
Piknik Rodzinny. W części wido-
wiskowej tego spotkania dla mi-
lusińskich na scenie zaprezento-
wały się dziewczyny na co dzień 
uczestniczące w zajęciach wokal-
nych w miedzieńskim GOK oraz 
mali tancerze z grupy uczestni-
czącej tamże w zajęć tanecznych. 
Przygotowano także spotkanie z 
zabawnymi klaunami, którzy za-
praszali dzieci do wspólnej zaba-
wy. Dostępne były różne lubia-
ne przez dzieci atrakcje, jak zaba-

wa z gigantycznymi bańkami my-
dlanymi, malowanie twarzy oraz 
konkursy i zadania z nagrodami. 

Przekonani o swoich wokalnych 
talentach mogli spróbować swych 
sił w karaoke. Równolegle roze-
grano też turniej piłki plażowej. 
Najwytrwalsi do późnych godzin 
wieczornych mieli też szansę ba-
wić się na dyskotece. (jar)
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Danków

Za całoroczny wysiłek – wycieczka
Ponad 80 dzieci z gminy Lipie 
wzięło udział w wycieczce do 
Uniejowa. To dla nich nagroda za 
systematyczne treningi sportowe

W ciągu całego roku dzieci 
uczestniczyły w cyklicz-
nych turniejach piłkar-

skich i innych zawodach sporto-
wych, w systematycznych trenin-
gach zarówno w hali, na basenie, 
jak i na świeżym powietrzu. W ten 
sposób wypełniały zadania sta-
wiane im przez opiekunów z Pa-
rafialnego Klubu Sportowego św. 
Stanisław Danków, działającego 
w ramach Katolickiego Stowarzy-
szenia Sportowego Rzeczpospoli-
tej Polskiej. 

- Chcemy w ten sposób po-
dziękować najmłodszym za zaan-
gażowanie w sport i regularny wy-
siłek podczas treningów i zawo-
dów. Za to, że dają z siebie wszyst-

ko i za radość, która w nich jest 
– mówi opiekun i dobry duch pa-
rafialnego klubu, ks. Tomasz Ko-
śny.

Organizację weekendowego 
rekreacyjnego wyjazdu dla mło-
dych sportowców wsparła gmi-
na Lipie, która do realizacji tego 

celu udostępniła bezpłatnie dwa 
autokary szkolne. Grupa ponad 
80 osób odwiedziła Uniejów, po-
łożony nad Wartą w wojewódz-
twie łódzkim. Znajdują się tam 
gorące źródła solankowe, a miej-
scowość ma status uzdrowiska. 
(jar)

Wręczyca Wielka

Wyczarowali ogrody na papierze
Znamy już wyniki ósmej edycji 
Wojewódzkiego Konkursu 
Plastycznego „Zaczarowany 
Ogród”, organizowanego przez 
wręczycki Gminny Ośrodek 
Kultury. Po raz drugi z rzędu 
nagrodę Grand Prix zdobyła 
licealistka Sylwia Szaflik z 
Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Kłobucku

Konkurs wzbudził duże za-
interesowanie wśród dzieci 
i młodzieży w całym woje-

wództwie, co zresztą stało się już 
coroczną tradycją. W pięciu ka-
tegoriach swoje prace zaprezen-
towali uczniowie z 37 placówek 
– oprócz lokalnych, także m.in. z 
Częstochowy, Boronowa czy Sie-
mianowic Śląskich. Jury w skła-
dzie: Cezary Sowa, plastyk GOK 
Wręczyca Wielka, Renata Włó-
ka, plastyk z MOK Kłobuck i 
Małgorzata Chebel, plastyk Re-
gionalnego Ośrodka Kultury w 
Częstochowie, przyznało aż 145 
miejsc premiowanych nagroda-
mi. Uroczyste ogłoszenie wyni-
ków i wręczenie nagród odbyła 
się w sali widowiskowej wręczyc-
kiego ośrodka.

- Wpłynęło 665 prac z całego 
województwa, co świadczy o tym, 
że konkurs cieszy się niemalejącą 
popularnością, o czym z przyjem-
nością informuję – powiedział za-
dowolony Andrzej Kała, dyrektor 
GOK we Wręczycy Wielkiej. 

Dekorację laureatów połą-
czoną z otwarciem pokonkurso-
wej wystawy w Galerii „Pryzmat”, 
poprzedziły występy dzieci i mło-
dzieży na co dzień szlifującej swo-
je talenty na zajęciach w tutejszym 
ośrodku. Zaprezentowali się m.in. 
młodzi perkusiści oraz najmłodsza 
grupa mażoretek. (PW)

Zwycięzcy VIII Wojewódzkiego 
Konkursu Plastycznego „Zaczaro-
wany Ogród”

Nagroda główna GRAND 
PRIX - Sylwia Szaflik (MOK 
Kłobuck)

Kategoria I – Przedszko-
la: Mateusz Floriański (Przed-
szkole w Węglowicach), Party-
cja Jankowska (Truskolasy), Ewa 
Makles (MOK Kłobuck), Emilia 
Kauf (MOK Kłobuck), Aleksan-
dra Orszulak (MOK Kłobuck), 
Beata Chazy (MOK Kłobuck), 
Miłosz Chyra (MOK Kłobuck) 

Kategoria II – SP klasy 
I-III: Sandra Swatek (Gmin-
ny Zespół Szkolno–Przedszkol-

ny w Popowie), Julia Wojtowicz 
(MOK Kłobuck), Iga Szaflik 
(Siemianowickie Centrum Kul-
tury), Emilia Chmura (MOK 
Kłobuck), Oliwia Kotkow-
ska (MOK Kłobuck), Weroni-
ka Ściubidło (GOK Wręczy-
ca Wielka), Emilia Biernacka 
(GOK Wręczyca Wielka), Julia 
Kostrzyca (SP Wręczyca Wiel-
ka), Łucja Kurzacz (GOK Wrę-
czyca Wielka), Oliwia Świącik 
(MOK Kłobuck), Maja Kry-
nicka (SP Miedźno), Zuzan-
na Gancarek (MOK Kłobuck), 
Marta Wydmuch (MOK Kło-
buck), 

Olga Bieńkowska (Pracow-
nia Plastyczna „Okienko” Sie-

mianowickie Centrum Kultury), 
Wiktoria Jelonek (SP Wręczyca 
Wielka)

Kategoria III - SP klasy IV
-VI: Ola Gralak (MOK Kło-
buck), Gabriela Borkowska (SP 
nr 29 Częstochowa), Przemy-
sław Orszulak (MOK Kłobuck), 
Kaja Służałek (MOK Kłobuck), 
Oliwia Smolak (SP nr 1 Kło-
buck), Klaudia Korczak (SP nr 
1 Kłobuck), Anna Kupczyńska 
(GOK Wręczyca Wielka), Kaja 
Świerczewska (MOK Kłobuck), 
Julia Stępień (SP nr 1 Kłobuck), 
Klaudia Kapelka (SP nr 1 Kło-
buck), Maja Jeż (SP nr 2 Kło-
buck), Katarzyna Jankowska (SP 
Truskolasy)

Kategoria IV – Gimnazja: 
Julia Lizurej (GOK Wręczyca 
Wielka), Zuzanna Krzak (Lipie), 
Marcin Łygaś (Gimnazjum nr 3 
Częstochowa), Patrycja Kowalska 
(Lipie), Agata Szlązak (Lipie),

Maciej Cer (Lipie), Kamila 
Drosik (Lipie), Katarzyna Broś 
(GOK Wręczyca Wielka), Kac-
per Załogowski (GOK Wręczy-
ca Wielka)

Kategoria V – Szkoły po-
nadgimnazjalne: Wioletta Dłu-
bak (MOK Kłobuck), Pauli-
na Jankowska GOK Wręczy-
ca Wielka), Paulina Grzanka 
(VII LO im. Kopernika Często-
chowa), Roksana Mikołajczyk 
(GOK Wręczyca Wielka)

Nagrodę Grand Prix po raz drugi z rzędu przyznano Sylwii Szaflik z Kłobucka.W kategorii trzeciej, czyli klas I-III SP jury przyznało aż 15 pierwszych miejsc.
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Laureaci wraz z organizatorami konkursu oraz wiceburmistrzem 
Marianem Szyińskim.

Kłobuck

Recytowali utwory Władysława Sebyły
W Szkole Podstawowej nr 1 w 
Kłobucku odbył się Gminny 
Konkurs recytatorski im. 
Władysława Sebyły pod 
patronatem burmistrza Kłobucka

Kłobucka „Jedynka” nosi imię 
znanego polskiego poety, a 
konkurs organizowany jest co-

rocznie w ramach obchodów Dni Pa-
trona. Jak podkreśla Elżbieta Zaręb-
ska, dyrektor szkoły, stanowi jedno-
cześnie element edukacji regionalnej, 
realizowanej w tutejszej podstawówce. 

- Dzięki niemu uczniowie szkół 
z terenu naszej gminy poznają syl-
wetkę poety urodzonego w Kło-
bucku, którego imię nosi nie tylko 
nasza „Jedynka”, ale także Miejski 
Ośrodek Kultury i Biblioteka Miej-
ska – dodaje Elżbieta Zarębska. 

Tegoroczne konkurs recytator-
ski odbył się 27 maja. Zadaniem 
uczestników było jak najpiękniej-
sze  wyrecytowanie utworów po-
ety, z czym, według opinii organi-
zatorów, poradzili sobie doskonale, 
za co należą im się słowa uznania, 
tym bardziej, że twórczość Sebyły 
do łatwych nie należy. Jeśli chodzi 
o klasy I-III to całe podium zaję-
li uczniowie ze szkół prowadzonych 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szkół Katolickich – w Lgocie i Kło-
bucku. W kategorii nieco starszych 
uczniów najlepiej spisali się z kolei 
reprezentanci gospodarzy.(PW)

Laureaci Gminnego Konkursu 
Recytatorskiego im. Władysła-
wa Sebyły
W kategorii klas I-III:
I miejsce - Maja Paruzel (PSP 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 
Katolickich w Lgocie)
II miejsce - Piotr Pindych (PSP 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 
Katolickich w Kłobucku)
III miejsce - Seweryn Szot (PSP 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 
Katolickich w Lgocie)
W kategorii klas IV-VI:
I miejsce - Jan Dominik (SP nr 1 
w Kłobucku)
II miejsce - Anna Kupczyńska 
(SP nr 1 w Kłobucku)
III miejsce - Aleksandra Mo-
stowska (PSP Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkół Katolickich w 
Kłobucku)
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W wycieczce uczestniczyła grupa młodzieży z trzech gimnazjów oraz 
czterech opiekunów.

Opatów, Lipie, Parzymiechy, Londyn

Gimnazjaliści w Londynie
Na wycieczkę, pod okiem 

czwórki opiekunów, wy-
brali się gimnazjaliści z: 

Opatowa, Lipia i Parzymiech. 
Przez ostatnich pięć dni kwiet-
nia mieli okazję na własne oczy 
poznać najwspanialsze londyń-
skie obiekty, w których wizyty na-
leżą do obowiązkowych punktów 
programu zwiedzania miasta. Li-
sta była długa: od Opactwa West-
minsterskiego, Big Bena, kate-
dry św. Pawła, zmiany warty przed  
pałacem Buckingham, przez pa-

łac Kensington, Tower of London, 
London Eye, doki św. Katarzyny, 
po londyńskie parki oraz muzea. 

- Dodatkowymi atrakcjami by-
ła z pewnością podróż Eurotune-
lem i poruszanie się po mieście me-
trem oraz czerwonym, piętrowym  
autobusem – mówią opiekunowie. 
- Dzięki tej wycieczce uczniowie 
poznali stolicę kraju, którego ję-
zyk jest najpopularniejszy na świe-
cie, obejrzeli niesamowite zabytko-
we miejsca i przeżyli niezapomnia-
ne chwile – dodają.(PW)
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z powiatu
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TVP INFO 

TVP 1 TVP 2

TVN

SILESIA

POLONIA

POLSAT

TV 4

PIĄTEK, 14.06
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.10 Polityka przy kawie
 8.30 Telezakupy
 9.00 Ojciec Mateusz (Szantaż) - serial
 9.55 W cieniu dinozaurów. Zemsta Ssaków 
 10.55 Nie ma jak Polska - Biebrza - magazyn
 11.30 Plebania (1492) - telenowela
 12.00 Wiadomości, Agrobiznes
 12.35 To się opłaca - magazyn
 12.50 Czołówka - Zwierzęta świata
 12.50 Najmłodsi w ZOO, cz. 17 - serial dok.
 13.25 Czy wiecie, że… - magazyn 
 13.55 Klan (2402) - telenowela
 14.25 Rezydencja (24) - telenowela
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Bonanza (73) - serial
 16.20 Złote łany (10) - cykl dok.
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Program rozrywkowy
 17.35 Wspomnienie o Annie German
 18.20 Przystań (2) - serial
 19.10 Wieczorynka
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.05 Droga do Rio - Kronika
 20.30 Opole2013 - SuperPremiery2013
 22.20 Opole2013 
  - Sing Sing - SuperDebiuty z Marylą!
 23.55 Opole Kocham Cię Extra!!!
 0.15 Bonanza (73) - serial
 1.05 Złote łany (10) - cykl dok.
 1.40 Weekendowy magazyn fi lmowy

 7.00 M jak miłość (227) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.25 Barwy szczęścia (901) - serial
 11.00 Na dobre i na złe (69) - serial
 11.55 Wajrak na tropie - Pluszcz miłość na zabój 
 12.30 Makłowicz w podróży - Portugalia 
 13.05 Wojciech Cejrowski - boso przez świat 

- Anakonda - Polowanie 
 13.35 Czas honoru (10) Spotkania - serial
 14.35 Rodzinka.pl (81 - 82) - serial
 15.45 Panorama, Pogoda
 16.10 M jak miłość (942) - serial
 17.05 Kabaretowy Klub Dwójki
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 20.10 Rodzinka.pl (69 -71) - serial
 21.45 Dzięki Bogu już weekend - program roz-

rywkowy
 23.00 Kryminalne zagadki Las Vegas - s. X (3) 

- serial
 23.55 Good Evening New York City - fi lm mu-

zyczny, USA 
 1.05 Bez litości - fi lm sensacyjny, Polska, reż. 

Wojciech Wójcik, wyk. Olaf Lubaszenko, 
Radosław Pazura, Paweł Wilczak, Krzysz-
tof Kolberger, Karolina Gruszka, Łukasz 
Garlicki

 3.15 Psy 2. Ostatnia krew - fi lm sensacyjny
 5.05 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.45 Malanowski i Partnerzy
 9.45 Trudne sprawy
 10.45 Dlaczego ja?
 11.45 Pamiętniki z wakacji
 12.45 Dom nie do poznania
 13.45 Hotel 52 - serial
 14.45 Malanowski i Partnerzy
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.45 Dlaczego ja?
 17.45 Trudne sprawy
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.10 Zemsta futrzaków - komedia familijna

 22.00 Kołysanka - komedia, Polska, 2010
 0.05 Tajna broń - fi lm akcji, USA, 1996
 2.15 Zagadkowa noc
 3.15 Tajemnice losu
 5.00 Wstawaj! Gramy!

7.25 Na Wspólnej - serial 8.00 Dzień dobry TVN 
11.10 Ukryta prawda - program obyczajowy 12.10 
Kocham. Enter - program obyczajowy 13.10 Szpital 
- program obyczajowy 14.10 W  - 11 Wydział Śled-
czy - serial 14.55 Sąd rodzinny - program sądowy 
15.55 Rozmowy w  toku - talk show 16.55 Szpital 
- program obyczajowy 17.55 Ukryta prawda - pro-
gram obyczajowy 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 19.50 
Uwaga! - program interwencyjny 20.00 10000 lat 
przed naszą erą - fi lm przygodowy, USA 2008, reż. 
Roland Emmerich 22.15 Ostatni skaut - fi lm sensa-
cyjny, USA 1991, reż. Tony Scott, wyk. Bruce Willis, 
Damon Wayans, Chelsea Field, Noble Willingham, 
Halle Berry 0.25 Kuba Wojewódzki - talk show 1.30 
Uwaga! - program interwencyjny 1.45 Arkana ma-
gii 3.05 Rozmowy w toku - talk show

5.10 I like it 5.30 Triumf miłości - serial obyczajo-
wy 6.25 4music - program muzyczny 7.30 Gliniarz 
i prokurator - serial kryminalny 8.30 Komisarz Rex 
- serial kryminalny 9.30 Kiedy się zakocham 10.30 
Rodzice na skraju załamania nerwowego 11.30 I li-
ke it 12.30 Dekoratornia 13.00 Telesprzedaż 13.20 
Dziewczyny z  fortuną 15.00 Dekoratornia 15.30 
Dekoratornia 16.00 Gliniarz i  prokurator - serial 
kryminalny 17.00 Wzór 18.00 Ukryta miłość - se-
rial obyczajowy 19.00 Komisarz Rex - serial kry-
minalny 20.00 Przywódca - fi lm sensacyjny, USA, 
1997, reż. Tim Hunter, wyk. Mary Parker, Matthew 
Modine 22.05 Spadkobiercy 23.05 Film erotyczny 
0.55 Wzór 1.50 4music  - program muzyczny2.55 
I like it 3.40 Zakończenie programu   

12.00 Polonia w  Komie 12.05 Barwy szczęścia 
(841) - serial 12.35 Wiadomości 12.50 Rodzinka.
pl (3 - 4) - serial 13.50 Wypadek - fi lm dok. 14.45 
Odrobina mężczyzny na co dzień - program roz-
rywkowy 16.00 Złotopolscy (709) 16.25 Sztuka 
życia (46) Tomasz Szczepanik 16.50 Kopciuszek 
(2) - serial 17.20 Polonia w  Komie 17.30 Tele-
express 17.55 Codzienna 2 m. 3 (10) - serial 18.25 
OPOLE! Kocham Cię! - felieton 18.45 Barwy szczę-
ścia (841) - serial 19.15 Dobranocka 19.30 Wiado-
mości 20.00 Sport 20.20 Polonia w Komie 20.30 
Opole2013 - SuperPremiery2013 22.15 Studio Fe-
stiwalowe 50 KFPP OPOLE 2013 22.20 Opole2013 
- Sing Sing - SuperDebiuty z Marylą! 0.05 Kabare-
TOP - czyli Kabaretowa Lista Przebojów 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół godziny 14.00 Serwis Info 14.10 
Raport z Polski 14.24 Pogoda 14.30 Serwis Info 14.50 Pogoda 14.55 Serwis sportowy 
15.00 Serwis Info 15.11 Pogoda 15.15 Rozmowa dnia 15.30 Serwis Info 15.50 Pogoda 
15.55 Serwis sportowy 16.00 Raport z Polski 16.25 Pogoda 16.30 Serwis Info 16.50 
Biznes Info 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Infoexpress 20.10 Forum - program 
publicystyczny 21.00 Serwis Info 21.14 Pogoda 21.20 Raport z Polski 21.40 STUDIO 
LOTTO 21.50 Pogoda 21.55 OTV - Pasmo lokalne 23.15 Sportowy Wieczór 23.31 Lot 
specjalny - fi lm dok. 0.35 Infoexpress 0.50 Forum - program publicystyczny 

6.50 Ogrody od A do Z 7.10 Wyprawy Jeff a Corwina 8.05 Świat na talerzu Andrew
Zimmerna 9.00 Cafe Silesia 11.30 Propozycje do Listy Śląskich Szlagierów11.55 Ca-
fe Silesia - potrójne uderzenie 12.15 Świat w pigułce 12.30 Telezakupy 14.15 Się-
gnij po zdrowie 14.35 Zawodowi rodzice 15.05 Niewyjaśnione historie 16.00 Flesz
Silesia Informacje 16.05 Archeolog detektyw 17.00 Świat w pigułce 17.20 Biznes
klasa 17.45 Silesia Informacje 18.05 Bajkowa TVS 20.00 Silesia Informacje 20.25
Powietrzna policja 21.00 Niewyjaśnione historie 21.55 Tajemnice czarnych skrzy-
nek 22.50 Na straży prawa 23.20 Na tropie zbrodni 0.00 Program ezoteryczny

imieniny Walerego, Bazylego

TVP 1 TVP 2

TVN TV 4

TVP INFO SILESIA

POLONIA

POLSAT

NIEDZIELA, 16.06
7.00 Transmisja Mszy Świętej
8.00 Tydzień
8.25 Program rozrywkowo turystyczny
8.55 Ziarno - magazyn
9.30 Biegajmy razem - magazyn
9.50 Disney! Cudowny świat!, USA 
9.50 Liceum Avalon - komedia, USA

11.25 Program rozrywkowy
11.55 Między ziemią a niebem
12.00 Anioł Pański
12.10 Między ziemią a niebem
12.40 Nie ma jak Polska (32) -  magazyn
13.05 Blondynka (2) - Witajcie, Majaki - serial
14.00 BBC w Jedynce - fi lm dok. 
15.05 Appaloosa - western, USA, reż. Sidney Furie
16.50 Skandia Maraton - kronika 

 - Lang Team 2013 - Bytów 
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.30 Ranczo (54) - Czysty biznes - serial
18.25 Jaka to melodia? - teleturniej
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport
19.55 Droga do Rio - Kronika
20.15 KFPP Opole - Opole!Kocham Cię! 

  - Gala Jubileuszowa 50. KFPP w Opolu
23.55 Opole Kocham Cię Extra!!!

0.25 Piłka nożna - Puchar Konfederacji. 
 Hiszpania - Urugwaj

3.05 Downton Abbey II (8) - serial
4.20 Zakończenie dnia

  6.40 Ostoja (123) - magazyn przyrodniczy
 7.10 Samochodzik i Templariusze (2) - serial
 7.50 Daleko od szosy (2) - serial
 9.15 Kultura, głupcze - magazyn 
 9.50 Planeta dinozaurów (3) - serial dok.
 11.00 Wojciech Cejrowski - boso przez świat 
 11.35 Makłowicz w podróży - Portugalia 
 12.15 Historia domku na prerii - fi lm familijny
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.40 Rodzinka.pl (71) - 24 godziny - serial
 15.15 Festiwal Piosenki Zaczarowanej im. Marka 

Grechuty - Koncert Finałowy
 16.20 Na dobre i na złe (515) - serial
 17.20 Życie od kuchni
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.55 Dzięki Bogu już weekend - program roz-

rywkowy
 20.05 XIV Mazurska Noc Kabaretowa - kabaret 

według Raków. Mrągowo 2012 
 20.40 Piłka nożna - Puchar Konfederacji. 
  Meksyk - Włochy
 23.05 Głęboka woda - sezon II (12) - Wybrańcy 

- serial
 0.00 WOK - Wszystko o kulturze
 0.30 Zwykły cud - jubileusz Jerzego Satanow-

skiego - koncert
 1.35 Niepochowany - dramat, Polska, Słowa-

cja, Węgry, reż. Marta Meszaros
 3.45 Miłość, honor i posłuszeństwo, cz. 1 - fi lm 

sensacyjny, USA 
 5.15 Zakończenie dnia

 6.00 Wyspa dinozaura - fi lm anim.
 7.40 Co nowego u Scooby’ego?
 8.10 Scooby Doo. Gdzie jesteś?
 9.10 Scooby - Doo and the Monster of Mexi-

co - fi lm anim.
 10.55 Kopciuszek - fi lm anim.
 12.40 Słoneczny Patrol - Ślub na Hawajach 

- fi lm przygodowy, USA, 2003
 14.25 Kabaretowa Ekstraklasa
 16.30 Pijany mistrz - komedia, Hong Kong
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Państwo w Państwie
 20.00 Na krawędzi - serial
 22.00 Kości - serial

 0.00 Grzechy ojca - dramat kryminalny, USA
 2.00 Magazyn sportowy
 4.00 Tajemnice losu
 5.00 Wstawaj! Gramy!

7.55 Maja w  ogrodzie 8.25 Akademia ogrodnika 
8.30 Dzień dobry TVN 10.55 Bitwa o  dom 11.55 
Kobieta na krańcu świata 12.30 Co za tydzień - ma-
gazyn 13.10 Billy Madison - komedia, USA 1995, 
reż. Tamra Davis 15.00 Przepis na życie - serial 
16.00 Kopciuszek. Roztańczona historia - kome-
dia 18.00 Ugotowani - program kulinarno - roz-
rywkowy 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 19.45 Uwa-
ga! - program interwencyjny 20.00 Kochaj i  tańcz 
- komedia, Polska 2009, reż. Bruce Parramore, wyk. 
Izabella Miko, Mateusz Damięcki, Rafał Królikow-
ski, Katarzyna Figura, Krzysztof Globisz 22.30 Ka-
mufl aż - serial sensacyjny, USA 23.35 Lekarze - se-
rial obyczajowy 0.35 Podkomisarz Brenda Johnson 
- serial kryminalny 1.35 Uwaga! - program inter-
wencyjny 1.50 Arkana magii 3.10 Koniec programu

5.15 I  like it 6.00 Tester 6.30 Dekoratornia 7.00 
Łowca krokodyli: dzienniki 8.05 Selekcja 2009 
9.10 Zaginiony skarb - fi lm przygodowy 11.00 Ga-
lileo 12.00 Skład osobliwości 2 13.00 Dekoratornia 
13.30 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 14.30 Za-
gadka jaskini - fi lm przygodowy, USA, 2006, reż. 
Zach Gray, wyk. Kevin Novotny, Patrick Bergin 16.25 
Uśmiech Mony Lizy - dramat, USA, 2003, reż. Mike 
Nowell, wyk. Julia Roberts, Dominic West, Ginnifer 
Goodwin, Marcia Gay Harden, Kirsten Dunst, Julia 
Stiles, Maggie Gyllenhaal 19.00 Galileo 20.00 Pościg 
- fi lm sensacyjny, USA, 2000, reż. Peter Pistor, wyk. 
Claudia Schiff er, Daniel Baldwin 21.55 Spadkobier-
cy 22.55 CSI: Kryminalne zagadki Miami 23.55 Film 
erotyczny 2.00 I like it 3.00 4music - program mu-
zyczny 3.50 Zakończenie programu  

12.00 Anioł Pański 12.10 Między ziemią a niebem 
12.45 Pod Tatrami 13.00 Transmisja Mszy Święte 
14.25 Hania - fi lm TV 16.00 Zwierzenia przy forte-
pianie - widowisko 16.45 Nowa Atma 17.00 Dzika 
Polska - Bogatsze życie - Ślimaki na zakręcie - se-
rial dok. 17.30 Teleexpress 17.50 Rodzinka.pl (7) 
- Jedna kobieta, czterech facetów - serial 18.20 
Rodzinka.pl (8) - Święta, święta i po świetach - se-
rial 18.50 Pamiętaj o mnie 19.10 Dobranocka 19.30 
Wiadomości 19.50 Sport 20.00 Pogoda 20.15 
Opole!Kocham Cię! - Gala Jubileuszowa 50. KFPP 
w Opolu 22.05 Studio Festiwalowe 50 KFPP OPOLE 
2013 22.10 Opole!Kocham Cię! - Gala Jubileuszowa 
50. KFPP w Opolu 0.00 Czterdziestolatek (7) - se-
rial 1.00 Rodzinka.pl (7 - 8) - serial 

7.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół godziny 16.00 Polska we-
dług Kreta - magazyn 16.30 Serwis Info 16.57 Pogoda 17.00 OTV - Pasmo 
lokalne 20.00 Archiwum zbrodni - Kryptonim Goździki (1) - magazyn 20.30 
Serwis Info 20.50 Pogoda 21.00 Przegląd wydarzeń tygodnia 21.30 Serwis In-
fo 21.38 Pogoda 21.40 STUDIO LOTTO 21.48 Pogoda 21.55 OTV - Pasmo lo-
kalne 22.40 Serwis Info. 23.05 Pogoda 23.10 Sportowa niedziela 23.30 Skan-
dia Maraton - Lang Team 2013 - Dąbrowa Górnicza 23.55 Teleplotki 0.30 
Przegląd wydarzeń tygodnia 1.01 Polska według Kreta - magazyn 

7.00 Świat w pigułce 7.25 Bajkowa TVS 9.50 Weekend z TVS 10.05 Muzycz-
ny Relaks 10.55 Propozycje do Muzycznego Relaksu 11.10 Weekend z TVS 
11.20 Niewyjaśnione historie 12.15 Zawodowi rodzice 12.45 Weekend z TVS 
13.00 Film fabularny 14.35 Turyści 15.05 Rodzina Kanderów 16.10 Koncert 
życzeń 17.10 Śląskie od kuchni 17.45 Silesia Informacje - serwis informacyjny 
18.05 Bajkowa TVS 20.00 Silesia Informacje - serwis informacyjny 20.25 Ty-
godniowy Finał Listy Śląskich Szlagierów 22.15 Śląskie od kuchni 22.55 Kon-
cert życzeń 0.00 Program ezoteryczny 2.00 Świat w pigułce 

imieniny Aliny, Justyny

TVP 1 TVP 2

TVP INFO SILESIA

TVN POLONIA

POLSAT

TV 4

SOBOTA, 15.06
6.10 W labiryncie (105 - 106) - serial
7.15 Las bliżej nas - Dzień z pracy leśniczego 
7.30 Rok w ogrodzie
8.00 Naszaarmia.pl - magazyn
8.25 Dora poznaje świat (59) - serial
8.55 Kung Fu Panda Legenda o niezwykłości 

- Panda z kratkami (17) - serial
9.30 SpongeBob Kanciastoporty(42) - serial

10.00 Jak to działa - magazyn
10.35 1000 pierwszych dni - program poradnikowy
10.50 Weekendowy magazyn fi lmowy
11.15 Bananowy doktor II (2) - serial
12.05 Polskie drogi (10) - Himmlerland - serial
13.35 Anna German - moja miłość
14.05 Najmłodsi w ZOO, cz. 17 - serial dok.
14.40 Poznaj Dobrą Żywność - reportaż
15.15 Panda - fi lm przygodowy, Chiny
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.30 Ojciec Mateusz (Wybory) - serial
18.20 Jaka to melodia? - teleturniej
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport
20.05 Droga do Rio - Kronika
20.30 Opole2013 - SuperJedynki2013
22.20 Opole2013 - kabareton - Wszystko na raty
23.35 Opole2013 - kabareton 

 - Trwaj dato ważności
0.45 Opole Kocham Cię Extra!!!
1.10 Appaloosa - western, USA
2.55 Ostatni blues - fi lm obyczajowy
4.35 Zakończenie dnia

 5.35 Czterdziestolatek - dwadzieścia lat później 
(5) - serial

 6.45 Wojna domowa (2 - 3) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.30 Na kłopoty… Bednarski (2) - serial
 11.35 Moje Tatry 1 
 12.10 Konkurs Eurowizji dla Młodych Tancerzy, 

Gdańsk 2013 - Finał - widowisko
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.40 Rodzinka.pl (69 - 70) - serial
 15.40 Słowo na niedzielę
 15.45 Stawka większa niż życie (5) - serial
 16.55 Festiwal Piosenki Zaczarowanej im. Marka 

Grechuty - Koncert Finałowy
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.55 Kulisy - Postaw na milion
 19.05 Postaw na milion - teleturniej
 20.05 XIV Mazurska Noc Kabaretowa - kabaret 

według Limo. Mrągowo 2012
 20.40 Piłka nożna - Puchar Konfederacji. 
  Brazylia - Japonia
 23.10 Psy 2. Ostatnia krew - fi lm sensacyjny, Pol-

ska, reż. Władysław Pasikowski
 1.05 Nina Simone w Warszawie 
 2.10 Miłość, honor i posłuszeństwo, cz. 1 - fi lm 

sensacyjny, USA, reż. John Patterson
 3.55 Historia domku na prerii - Film familijny, 

USA, reż. Marcus Cole
 5.20 Zakończenie dnia

 6.00 Kopciuszek - fi lm anim.
 7.45 Co nowego u Scooby’ego?
 8.15 Zemsta futrzaków - komedia familijna
 10.10 Ewa gotuje
 10.45 Scooby - Doo on Zombie Island - fi lm anim.
 12.15 Przygody Merlina
 13.15 Mój wstrętny, tłusty narzeczony
 15.15 Nieprawdopodobne, a jednak.
 15.45 Pamiętniki z wakacji
 16.45 Dlaczego ja?
 17.45 Magia bez tajemnic
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.05 Bad Boys II - fi lm USA, 2003, reż. Michael 
Bay, wyk. Martin Lawrence, Gabrielle Union

 23.15 Gala Boksu Zawodowego z Bydgoszczy 
Paweł Kołodziej i Artur Szpilka

 1.00 Znak Zorro - fi lm przygodowy, USA, 1974
 2.40 Tajemnice losu

7.55 Maja w  ogrodzie 8.25 Akademia ogrodnika 
8.30 Dzień dobry TVN 11.00 Na Wspólnej Omni-
bus - serial 12.50 X Factor - program rozrywko-
wy 14.15 Top Model. Zostań modelką - program 
rozrywkowy 15.20 Perfekcyjna pani domu - pro-
gram rozrywkowy 16.20 Kobieta na krańcu świa-
ta - program podróżniczo - rozrywkowy 16.55 Bi-
twa o  dom 18.00 Kuchenne rewolucje - program 
kulinarno - rozrywkowy 19.00 Fakty, Sport, Pogo-
da 19.45 Uwaga! - program interwencyjny 20.00 
Sztuka zrywania - komedia, USA 2006, reż. Peyton 
Reed, wyk. Jennifer Aniston, Vince Vaughn, Joey 
Lauren Adams, Cole Hauser 22.10 Miasto duchów 
- komedia, USA 2008, reż. David Koepp, wyk. Ricky 
Gervais, Gary Sinise, Tea Leoni, Billy Campbell 0.30 
Autostopowicz - fi lm sensacyjny, USA 200

4.55 I  like it 5.45 Selekcja 2008 6.50 mała Czar-
na 7.50 Selekcja 2008 8.55 Mistrz kuchni: Gordon 
Ramsay 9.55 Łowca krokodyli: dzienniki 6 - se-
rial 11.00 Galileo 12.00 mała Czarna 13.00 Spad-
kobiercy 15.00 Tester 15.15 Fuksia - mała czaro-
dziejka - fi lm familijny, Holandia, 2010, reż. Johan 
Nijenhuis, wyk. Porgy Franssen 17.05 Kung Fu Ma-
ster - fi lm przygodowy, Chiny, 2009, reż. Fang 
Dangliang, wyk. Jackie Chan 19.00 Galileo 20.00 
STOP Drogówka 21.00 Koszmarne wizje - thriller, 
Kanada, USA, 2006, reż. Bennet Davlin, wyk. Billy 
Zane, Dennis Hopper 23.05 Patton - fi lm biogra-
fi czny, USA, 1970, reż. Franklin J. Schaff ner, wyk. 
George C. Scott, Karl Malden, Stephen Young, Mi-
chael Strong, Carey Loftin 2.20 Chłopaki z taśmy 
3.15 I like it 4.00 Zakończenie programu

12.15 Pamiętaj o mnie 12.40 Ojciec Mateusz (63) 
- Zdobycz - serial 13.30 Makłowicz w  podróży 
- Chorwacja „Rijeka” - magazyn kulinarny 14.00 
Kratka - fi lm TVP 15.00 Polska poza Polską - Kreso-
we trwanie - cykl dok. 16.00 Kulturalni PL - maga-
zyn 17.00 Słownik polsko@polski 17.30 Teleexpress 
17.50 Rodzinka.pl (5 - 6) - serial 19.15 Dobranocka 
- Bolek i Lolek - Kusza (1) - serial anim. 19.30 Wia-
domości 20.00 Sport 20.10 Pogoda 20.20 Polo-
nia w Komie 20.30 Opole2013 - SuperJedynki2013 
22.15 Studio Festiwalowe 50 KFPP OPOLE 2013 
22.20 Opole2013 - kabareton „Wszystko na raty” 
23.30 Studio Festiwalowe 50 KFPP OPOLE 2013 
23.35 Opole2013 - kabareton „Trwaj chwilo waż-
ności” 0.50 Rodzinka.pl (5 - 6) - serial 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół godziny 15.00 Było, nie minęło 
15.30 Serwis Info 15.50 Pogoda 15.55 Serwis sportowy 16.00 Szerokie tory - Szero-
kie tory. Dżulia z Dagestanu - reportaż 16.30 Serwis Info 16.57 Pogoda 17.00 OTV 
- Pasmo lokalne 20.00 Prawdę mówiąc - Anna Dymna (1) - magazyn 20.30 Serwis 
Info 20.49 Pogoda 21.00 Świat i gospodarka 21.24 Pogoda 21.30 Serwis Info 21.38 
Pogoda 21.40 STUDIO LOTTO 21.50 Pogoda 21.55 OTV - Pasmo lokalne 22.30 Ser-
wis Info. 22.55 Pogoda 23.03 Sportowy Wieczór 23.23 Paparazzi, rekiny z Lazuro-
wego Wybrzeża - fi lm dok. 0.30 Dogonić świat - magazyn 0.56 Szerokie tory 

7.10 Bajkowa TVS 9.55 Weekend z TVS 10.10 Zawodowi rodzice 10.40 Sięgnij po 
zdrowie 10.55 Ogrody od A do Z - program ogrodniczy 11.15 Weekend z TVS 11.25 
Tygodniowy Finał Listy Śląskich Szlagierów 13.20 Weekend z TVS 13.30 Śląskie od 
kuchni 14.00 Wypunktowani 14.30 Powietrzna policja 15.10 Rodzina Kanderów 
16.10 Koncert życzeń 17.15 Kuchnia po śląsku 17.45 Silesia Informacje - serwis 
informacyjny 18.00 Weekend z TVS 18.05 Bajkowa TVS 20.00 Silesia Informacje 
- serwis informacyjny 20.20 Weekend z TVS 20.25 Koncert w TVS 22.10 Niewyja-
śnione historie 23.10 Archeolog detektyw 0.00 Program ezoteryczny

imieniny Wita, Jolanty

TVP 1 TVP 2 POLSAT

TVP INFO SILESIA

TVN POLONIATV 4

HITY TYGODNIA
Sztuka zrywania
TVN, sobota, godz. 20.00 
Brooke i Gary zamierzają się rozstać. Żadne z nich nie chce jednak 
opuszczać mieszkania, w którym żyją od kilku lat. Kierując się radami 
przyjaciół, znajomych i kilku zupełnie obcych osób, oboje rozpoczynają 
psychologiczną wojnę, która ma skłonić drugą osobę do wyprowadz-
ki. Zarówno Gary, jak i Brooke robią wszystko, żeby ich „druga połowa” 
w końcu złożyła broń i odeszła ze wspólnego mieszkania ze spuszczoną 
głową. Niestety, okazuje się to trudniejsze niż się spodziewali... 

Miasto duchów
TVN, sobota, godz. 22.10 
Główny bohater filmu Bertram Pincus (Ricky Gervais) to człowiek, które-
go zachowanie w stosunku do innych ludzi pozostawia wiele do życzenia. 
Jest nieuprzejmym i bardzo złośliwym egoistą. Niespodziewanie podc-
zas rutynowej operacji umiera i po siedmiu minutach cudownie ożywa. 
Odkrywa niespodziewany dar, który staje się dla niego przekleństwem - 
może się kontaktować z duchami, a co gorsze duchy chcą się kontaktować 
z nim. Szczególnie jeden jest bardzo aktywny - Frank Herlihy (Greg Kinnear), prosi go, aby powstrzymał 
zbliżające się małżeństwo jego byłej żony.

Appaloosa 
TVP 1, niedziela, godz. 15.05
Pewien samotnik, Matt Fletcher (Marlon Brando), postanawia zostać 
hodowcą koni. Nigdy mu się nie wiodło za dobrze, liczy więc, że jego życie 
się uspokoi i kiepski dotąd los się odmieni dzięki pięknemu koniowi rasy 
Appaloosa. Matt wraca w swoje rodzinne strony do swojego przyjacie-
la, a zarazem przybranego brata, na którego ranczu pragnie rozpocząć 
hodowlę. Szczęśliwe chwile wkrótce zostają przerwane przez Chuya 
Medinę ( John Saxon), meksykańskiego bandytę, który kradnie pięknego 
wierzchowca i ucieka wraz z gangiem. Matt rusza w pościg. Będzie musiał wiele wycierpieć, ale wśród lic-
znych perypetii odnajdzie miłość swojego życia.

Grzechy ojca 
Polsat, niedziela, godz. 0.00
W okresie rozruchów na tle rasowym w miasteczku na południu USA do-
chodzi do eksplozji w kościele baptystów. Ofiary zamachu to cztery czar-
noskóre dziewczynki. W kręgu podejrzeń znajduje się członek lokalne-
go Ku-Klux-Klanu, ale sprawa zostaje umorzona dzięki zeznaniom jego 
syna Toma. Po 35 latach Tom buduje dom, żeby porozumieć się ze swo-
im umierającym ojcem (Richard Jenkins). Jednak przyjaźń z czarnos-
kórym mężczyzną (Ving Rhames), który pomaga mu w pracy, powoduje, że wracają do niego brutalne obrazy 
z przeszłości. W końcu Tom decyduje się na zeznawanie w procesie przeciwko własnemu ojcu. 

6.00 Dyżur 6.30 No problem! 7.00 Tom i Jerry - serial 7.25 Timon i Pumba - se-
rial 7.55 Xena: wojownicza księżniczka - serial 8.50 13 Posterunek - serial 10.05 
Błękitny patrol - serial 11.00 Nash Bridges - serial 12.00 Taki jest świat 12.45 
Oogromczynie duchów - serial dok. 13.45 Kręcimy z gwiazdami 2012 14.30 Ro-
bin Hood - serial 15.35 13 Posterunek - serial 16.55 Czy jesteś mądrzejszy od 5 
- klasisty? 18.00 Xena: wojownicza księżniczka - serial 19.00 Pingwiny z  Ma-
dagaskaru - serial 20.00 Niepokonany 3. Odkupienie - fi lm akcji 22.00 7 bestii 
- horror 0.00 Dzieci - horror 1.45 Programy powtórkowe 

PULS
6.00 Dyżur 6.30 Menu na miarę 7.00 Tom i Jerry - serial 7.20 Timon i Pumba - se-
rial 7.50 Xena: wojownicza księżniczka - serial 8.45 13 Posterunek - serial 9.55 
Błękitny patrol - serial 10.55 Nash Bridges - serial 11.50 Gniew natury - serial dok. 
12.55 Niebezpieczne spotkania - serial 14.00 Sekundy grozy - serial dok. 14.30 
Robin Hood - serial 15.35 13 Posterunek - serial 16.55 Czy jesteś mądrzejszy od 
5 - klasisty? 18.00 Xena: wojownicza księżniczka - serial 19.00 Pingwiny z Ma-
dagaskaru - serial 20.00 Bez kontroli - komedia 21.45 Morderczy występ - fi lm 
akcji 23.35 Atak Tryfi dów - horror 1.25 Programy powtórkowe 

PULS

6.00 Dyżur 6.30 W blasku fl eszy 7.05 Taki jest świat 7.55 Steve Irwin - łowca 
krokodyli - serial 8.55 Niewiarygodne sceny z życia zwierząt - serial 10.00 Pie-
kielna jedenastka - fi lm familijny 12.20 Dwanaście prac Asterixa - fi lm anim. 
13.55 Przygody młodego Indiany Jonesa - serial 16.00 Tarzan i zaginione mia-
sto - fi lm przygodowy 17.50 Stawka większa niż życie - serial 19.00 Pingwiny 
z Madagaskaru - serial 20.00 Bitwa o ziemię - fi lm akcji 22.20 Komórka - fi lm 
akcji, Niemcy, USA 2004 reż. David Ellis wyk. Kim Basinger, Jason Statham, Jessi-
ca Biel, William H. Macy 0.35 Ści(ą)gany - komedia 2.30 Programy powtórkowe

PULS
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Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie - myśl Jerzego Leszczyńskiego.

Krzyżówka

W miniony piątek w westybulu 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Kłobucku otwarto wystawę 
fotografii

W wernisażu wystawy uczest-
niczyła autorka prac, Kle-
mentyna Krysiak. To nie 

pierwsza jej wystawa w kłobuckim 
MOK. W ubiegłym roku w tym sa-
mym miejscu wystawiane były pejza-
że i fotografie zwierząt, również jej 
autorstwa. Tym razem Klementyna 
Krysiak skupiła się na fotografii por-
tretowej. Wśród wystawionych prac 
były wykonane zarówno w technice 
barwnej jak i czarno-białej, z różną 
dawką dodatkowej edycji graficznej. 
Przeważały portrety kobiet.

Autorka jest studentką, ale nie 
kierunku artystycznego - fotogra-
fią zajmuje się amatorsko. Jednak w 
swoje hobby wkłada niemało zaan-
gażowania. Ma też własne studio w 
domu, gdzie powstały m.in. portre-
ty, które po piątkowym wernisażu są 
jeszcze do obejrzenia w westybulu 
kłobuckiego domu kultury.(jar)

Kłobuck

Wystawa fotografii portretowej

Klementyna Krysiak i jej wystawa 
„Portretowo”.

Reklama

Ogłoszenie

rozrywka

A to wszystko za darmo w ramach 
dwuletniej Szkoły Medycznej, 
wchodzącej w skład Szkół Twórczego 
Myślenia (STM) w Częstochowie

W ofercie STM można zna-
leźć zarówno liceum ogól-
nokształcące, liceum uzu-

Polecamy

Opiekunka i masażysta 
z kursem angielskiego

- Tendencje na rynku pracy wy-
kazują coraz większe zapotrzebowa-
nie w zawodach medycznych z uwa-
gi na wydłużającą się coraz bardziej 
średnią długość życia – mówi Jarosław 
Swatek z STM w Częstochowie. - Na 
rynku częstochowskim wyróżniają nas 
promocje. Słuchacze mają możliwość 
skorzystania za darmo z rocznych 
kursów językowych w renomowa-
nej Szkole Językowej British School o 
wartości 1600 zł lub ze stypendium w 
wysokości 100 zł miesięcznie – dodaje. 

Absolwenci szkoły otrzymują świa-
dectwa i wszelkie dokumenty zgod-
ne z wytycznymi Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej, równocześnie nabywając 
uprawnienia m.in. do podjęcia pracy w 
wyuczonym zawodzie lub otworzenia 
własnej działalności usługowej. 

- Słuchaczy szkół STM kształci 
wysoko wykwalifikowana kadra dy-
daktyczna, wdrażająca autorskie pro-
gramy nauczania z uwzględnieniem 
wszelkich potrzeb edukacyjnych i 
praktycznych – mówi Jarosław Swa-
tek, który zwraca uwagę, że atutem 
szkoły jest także lokalizacja - centrum  
Częstochowy, z wygodnym sąsiedz-
twem przystanków MPK i dworca 
PKP, dająca możliwość skorzystania 
pomiędzy zajęciami np. z kina, kafe-
jek i butików.

pełniające, jak i szkołę policealną, ję-
zykową oraz medyczną. W ramach 
tej ostatniej można kształcić się na 
technika masażystę i opiekunkę dzie-
cięcą. Szkoła Medyczna STM jest 
bezpłatna, a swoim słuchaczom ofe-
ruje dodatkowo możliwość szlifowa-
nia umiejętności językowych, rów-
nież za darmo. 



14 Gazeta Kłobucka Nr 23 Piątek 14 czerwiec 2013 rok 15 Gazeta KłobuckaNr 23 Piątek 14 czerwiec 2013 rok

Reklama

Reklama

Reklama

Komplet dokumentów 
do wymiany prawa jazdy kat. C i D:

- szkolenie okresowe
- badanie psychologiczne
- badania lekarskie

Kłobuck:
tel. 510 930 300

Reklama

TVP INFO 

TVP 1 TVP 2

TVN

SILESIA

POLONIA

POLSAT

TV 4

PONIEDZIAŁEK, 17.06
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.09 Polityka przy kawie
 8.30 Telezakupy
 9.00 Ojciec Mateusz (Zemsta) - serial
 9.55 Świat z lotu ptaka- fi lm dok. 
 11.00 Operacja Życie (29) - cykl dok.
 11.30 Plebania (1493) - telenowela
 12.00 Wiadomości, Agrobiznes
 12.30 Klimaty i smaki - program poradnikowy
 12.55 Bobaki. Na stepach Kazachstanu
 13.30 Czy wiecie, że… - magazyn 
 14.00 Klan (2403) - telenowela
 14.25 Rezydencja (25), Pogoda
 15.25 Bonanza (74), Przyjaźń - serial
 16.20 Złote łany (11) - cykl dok.
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Dom nad rozlewiskiem (8) - serial
 18.25 Przystań (3) - Przyjaciółki - serial
 19.10 Wieczorynka
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.20 Złoty środek - komedia, Polska
 22.15 Downton Abbey II (8) - serial
 23.35 Oscar - komedia, Francja
 1.05 Bonanza (74), Przyjaźń - serial
 2.00 Notacje - Anna Polony. Pogrobowiec 
 2.15 Naszaarmia.pl - magazyn
 2.40 Złote łany (11) - cykl dok.
 3.05 Zagadkowa Jedynka
 4.05 Zakończenie dnia

 5.55 Zmiennicy (11) - Antycypacja - serial
 7.00 M jak miłość (228) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.20 Barwy szczęścia (902) - serial
 10.50 Na dobre i na złe (70) - Niezwykła nowina
 11.55 Coś dla Ciebie - magazyn
 12.25 Makłowicz w podróży - Portugalia\ 

12.55 Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat - Wenezuelscy kowboje 

 13.35 Czas honoru (11) - serial
 14.35 Rodzinka.pl (83 - 84) - serial
 15.45 Panorama, Pogoda
 16.10 M jak miłość (943) - serial
 17.00 Kabaretowy Klub Dwójki
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 20.10 Na dobre i na złe (495) -  Blizna - serial
 21.10 Klasa pana Tourette’a  - fi lm obyczajowy
 23.00 Poniedziałek z gwiazdami - Tim Roth 

- Magia kłamstwa (34) - serial
 23.50 Pogrzebani żywcem - fi lm dok.
 1.05 Siostra Jackie (1 - 2) - serial
 2.10 Klasa pana Tourette’a  - fi lm obyczajowy
 3.45 Ofi cerowie (8) - Podpucha - serial
 4.30 Magia kłamstwa (34) - serial
 5.15 Zakończenie programu

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.45 Malanowski i Partnerzy
 9.45 Trudne sprawy
 10.45 Dlaczego ja?
 11.45 Pamiętniki z wakacji
 12.45 Dom nie do poznania
 13.45 Hotel 52 - serial
 14.45 Malanowski i Partnerzy
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.45 Dlaczego ja?
 17.45 Trudne sprawy
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.00 MEGA HIT - XXX - fi lm akcji, USA, 2002
 22.35 Z Archiwum X - thriller sci - fi , USA, 1998
 1.00 24 godziny
 3.00 Tajemnice losu
 5.00 Wstawaj! Gramy!

8.00 Dzień dobry TVN 11.10 Ukryta prawda - pro-
gram obyczajowy 12.10 Kocham. Enter - program 
obyczajowy 13.10 Szpital - program obyczajowy 
14.10 W   - 11 Wydział Śledczy - serial kryminalny 
14.55 Sąd rodzinny - program sądowy 15.55 Roz-
mowy w toku - talk show 16.55 Szpital - program 
obyczajowy 17.55 Ukryta prawda - program oby-
czajowy 19.00 Fakty, Sport 19.40 Pogoda 19.50 
Uwaga! - program interwencyjny 20.05 W   - 11 
Wydział Śledczy - serial kryminalny 20.50 Surowi 
rodzice - reality show 21.50 Sekrety chirurgii - re-
ality show 22.50 Przepis na życie - serial 23.50 
Partnerki - serial kryminalny 0.50 Tajemnice Smal-
lville - serial 1.45 Uwaga! - program interwencyjny 
2.00 Arkana magii 3.20 Rozmowy w  toku - talk 
show 4.15 Koniec programu 

5.10 I like it 5.30 Triumf miłości - serial obyczajo-
wy 6.25 4music - program muzyczny 7.30 Gliniarz 
i prokurator - serial kryminalny 8.30 Komisarz Rex 
- serial kryminalny 9.30 Kiedy się zakocham 10.30 
Rodzice na skraju załamania nerwowego 11.30 I li-
ke it 12.30 Życiowe role gwiazd 13.00 Telesprze-
daż 13.20 Dziewczyny z fortuną - serial obyczajo-
wy 15.00 Dekoratornia 15.30 Dekoratornia 16.00 
Gliniarz i  prokurator - serial kryminalny 17.00 
Wzór 18.00 Ukryta miłość - serial obyczajowy 
19.00 Komisarz Rex - serial kryminalny 20.00 Ga-
lileo 21.00 Galileo 22.00 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami 22.55 Wzór 23.45 CSI: Kryminalne zagad-
ki Miami 0.45 Chłopaki z taśmy 1.45 4music 2.50 
I like it 3.40 Zakończenie programu 

12.05 Barwy szczęścia (842) - serial 12.35 Wia-
domości 12.50 Pieśń dla Rebeki - fi lm obyczajowy 
13.45 Dzika Polska - serial 14.10 Sztuka życia (47) 
Monika Obara 14.35 Szlakiem gwiazd (5) Stani-
sław Sojka 15.00 Jak to działa - magazyn 15.30 
Naszaarmia.pl 16.00 Złotopolscy (710 16.30 Klima-
ty i  smaki 16.50 Kopciuszek (3) - serial 17.20 Po-
lonia w Komie 17.30 Teleexpress 17.55 Codzienna 
2 m. 3 (11) - serial 18.25 Hanna Banaszak - recital 
19.15 Barwy szczęścia (842) - serial 19.45 Dobra-
nocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.45 Chi-
chot losu (12) - serial 21.45 Polonia w Komie 22.00 
Polonia 24 22.45 Ekstradycja II (1) - serial 23.45 12. 
i  13. Przystanek Woodstock 2006 i  2007 - Indios 
Bravos - koncert 0.45 Kopciuszek (3) - serial 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół godziny 14.00 Serwis Info 
14.10 Raport z Polski 14.24 Pogoda 14.30 Serwis Info 14.50 Pogoda 14.55 Serwis 
sportowy 15.00 Serwis Info 15.11 Pogoda 15.15 Rozmowa dnia 15.30 Serwis Info 
15.50 Pogoda 15.55 Serwis sportowy 16.00 Raport z Polski 16.25 Pogoda 16.30 
Serwis Info 16.50 Biznes Info 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Infoexpress 
20.10 Minęła 20ta 21.00 Serwis Info 21.14 Pogoda 21.20 Raport z Polski 21.40 
STUDIO LOTTO 21.50 Pogoda 21.55 OTV - Pasmo lokalne 23.07 Pogoda 23.15 
Sportowy Wieczór 23.31 Na podobieństwo Jacka - fi lm dok. 0.35 Infoexpress 

7.10 Wyprawy Jeff a Corwina - serial 8.05 Świat na talerzu Andrew Zimmerna 8.50
Ekomisja 9.10 Cafe Silesia 11.30 Propozycje do Listy Śląskich Szlagierów 11.55 Cafe Sile-
sia - potrójne uderzenie 12.15 Świat w pigułce 12.30 Telezakupy 14.15 Schlesien Journal
14.35 Dziwne i niebezpieczne 15.05 Niewyjaśnione historie 16.00 Flesz Silesia Informa-
cje 16.05 Archeolog detektyw 17.00 Na straży prawa 17.30 Informator miejski 17.45
Silesia Informacje 18.05 Bajkowa TVS 20.00 Silesia Informacje 20.25 Powietrzna policja
21.00 Niewyjaśnione historie 21.55 Wypunktowani 22.30 Biznes klasa 22.50 Na straży
prawa 23.20 Na oczach świadków 0.00 Program ezoteryczny 2.00 Świat w pigułce 

imieniny Laury, Adolfa

TVP 1 TVP 2 POLSAT

TVP INFO SILESIA

TVN POLONIATV 4

ŚRODA, 19.06
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.10 Polityka przy kawie
 8.30 Telezakupy
 9.05 Ojciec Mateusz (Wypadek) - serial
 9.55 Wróbel miejski spryciarz - fi lm dok.
 10.30 Kosmiczne kolizje, cz. 1 - serial dok.
 11.00 Wielkie Sanktuaria Polski - Trzebnica 
 11.30 Plebania (1495) - telenowela
 12.00 Wiadomości, Agrobiznes
 12.25 Zdumiewające Indie, cz. 1 - serial dok.
 13.30 Czy wiecie, że… - magazyn 
 13.55 Klan (2405) - telenowela
 14.25 Rezydencja (27) - telenowela
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.25 Bonanza (76), Ujeżdżacz koni - serial
 16.20 Ludzkie sprawy (1) - nowela 
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Dom nad rozlewiskiem (10) - serial
 18.25 Przystań (5) - serial
 19.10 Wieczorynka
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.15 Piąty Stadion (72) - Sekret - serial
 20.25 Bez odwrotu - thriller, Kanada
 22.00 Prawdziwe życie - cykl dok.
 22.25 Detoks II (12) - serial
 23.40 Piłka nożna - Puchar Konfederacji
  Włochy - Japonia
 2.05 Bonanza (76) - Ujeżdżacz koni - serial
 3.00 Jerzy Jarocki. Konkret i abstrakcja - cykl dok.
 3.10 Białe kołnierzyki (14) - serial
 3.50 Ludzkie sprawy (1) - nowela dok.

 6.00 Zmiennicy (13) - Spotkania z Temidą - serial
 7.00 M jak miłość (230)
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.20 Barwy szczęścia (904) - serial
 10.55 Na dobre i na złe (72) - serial
 11.55 Pożyteczni.pl (63)
 12.25 Makłowicz w podróży - Portugalia
 12.55 Wojciech Cejrowski - boso przez świat 

- Maniok 
 13.35 Czas honoru (13) -  Władek - serial
 14.35 Rodzinka.pl (87) - O szkole i kobietach 

- serial
 15.05 Rodzinka.pl (88) - Niezależność - serial
 15.45 Panorama, Pogoda
 16.10 M jak miłość (945) - serial
 17.05 Kabaretowy Klub Dwójki
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 20.05 XIV Mazurska Noc Kabaretowa - kabaret 

według Limo. Mrągowo 2012
 20.40 Piłka nożna - Puchar Konfederacji. 
  Brazylia - Meksyk
 23.15 Aida (3) - serial
 0.10 Na linii strzału (19) - serial
 0.55 Miasto prywatne - fi lm sensacyjny
 2.20 Aida (3) - serial
 3.20 Kabaretowy Klub Dwójki
 4.05 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.45 Malanowski i Partnerzy
 9.45 Trudne sprawy
 10.45 Dlaczego ja?
 11.45 Pamiętniki z wakacji
 12.45 Dom nie do poznania
 13.45 Hotel 52 - serial
 14.45 Malanowski i Partnerzy
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.45 Dlaczego ja?
 17.45 Trudne sprawy
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.35 Totalny kataklizm - komedia, USA, 2008, 
reż. Jason Friedberg

 22.20 Zemsta frajerów - następne pokolenie 
- komedia, USA, 1992, reż. Roland Mesa

 0.40 Królestwo niebieskie - komedia familijna
 2.30 Zagadkowa noc
 3.15 Tajemnice losu

8.00 Dzień dobry TVN 11.10 Ukryta prawda - pro-
gram obyczajowy 12.10 Kocham. Enter - program 
obyczajowy 13.10 Szpital - program obyczajowy 
14.10 W   - 11 Wydział Śledczy - serial kryminalny 
14.55 Sąd rodzinny - program sądowy 15.55 Roz-
mowy w toku - talk show 16.55 Szpital - program 
obyczajowy 17.55 Ukryta prawda - program oby-
czajowy 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 19.50 Uwa-
ga! - program interwencyjny 20.05 W  - 11 Wydział 
Śledczy - serial 20.50 Godzina zemsty - fi lm sen-
sacyjny, USA 1999, reż. Brian Helgeland, wyk. Mel 
Gibson, Gregg Henry, Maria Bell, David Paymer, Bill 
Duke, Deborah Unger, Lucy Liu, William Devane, Kris 
Kristoff erson, James Coburn 22.55 Nowa policyjna 
opowieść - fi lm sensacyjny 1.30 Uwaga! - program 
interwencyjny 1.45 Arkana magii 

5.05 Życiowe role gwiazd 5.25 Triumf miłości - se-
rial obyczajowy 6.15 4music 7.25 Gliniarz i proku-
rator - serial kryminalny 8.25 Komisarz Rex - serial 
kryminalny 9.25 Kiedy się zakocham 10.20 Rodzice 
na skraju załamania nerwowego 11.30 I like it 12.30 
Skład osobliwości 2Telesprzedaż 13.20 Dziewczyny 
z  fortuną 15.00 Dekoratornia 15.30 Dekoratornia 
16.00 Gliniarz i prokurator - serial kryminalny 17.00 
Wzór 18.00 Ukryta miłość 19.00 Komisarz Rex - se-
rial kryminalny 20.00 Najlepsi z najlepszych 3: Bez 
odwrotu - fi lm sensacyjny, USA, 1995, reż. Phillip 
Rhee, wyk. Phillip Rhee 21.55 CSI: Kryminalne za-
gadki Miami 22.55 Wzór 23.50 Serce smoka - ko-
media sensacyjna, Hong Kong, 1985, reż. Sammo 
Hung Kam - Bo, wyk. Dick Wei, Hoi Mang, Jackie 
Chan 1.45 4music 2.50 I like it 3.35 

12.05 Barwy szczęścia (844) - serial 12.35 Wia-
domości 12.50 Chichot losu (12) - Spadkobiercy 
- serial 13.50 Byłyśmy Pestkami - fi lm dok. 14.55 
Ale mądrale! - talk - show 15.40 Notacje - Maria 
Fołtyn. Żyję dla Moniuszki - cykl dok. 16.00 Zło-
topolscy (712) 16.30 Las bliżej nas (40) - magazyn 
16.50 Kopciuszek (5) - serial 17.20 Polonia w Ko-
mie 17.30 Teleexpress 17.55 Codzienna 2 m. 3 (13) 
- serial 18.25 Wielkie Sanktuaria Polski - Gostyń 
18.55 Wilnoteka 19.15 Barwy szczęścia (844) - se-
rial 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.30 
Sport 20.35 Pogoda 20.45 Warto kochać (66) 
- serial 21.45 Polonia w  Komie 22.00 Polonia 24 
22.45 Ekstradycja II (3) - serial 23.50 Cztery pory 
roku i 10 - lecie grupy Mo Carta 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół godziny 14.00 Serwis Info 14.10 
Raport z Polski 14.24 Pogoda 14.30 Serwis Info 14.50 Pogoda 14.55 Serwis sporto-
wy 15.00 Serwis Info 15.11 Pogoda 15.15 Rozmowa dnia 15.30 Serwis Info 15.50 Po-
goda 15.55 Serwis sportowy 16.00 Raport z Polski 16.25 Pogoda 16.30 Serwis Info 
16.50 Biznes Info 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Infoexpress 20.10 Minęła 20ta 
21.00 Serwis Info 21.14 Pogoda 21.20 Raport z Polski 21.40 STUDIO LOTTO 21.50 Po-
goda 21.55 OTV - Pasmo lokalne 23.07 Pogoda 23.15 Sportowy Wieczór 23.31 RY-
BAK 23.58 Festiwal Opolski - przeszłość i przyszłość - program dok. 0.30 Infoexpress 

6.50 Świat w pigułce 7.10 Wyprawy Jeff a Corwina 8.05 Świat na talerzu Andrew
Zimmerna 9.00 Cafe Silesia 11.30 Propozycje do Listy Śląskich Szlagierów 11.55 Ca-
fe Silesia - potrójne uderzenie 12.15 Świat w pigułce 12.30 Telezakupy 14.15 Świat
w pigułce 14.35 Dziwne i niebezpieczne 15.05 Niewyjaśnione historie 16.00 Flesz Si-
lesia Informacje 16.05 Archeolog detektyw 17.00 Na straży prawa 17.30 Informator
miejski 17.45 Silesia Informacje 18.05 Bajkowa TVS 20.00 Silesia Informacje 20.25
Powietrzna policja 21.00 Niewyjaśnione historie 21.55 Tajemnice czarnych skrzynek
22.50 Na straży prawa 23.20 Na oczach świadków 0.00 Program ezoteryczny

imieniny Gerwazego, Protazego

TVP 1 TVP 2

TVP INFO SILESIA

TVN POLONIA

POLSAT

TV 4

WTOREK, 18.06
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.09 Polityka przy kawie
8.30 Telezakupy
9.00 Ojciec Mateusz (12) - Aniołek - serial
9.55 Bobaki. Na stepach Kazachstanu

10.30 Dzika Polska - serial dok.
11.00 Rok w ogrodzie
11.25 Plebania (1494) - telenowela
12.00 Wiadomości, Agrobiznes
12.30 Apetyt na EURO - pę - magazyn
12.55 Wróbel miejski spryciarz - fi lm dok.
13.30 Czy wiecie, że… - magazyn 
14.00 Klan (2404) - telenowela
14.25 Rezydencja (26) - telenowela
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.25 Bonanza (75), Hrabina - serial
16.20 Złote łany (12) - cykl dok.
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.25 Dom nad rozlewiskiem (9) - serial
18.25 Przystań (4) - Zuza - serial
19.10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.20 Oscar - komedia, Francja
21.55 Zemsta (21) - serial
22.50 Bez odwrotu - thriller, Kanada

0.25 Bonanza (75), Hrabina - serial
1.20 Notacje - Czesław Łotarewicz. Ostatni 

świadek w procesie szesnastu - cykl dok.
1.40 Złote łany (12) - cykl dok.
2.10 Zagadkowa Jedynka
3.10 Zakończenie dnia

 5.25 SuperSprytek i Sprytusie (25) - serial
 5.55 Zmiennicy (12)- serial
 7.00 M jak miłość (229)
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.20 Barwy szczęścia (903) - serial
 10.50 Na dobre i na złe (71) - serial
 11.55 Po Płocku śladami Mateczki - reportaż
 12.20 Makłowicz w podróży - Portugalia - „Doli-

na Duoro” - magazyn kulinarny
 12.55 Wojciech Cejrowski - boso przez świat 

- Walki kogutów 
 13.35 Czas honoru (12) -  Za murem - serial
 14.35 Rodzinka.pl (85) - Praca Tomka - serial
 15.10 Rodzinka.pl (86) - Dziewczyna Kuby - serial
 15.45 Panorama, Pogoda
 16.10 M jak miłość (944) - serial
 17.05 Kabaretowy Klub Dwójki
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 20.10 Na dobre i na złe (496) - Na jedną kartę 

- serial
 21.10 Złodziej marzeń - thriller, Kanada, reż. Tri-

stan Dubois, wyk. Rachel Leigh Cook, gra-
ham Abbey

 22.45 Operacja „Pasztet” - fi lm dok.
 0.00 Życie po falstarcie (2) - serial
 0.50 Szpital Three Rivers (3) - serial
 1.45 Ziemia obiecana (4) - serial
 2.45 Złodziej marzeń - thriller, Kanada 
 4.20 Zakończenie programu

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.45 Malanowski i Partnerzy
 9.45 Trudne sprawy
 10.45 Dlaczego ja?
 11.45 Pamiętniki z wakacji
 12.45 Dom nie do poznania
 13.45 Hotel 52 - serial
 14.45 Malanowski i Partnerzy
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.45 Dlaczego ja?
 17.45 Trudne sprawy
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.00 Teoria chaosu - thriller sensacyjny, Kana-
da, USA, Wielka Brytania, 2005, reż. Tony 
Giglio, wyk. Jason Statham, Henry Czerny, 
Jessica Steen, John Cassini, Justine Waddell

 22.15 Ekipa na swoim
 23.15 Kości - serial

8.00 Dzień dobry TVN 11.10 Ukryta prawda - pro-
gram obyczajowy 12.10 Kocham. Enter - program 
obyczajowy 13.10 Szpital - program obyczajowy 
14.10 W   - 11 Wydział Śledczy - serial kryminalny 
14.55 Sąd rodzinny - program sądowy 15.55 Roz-
mowy w toku - talk show 16.55 Szpital - program 
obyczajowy 17.55 Ukryta prawda - program oby-
czajowy 19.00 Fakty, Sport 19.40 Pogoda 19.50 
Uwaga! - program interwencyjny 20.05 W   - 11 
Wydział Śledczy - serial kryminalny 20.50 Godzi-
ny szczytu II - fi lm sensacyjny, USA 2001, reż. Brett 
Ratner, wyk. Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, 
Zhang Ziyi, Roselyn Sanchez, Harris Yulin 22.45 Ku-
ba Wojewódzki - talk show 23.45 Generał - doku-
ment 1.00 Lekarze - serial obyczajowy 2.00 Uwa-
ga! - program interwencyjny 

5.05 Tester 5.25 Triumf miłości - serial obyczajo-
wy 6.15 4music 7.25 Gliniarz i  prokurator - serial 
kryminalny 8.25 Komisarz Rex - serial kryminalny 
9.25 Kiedy się zakocham 10.20 Rodzice na skraju 
załamania nerwowego 11.30 I  like it 12.30 Tester 
13.00 Telesprzedaż 13.20 Dziewczyny z  fortuną 
- serial obyczajowy 15.00 Dekoratornia 15.30 De-
koratornia 16.00 Gliniarz i prokurator - serial krymi-
nalny 17.00 Wzór 18.00 Ukryta miłość 19.00 Komi-
sarz Rex - serial kryminalny 20.00 Mroczne niebo 
- fi lm sci - fi , Kanada, 2009, reż. Ron Oliver, wyk. Sa-
ra Canning, Shawn Roberts 21.55 CSI: Kryminalne 
zagadki Miami 22.50 Wzór 23.45 CSI: Kryminalne 
zagadki Miami 0.45 Galileo 1.45 4music - program 
muzyczny 2.50 I like it 3.35 Zakończenie programu 

12.05 Barwy szczęścia (843) - serial 12.35 Wia-
domości 12.50 Zabawa w  chowanego - fi lm TVP 
13.55 Polska poza Polską - cykl dok. 15.05 Co tu 
jest grane ?) 15.30 Nie ma jak Polska (3) - magazyn 
16.00 Złotopolscy (711) 16.30 Flesz historii (135) 
16.50 Kopciuszek (4) - serial 17.20 Polonia w Ko-
mie 17.30 Teleexpress 17.55 Codzienna 2 m. 3 (12) 
- serial 18.25 Cztery pory roku i 10 - lecie grupy Mo 
Carta - 19.15 Barwy szczęścia (843) - serial 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.35 
Pogoda 20.50 Ojciec Mateusz (64) - Aukcja - se-
rial 21.45 Polonia w Komie 22.00 Polonia 24 22.45 
Ekstradycja II (2) - serial 23.45 Dary Losu - Koncert 
Ryszarda Rynkowskiego 0.45 Kopciuszek (4) - se-
rial 1.15 Dom na głowie (5) - serial 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół godziny 14.00 Serwis Info 14.10 
Raport z Polski 14.30 Serwis Info 14.55 Serwis sportowy 15.00 Serwis Info 15.11 Po-
goda 15.15 Rozmowa dnia 15.30 Serwis Info 15.50 Pogoda 15.55 Serwis sportowy 
16.00 Raport z Polski 16.30 Serwis Info 16.50 Biznes Info 17.00 OTV - Pasmo lokalne 
20.00 Infoexpress 20.10 Minęła 20ta 21.00 Serwis Info 21.20 Raport z Polski 21.40 
STUDIO LOTTO 21.50 Pogoda 21.55 OTV - Pasmo lokalne 23.07 Pogoda 23.15 Spor-
towy Wieczór 23.31 Sen o Morzach i Koloniach - fi lm dok. 0.20 Infoexpress 0.35 
Minęła 20ta 1.20 Raport z Polski 2.23 Pogoda 2.28 Sportowy Wieczór 

6.50 Świat w pigułce 7.10 Wyprawy Jeff a Corwina 8.05 Świat na talerzu Andrew 
Zimmerna 9.00 Cafe Silesia 11.30 Propozycje do Listy Śląskich Szlagierów 11.55 Cafe 
Silesia - potrójne uderzenie 12.15 Świat w pigułce 12.30 Telezakupy 14.15 Świat w pi-
gułce 14.35 Dziwne i niebezpieczne 15.05 Niewyjaśnione historie 16.00 Flesz Silesia 
Informacje 16.05 Tajemnice czarnych skrzynek 17.00 Na straży prawa 17.30 Infor-
mator miejski 17.45 Silesia Informacje 18.05 Bajkowa TVS 20.00 Silesia Informacje 
20.25 Na oczach świadków 21.00 Niewyjaśnione historie 21.55 Archeolog detektyw 
22.50 Na straży prawa 23.20 Powietrzna policja 0.00 Program ezoteryczny

imieniny Marka, Elżbiety

TVP 1 TVP 2

TVN TV 4

TVP INFO SILESIA

POLONIA

POLSAT

CZWARTEK, 20.06
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.10 Polityka przy kawie
8.30 Telezakupy
9.00 Ojciec Mateusz (14) - Powołanie - serial
9.55 Zdumiewające Indie, cz. 1 - serial dok.

11.00 My Wy Oni
11.30 Plebania (1496) - telenowela
12.00 Wiadomości, Agrobiznes
12.25 Zdumiewające Indie, cz. 2 - serial dok.
13.25 Czy wiecie, że… - magazyn 
13.55 Klan (2406) - telenowela
14.25 Rezydencja (28) - telenowela
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.25 Bonanza (77) - Dzień smoka - serial
16.20 Ludzkie sprawy (2) - dokument
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.25 Dom nad rozlewiskiem (11) - serial
18.25 Przystań (6) - Krokodylek - serial
19.10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport
20.05 MŚ w rajdach samochodowych 

  - Rajd Włoch
20.30 Ojciec Mateusz (41) - serial
21.20 Sprawa dla reportera
22.40 Białe kołnierzyki (14) - serial
23.35 Piłka nożna - Puchar Konfederacji. 

 Nigeria - Urugwaj
2.10 Bonanza (77) - Dzień smoka - serial
3.05 Tatarak - fi lm TVP, Polska
3.45 Notacje - Urszula Kozioł. Piszę, gdy nie 

mogę milczeć… - cykl dok.

 7.05 M jak miłość (231)
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.25 Barwy szczęścia (905) - serial
 11.00 Na dobre i na złe (73) - Cena honoru
 12.00 Kobiety Świętych Ksiąg - reportaż
 12.25 Makłowicz w podróży - magazyn kulinarny
 12.55 Wojciech Cejrowski - boso przez świat 
 13.35 Czas honoru (14) - serial
 14.35 Rodzinka.pl (89) - Wiecznie młodzi - serial
 15.05 Rodzinka.pl (90) - To miłość - serial
 15.45 Panorama, Pogoda
 16.10 M jak miłość (946) - serial
 17.05 Kabaretowy Klub Dwójki
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.45 Jeden z dziesięciu  - teleturniej
 20.10 Kabaretowy Klub Dwójki na wakacjach 

- Szczecin 2012 - widowisko
 21.25 Zabójcze umysły (28 - 29) - serial
 23.15 Once - fi lm obyczajowy, Irlandia, reż. John 

Carney, wyk. Glen Hansard, Marketa Ir-
glova, Hugh Walsh

 0.55 Świat bez tajemnic - Pałac - fi lm dok.
 2.30 Hydrozagadka - fi lm TVP, Polska, reż. An-

drzej Kondratiuk, wyk. Roman Kłosowski, 
Zdzisław Maklakiewicz, Wiesław Mich-
nikowski, Józef Nowak, Wiesław Gołas, 
Jerzy Duszyński, Franciszek Pieczka, Jerzy 
Turek, Iga Cembrzyńska, Ewa Szykulska

 3.55 Art Noc. Nikt z nikąd czyli Maciej Maleń-
czuk z grupą Homo Twist

 4.35 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.45 Malanowski i Partnerzy
 9.45 Trudne sprawy
 10.45 Dlaczego ja?
 11.45 Pamiętniki z wakacji
 12.45 Dom nie do poznania
 13.45 Hotel 52 - serial
 14.45 Malanowski i Partnerzy
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.45 Dlaczego ja?
 17.45 Trudne sprawy
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.00 Titanic, cz. 1 - melodramat, USA, 1997, 
reż. James Cameron, wyk. Leonardo Di-
Caprio, Kate Winslet, Billy Zane

 22.05 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku
 1.00 Zakończenie programu

8.00 Dzień dobry TVN 11.10 Ukryta prawda - pro-
gram obyczajowy 12.10 Kocham. Enter - program 
obyczajowy 13.10 Szpital - program obyczajowy 
14.10 W   - 11 Wydział Śledczy - serial kryminalny 
14.55 Sąd rodzinny - program sądowy 15.55 Roz-
mowy w toku - talk show 16.55 Szpital - program 
obyczajowy 17.55 Ukryta prawda - program oby-
czajowy 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 19.50 Uwa-
ga! - program interwencyjny 20.05 W  - 11 Wydział 
Śledczy - serial kryminalny 20.50 Kuchenne rewo-
lucje - program kulinarno - rozrywkowy 21.50 Zdo-
bycz - fi lm sensacyjny, USA, RPA 2007, reż. Darrell 
Roodt, wyk. Bridget Moynahan, Peter Weller, Carly 
Schroeder, Jamie Bartlett, Conner Dowds 23.35 De-
xter III - serial sensacyjny, USA 0.40 Co za tydzień 
- magazyn 1.15 Uwaga! - program interwencyjny

5.05 Dekoratornia 5.25 Triumf miłości - serial oby-
czajowy 6.15 4music 7.25 Gliniarz i prokurator - se-
rial kryminalny 8.25 Komisarz Rex - serial kryminal-
ny 9.25 Kiedy się zakocham 10.20 Rodzice na skraju 
załamania nerwowego 11.30 I  like it 12.30 Skład 
osobliwości 2 13.00 Telesprzedaż 13.20 Dziewczy-
ny z fortuną 15.00 Dekoratornia 15.30 Dekorator-
nia 16.00 Winx Club 16.35 Winx Club 17.05 Wzór 
18.00 Ukryta miłość 19.00 Komisarz Rex - serial 
kryminalny 20.00 Świntuch 3: Zemsta - kome-
dia, Kanada, USA, 1985, reż. James Cornack, wyk. 
Dan Monahan, Kaki Hunter, Scott Colomby, Wyatt 
Knight, Tony Ganios, Mark Herrier, Chuck Mitchell, 
Nancy Parsons 21.55 Pod presją - thriller, USA, 1997, 
reż. Craig R. Baxley, wyk. Charlie Sheen, David An-
drews 0.00 Wzór 1.00 Zakończenie programu 

12.00 Polonia w  Komie 12.05 Barwy szczęścia 
(845) - serial 12.35 Wiadomości 12.50 Rodzinka.pl 
(5 - 6) - serial 13.55 Henryk Wars - pieśniarz War-
szawy - fi lm dok. 15.00 12. i 13. Przystanek Wood-
stock 2006 i 2007 - Indios Bravos - koncert 16.00 
Złotopolscy (713) 16.30 Latarnicy.pl (2) - maga-
zyn 16.50 Kopciuszek (6) - serial 17.20 Polonia 
w Komie 17.30 Teleexpress 17.55 Codzienna 2 m. 
3 (14) - serial 18.25 Natalia Kukulska - „Puls” - na 
bis 19.15 Barwy szczęścia (845) - serial 19.45 Do-
branocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.40 
Pogoda 20.50 Defekt (1) - serial 22.00 Polonia 24 
22.45 Kameleon (2) - serial 23.55 Przeżyjmy to 
jeszcze raz. Plakat w PRL - widowisko 0.45 Kopciu-
szek (6) - serial 1.15 Klasa na obcasach (1) - serial 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół godziny 15.00 Serwis Info 
15.11 Pogoda 15.15 Rozmowa dnia 15.30 Serwis Info 15.50 Pogoda 15.55 Ser-
wis sportowy 16.00 Raport z Polski 16.25 Pogoda 16.30 Serwis Info 16.50 Biz-
nes Info 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Infoexpress 20.10 Minęła 20ta 21.00 
Serwis Info 21.14 Pogoda 21.20 Raport z Polski 21.40 STUDIO LOTTO 21.50 Po-
goda 21.55 OTV - Pasmo lokalne 23.07 Pogoda 23.15 Sportowy Wieczór 23.31 
Całkiem spora Apokalipsa - Tadeusz Konwicki - fi lm dok. 0.30 Infoexpress 0.45 
Minęła 20ta 1.30 Raport z Polski 2.33 Pogoda 2.38 Sportowy Wieczór 

 6.50 Świat w pigułce 7.10 Wyprawy Jeff a Corwina 8.05 Świat na talerzu Andrew 
Zimmerna 9.00 Cafe Silesia 11.30 Propozycje do Listy Śląskich Szlagierów 11.55 
Cafe Silesia - potrójne uderzenie 12.15 Świat w  pigułce 12.30 Telezakupy 14.15 
Schlesien journal 14.35 Turyści 15.05 Niewyjaśnione historie 16.00 Flesz Silesia In-
formacje 16.05 Tajemnice czarnych skrzynek 17.00 Na straży prawa 17.30 Rytm 
regionu 17.45 Silesia Informacje 18.05 Bajkowa TVS 20.00 Silesia Informacje 20.25 
Na oczach świadków 21.00 Niewyjaśnione historie 21.55 Obiektywni w kulturze 
22.50 Na straży prawa 23.20 Powietrzna policja 0.00 Program ezoteryczny 

imieniny Bogny, Florentyny

6.00 Kręcimy z gwiazdami 2012 7.00 Stawka większa niż życie - serial 8.20 Steve 
Irwin - łowca krokodyli - serial 9.35 Tarzan i zaginione miasto - fi lm przygodowy 
11.25 Lucky Luke. Daisy Town - fi lm anim. 12.55 Przygody młodego Indiany Jo-
nesa - serial 14.55 Pies nr 1 - fi lm familijny 16.55 Jack Hunter i zaginiony skarb 
Ugaritu - fi lm przygodowy 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial 20.00 Ósma 
plaga - fi lm akcji, Kanada 2011 reż. Paul Ziller wyk. Adrian Pasdar, Jesse Moss, Ja-
mes Morrison 21.55 CSI. Kryminalne zagadki Las Vegas - serial 22.55 CSI. Krymi-
nalne zagadki Las Vegas - serial 0.00 Komórka - fi lm akcji

PULS
6.00 Dyżur 6.30 Menu na miarę 7.00 Tom i Jerry - serial 7.50 Xena: wojownicza 
księżniczka - serial 8.50 13 Posterunek - serial 10.00 Błękitny patrol - serial 11.00 
Nash Bridges - serial 12.00 Akcja Restauracja - reality TV 13.00 Steve Irwin - łow-
ca krokodyli - serial 13.55 Sekundy grozy - serial dok. 14.25 Robin Hood - serial 
15.35 13 Posterunek - serial 16.55 Czy jesteś mądrzejszy od 5 - klasisty? 18.00 
Xena: wojownicza księżniczka - serial 19.00 Pingwiny z  Madagaskaru - serial 
20.00 Ogniste monstrum - horro 21.55 Rekiny: walka o życie - horror 23.55 Bez 
kontroli - komedia 1.50 Programy powtórkowe 

PULS

6.00 Dyżur 6.30 No problem! 7.00 Tom i Jerry - serial 7.25 Timon i Pumba - serial 7.55 
Xena: wojownicza księżniczka - serial 8.50 13 Posterunek - serial 10.05 Błękitny pa-
trol - serial 11.00 Nash Bridges - serial 12.00 Akcja Restauracja - reality TV 13.00 Steve 
Irwin - łowca krokodyli - serial 13.55 Sekundy grozy - serial dok. 14.25 Robin Hood 
- serial 15.30 13 Posterunek - serial 16.55 Czy jesteś mądrzejszy od 5 - klasisty? 18.00 
Xena: wojownicza księżniczka - serial 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial 20.00 
Psy i koty - fi lm familijny 21.55 Bitwa o ziemię - fi lm akcji 0.20 Stare dranie z Belgii 
- program rozrywkowy 1.00 Stare dranie z Belgii - program rozrywkowy

PULS
6.00 Dyżur 6.30 W blasku fl eszy 7.00 Tom i Jerry - serial 7.20 Timon i Pumba - serial 
7.50 Xena: wojownicza księżniczka - serial 8.50 13 Posterunek - serial 10.05 Błękitny 
patrol - serial 11.00 Nash Bridges - serial 12.00 Akcja Restauracja - reality TV 13.00 
Steve Irwin - łowca krokodyli - serial 13.55 Sekundy grozy - serial dok. 14.30 Robin 
Hood - serial 15.30 13 Posterunek - serial 16.55 Czy jesteś mądrzejszy od 5 - klasisty? 
18.00 Xena: wojownicza księżniczka - serial 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial 
20.00 Jack Hunter i grobowiec Akenatena - fi lm przygodowy 22.00 CSI. Kryminalne 
zagadki Las Vegas - serial 0.00 Atak Tryfi dów - horror 1.55 Programy powtórkowe 

PULS

program tv

Przychodnia wielospecjalistyczna 
i nowoczesny szpital z blokiem 
operacyjnym i oddziałem chirurgii 
krótkoterminowej.
Znakomici specjaliści, profesorowie 
i adiunkci, ordynatorzy, lekarze kliniczni 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Przychodnia wielospecjalistyczna 

operacyjnym i oddziałem chirurgii 

Znakomici specjaliści, profesorowie 
i adiunkci, ordynatorzy, lekarze kliniczni 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

tel. 34 365 80 76, tel. 600 660 440 Częstochowa, ul. Zaciszańska 25a - w godz. pn.-pt. 8-21, sob. 9-15
www.cmlukasza.pl

Szczegółowe informacje i zapisy:

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 
w Kłobucku, kształcący się w 
zawodach technik logistyk oraz 
technik ekonomista, przyjrzeli 
się funkcjonowaniu centrum 
logistycznego Polo Market w Libidzy

- Celem wizyty było zapozna-
nie przyszłych logistyków i ekono-
mistów z organizacją pracy i funk-
cjonowaniem jednego z najnowo-
cześniejszych tego rodzaju obiektów 
logistycznych znajdujących się na 
terenie naszego kraju – mówi Ma-
ciej Biernacki, naczelnik powiatowej 
oświaty, który towarzyszył kłobuc-
kiej młodzieży.

Po prezentacji filmów instrukta-
żowych m.in. przygotowania środ-
ków transportu zewnętrznego do 
dystrybucji towarów, pracownicy 
oprowadzili uczniów wraz z opieku-
nami po obiekcie i poszczególnych 
strefach magazynu. Przyszli logisty-
cy i ekonomiści mieli niepowtarzal-
ną okazję zobaczenia magazynu wy-
sokiego składowania z jego nowo-
czesnym wyposażeniem oraz środ-
ków transportu technologicznego. 
Mogli także z bliska przyjrzeć się 
pracy w strefach przyjęć, składowa-
nia oraz wydań.

- Nie ulega wątpliwości, że cen-
trum logistyczne Polo Market, stwa-
rza przyszłym logistykom duże moż-
liwości zatrudnienia w branży – uwa-
ża Biernacki. - W obecnych czasach 
globalizacji rynku, integracja proce-
sów logistycznych jest bardzo waż-
nym elementem funkcjonowania nie-
malże każdego przedsiębiorstwa, a 
zawód logistyka jest niezwykle pożą-
dany na rynku pracy – dodaje członek 
zarządu powiatu kłobuckiego.(PW)

Kłobuck, Libidza

Znajdą pracę w Polo Markecie?

Młodzież z kłobuckiej „Jedynki” miała okazję z bliska przyjrzeć się pracy w 
strefach przyjęć, składowania oraz wydań.

W zawodach, zorganizowanych 
przez zarządy kół Polskiego 
Związku Wędkarskiego z 

Krzepic i Starokrzepic, wzięło udział 
23 dzieci. Impreza była przeznaczona 
dla najmłodszych pasjonatów łowie-

Krzepice

Taaakie ryby złowili!

Najlepsi w zawodach „Taka Ryba”
1) Jakub Jelonek (680 pkt.), 2) 
Bartek Kierat (500 pkt.), 3. Lena 
Wąsińska (420 pkt.), 4) Bartosz 
Pląskowski (400 pkt.), 5) Anasta-
zja Pluta (380 pkt.), 6) Jakub Kra-
kowiak (360 pkt.), 7) Dawid Droś 
i Jasiek Barański (po 340 pkt.).

Dzieci radziły sobie z zadaniem same...

...a czasem z niewielką pomocą starszych.

nia ryb – w wieku do 12 lat. Wędkar-
skie hobby przekazywane jest często z 
pokolenia na pokolenie, czego dowo-
dzić może udział właśnie stosunkowo 
licznej grupy uczestników z jednej tyl-
ko gminy Krzepice. Młodzi wędkarze, 
zarówno chłopcy jak i dziewczynki, z 
postawionym przed nimi zadaniem 
radzili sobie w mniejszym lub więk-
szym stopniu samodzielnie, czasem 
korzystając z pewnej pomocy, ale i do-
brej rady oraz opieki dorosłych. Po po-
nad godzinie zawodów złowione rybki 
zważono i ogłoszono wyniki. Pierw-
sze miejsce zajął Jakub Jelonek, który 
już w pierwszych minutach rywaliza-
cji wyciągnął z wody średniej wielko-
ści karpia.

- Dzięki mocnemu wsparciu 
sponsorów mogliśmy tym razem 
przygotować wiele nagród, a zara-
zem także zachęcić do udziału w za-
wodach niemałe grono dzieci – cie-
szy się z udanego konkursowego 
spotkania wędkarzy organizator za-
wodów i prezes krzepickiego koła 
PZW, Tomasz Rakowski. (jar)

©
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©
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Gminne zawody wędkarskie dla 
dzieci „Taka ryba” przeprowadzono 
w minioną sobotę nad 
malowniczym zalewem „Łezka” w 
Krzepicach
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sport

Agnieszka Kuzyk i Marcin Błaziński 
triumfowali w XX Ogólnopolskim 
Biegu „Krzepkich” w Krzepicach 

Jubileuszowy ogólnopolski bieg był 
popisem jednego aktora Marcina 
Błazińskiego (WKB Meta Lubli-

niec), który niezagrożony prowadził 
od startu, osiągając metę w bardzo 
dobrym czasie 30 minut i 20 sekund. 
Drugiego na mecie Łukasza Grajcara 
wyprzedził o ponad 2 minuty. Trze-
ci przybiegł Daniel Woch (obaj Bu-
dowlani Częstochowa). Wśród kobiet 
Agnieszka Kuzyk (Meta Lubliniec) 
wyprzedziła Ewę Kłosińską (AJD 
Częstochowa) i Dorotę Ustianowską 
(Częstochowa). Na czternastym miej-
scu linię mety minął najlepszy bie-
gacz miasta i gminy Krzepice Domi-
nik Sas ze Starokrzepic, a wśród ko-
biet w tej kategorii bezkonkurencyjna 
okazała się Joanna Machaczka-Ko-
tarska (Dankowice Piaski/UKS Flo-
rian Zajączki Drugie). Obydwoje po-
wtórzyli ubiegłoroczne sukcesy. Do-
minik Sas był jednocześnie trzeci w 
kat. wiekowej M16. Drugie miejsce w 
kat. M60 wywalczył Ignacy Ozięba-
ła (Wręczyca Wielka). Bieg ukończy-
ła rekordowa liczba 258 uczestników, 
w tym 43 kobiety. Co najważniejsze 
Bieg Główny ukończyła liczna grupa 
mieszkańców gminy Krzepice i po-
wiatu kłobuckiego. Na biegowej trasie 
widoczni byli członkowie Niezależnej 
Grupy Biegowej z Kłobucka, UKS-u 
Florian Zajączki Drugie czy Zabiega-
nych Częstochowa. 

Głównymi organizatorami dwu-
dziestej edycji Biegu „Krzepkich” 
byli: MGLKS Liswarta Krzepice, 
Urząd Miejski w Krzepicach, Sta-
rostwo Powiatowe i LGD Zielony 
Wierzchołek Śląska. 

Wyniki
Bieg Główny (kobiety): 1. 

Agnieszka Kuzyk (Meta Lubli-
niec-38,43), 18. Katarzyna Wydmuch 
(Danków-51,13), 20. Sonia Grzyb 
(Danków), 21. Anna Sosnowska (Łu-
gi Radły/Meta), 24. Magdalena Ja-
gielska (Kłobuck), 25. Karina Korzo-
nek (Kuźnica Stara), 28. Joanna Ma-

	Stanisław Wrzesiński

	Stanisław Wrzesiński

Bieganie

Jubileuszowy Bieg Krzepkich

Była znakomita biegaczka Liswarty Krzepice Iwona Telesińska z utalentowanymi 
miejscowymi zawodniczkami Weroniką Kierat (z lewej) i Julią Pyrak.

W Biegu Głównym od startu do mety prowadził niezagrożony Marcin Błaziński (WKB Meta Lubliniec). 

chaczka-Kotarska (Dankowice Pia-
ski/UKS Florian), 29. Anna Galiczak 
(Przystajń/NGB Kłobuck); (męż-
czyźni): 1. Marcin Błaziński (Me-
ta-30,20), 14. Dominik Sas (Staro-
krzepice-36,56), 17. Tomasz Sosnow-
ski (Kłobuck/Meta), 19. Łukasz Sów-
ka (Panki), 22. Dominik Trzepizur 
(Wręczyca Wielka/NGB), 23. Ma-
riusz Ściebura (Libidza), 24. Bartło-
miej Krzywania (Starokrzepice), 26. 
Paweł Edelman (Opatów), 28. An-
drzej Pelikan, 29. Krzysztof Głąb, 31. 
Arkadiusz Olszewski (wszyscy NGB), 
44. Andrzej Matyja (Kłobuck), 45. 
Tomasz Mikołajczyk (Krzepice), 46. 
Jacek Lubczyński, 54. Roman Ma-
tyszczak (obaj NGB), 59. Remigiusz 
Antczak (Grodzisko), 65. Sebastian 
Nicpoń (Krzepice/NGB), 69. Dariusz 
Gutowski (NGB), 71. Damian Klu-
ba (Krzepice), 82. Artur Pelikan (Kło-
buck), 85. Robert Mikołajczyk, 86. 
Piotr Zawadzki (obaj Krzepice), 90. 
Dariusz Rataj (Kłobuck), 92. Krzysz-
tof Kuberski (Miedźno), 93. Mateusz 
Kotarski (Dankowice Piaski), 96. Sła-
womir Matyszczak (Rębielice Kró-
lewskie), 97. Bartosz Kuc (Parzymie-
chy), 98. Krzysztof Nagłowski (Lu-
trowskie/Spartakus Krzepice), 99. 
Ignacy Oziębała (Wręczyca Wiel-
ka/Meta), 106. Rafał Roman (NGB), 
109. Grzegorz Nowak (Kalej), 111. 

Szymon Żurkowski (Kłobuck), 113. 
Włodzimierz Jaszczyk (NGB), 114. 
Arkadiusz Świerzy (Lipie), 115. Ja-
rosław Jagusiak (Opatów/Meta), 117. 
Włodzimierz Stefański, 119. Da-
mian Matyszczak (obaj NGB), 120. 
Piotr Kilan (Iwanowice Duże/NGB), 
124. Bartosz Wojtal (Dankowice Pia-
ski), 125. Janusz Przybylski (NGB), 
126. Marcin Sas (Starokrzepice), 127. 
Stanisław Filak (Zajączki Pierwsze/
KPP Olesno), 128. Witold Jędrysz-
czak (NGB), 131. Tadeusz Krawczyk 
(Szarki/UKS Florian), 134. Antoni 
Dądela (Krzepice/UKS Florian), 136. 
Wojciech Kubicki, 139. Paweł Chy-
ra (obaj Krzepice), 141. Marek Po-
lanowski (Kłobuck), 148. Jakub Ma-
chaj, 154. Rafał Drynda (obaj Krze-
pice), 160. Arkadiusz Niezgoda (Ku-
leje), 161. Sławomir Orzełek (Panki/
Zabiegani Częstochowa), 163. Mi-
chał Gruszka (Truskolasy), 164. To-
masz Wojtal (Dankowice Piaski), 
177. Grzegorz Dobosz (NGB), 180. 
Marcin Kołodziej (Kalej), 182. Flo-
rian Wolny (Zajączki Pierwsze), 190. 
Antoni Kołodziej (Kalej), 196. Ma-
teusz Kluba (Krzepice), 207. Witold 
Pawłowski, (Krzepice/Zryw Parzy-
miechy), 210. Kamil Kulig, 211. Ko-
misarz, 212. Dawid Szczygioł (wszy-
scy Krzepice), 214. Krzysztof Hess 
(Zawady). 

Piłkarska Akademia Przedszkolaka Znicza Kłobuck zainaugurowała działalność. 

Piłka Młodzieżowa

Piłkarska Akademia Przedszkolaka

27 młodych adeptów piłki 
nożnej wraz z rodzicami 
uczestniczyło w inaugura-

cyjnych sobotnich zajęciach na kło-
buckim orliku w ramach Piłkarskiej 
Akademii Przedszkolaka Znicza 
Kłobuck. Pierwsze zajęcia z udzia-
łem 4, 5 i 6-latków, w których do-
minowały gry i zabawy ruchowe z 
piłkami poprowadzili Andrzej Ro-
gaczewski i Konrad Wilk. Sprzę-
tem sportowym w postaci piłek no-
we piłkarskie przedsięwzięcie wspo-
mógł gminny radny Tomasz Wałęga.

Celem piłkarskiej akademii jest 
nie tylko szkolenie sportowe dzieci, 
ale również rozwój indywidualny za-
wodnika w sferze edukacyjnej i spo-
łecznej – mówi prezes Znicza Kło-
buck Dawid Melanowicz. 

Więcej informacji dotyczących 
ciekawego piłkarskiego projektu jakim 
bez wątpienia jest Piłkarska Akademia 
Przedszkolaka można się dowiedzieć 
ze strony internetowej: www.akade-
mia-klobuck.futbolowo.pl. Jednocze-
śnie przypominamy, że w czwartek 20 
czerwca (g. 18) w budynku klubowym 
przy ulicy Sportowej 14 odbędzie się 
walne Zebranie Sprawozdawczo-Wy-
borcze członków MLKS Znicz Kło-
buck. W programie m.in. wybory no-
wego zarządu klubu czy kierunki roz-
woju sekcji piłki nożnej w przyszłości. 
Działacze Znicza Kłobuck serdecz-
nie zapraszają na spotkanie sympa-
tyków, sponsorów oraz wszystkich, 
którym zależy na pomyślnym roz-
woju klubu w najbliższej przyszłości.  
(Sas)
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Biegi Górskie

Osiemnaste miejsce 
Jarosława Grabowskiego
Mieszkaniec Lutrowskiego 

(gmina Krzepice) Jarosław 
Grabowski zajął osiemnaste 

miejsce w stawce 389 biegaczy pod-
czas Mistrzostw Polski w Biegu Gór-
skim na Krótkim Dystansie w Sobót-
ce. Trasę długości 5 kilometrów po-
konał w czasie 30 minut i 50 sekund. 
Mistrzowskie tytuły wywalczyli Do-
minika Wiśniewska-Ulfik (SKB Kra-
śnik/RMD Montrail Team-30,25) 
i Dariusz Kruczkowski (TS Regle 

Szklarska Poręba-26,11). Mistrzo-
stwa Polski rozgrywane w ramach XX 
Biegu Górskiego na Ślężę ukończyło 
389 biegaczy i 66 biegaczek. 

 - Chciałbym serdecznie podzię-
kować Panu Przemysławowi Brocz-
kowskiemu z Firmy „Przemko” ze 
Starokrzepic, dzięki któremu mo-
głem się odpowiednio przygotować 
oraz pojechać na Mistrzostwa Pol-
ski w Sobótce – mówi Jarosław Gra-
bowski. (Sas)

Mieszkaniec  Krzepic Zbi-
gniew Macoch  wywalczył   
srebrny medal  w katego-

rii  wiekowej M65  podczas  odby-
wających się w Murowanej Goślinie 
XVII Mistrzostw Polski Weteranów 
w Półmaratonie (21,097 km). Krze-
piczanin  półmaratoński dystans po-
konał w czasie 1:35,40. W kategorii 
M65  triumfował   w czasie 1:33,53  
Henryk Węzik z Wałcza, a w całej 
mistrzowskiej  imprezie  w stawce 
335 uczestników zwyciężył  38-letni  
Marek Wasilewski z Piły (1:14,53), 
a wśród kobiet Małgorzata Sobań-
ska z Poznania (1:26,07). (Sas)

Bieganie

Wicemistrzostwo Polski 
Zbigniewa Macocha

Jarosław Grabowski  na najwyższym 
stopniu podium w IX Przełajowych 
Biegach Familijnych w Złochowicach.  

W swoim pierwszym sezonie 
na parkietach częstochowskiej 
Amatorskiej Ligi Koszykówki 
Dziewcząt młode koszykarki 
Basketu Orient Kłobuck sprawiły 
ogromną radość sympatykom 
koszykówki w naszym powiecie 

Pomimo wyjazdowej porażki 
32:43 z Gimnazjum Czarny 
Las podopieczne Bartłomie-

ja Sarana wywalczyły wicemistrzo-
stwo amatorskiej koszykarskiej ligi. 
Na pierwszym miejscu uplasował się 
złożony z doświadczonych zawodni-
czek, nawet z ekstraligową przeszło-
ścią Pedagog Częstochowa. 

- Tegoroczny debiutancki se-
zon był dla nas lekcją poważniej-
szej koszykówki. Z końcowego wy-
niku jestem bardzo zadowolony, ale 
już zdecydowanie mniej z gry w po-
szczególnych spotkaniach. Mieliśmy 
mecze bardzo dobre, ale były rów-
nież takie o których chciałbym szyb-
ko zapomnieć. W najbliższym sezo-
nie czeka nas mnóstwo pracy, nie-
mniej uważam, że w tym roku po-
stawiliśmy solidne fundamenty. 
Najlepszymi zawodniczkami zespo-
łu były: Agata Kotonowicz, Karoli-
na Gabryel oraz Martyna Nowak. 
Jednak każda z zawodniczek miała 
swój wkład w końcowy sukces dru-
żyny. Co czeka nas w przyszłości? 
Na pierwszych treningach przygoto-
wujących do nowego koszykarskiego 
sezonu spotykamy się w sierpniu. W 
przyszłym sezonie 2013/2014 chce-
my być silniejsi nie tylko na boisku, 
ale także organizacyjnie – relacjonu-

Koszykówka

Drugie miejsce Basketu

Koszykarska drużyna dziewcząt Basketu Orient Kłobuck z trenerem 
Bartłomiejem Saranem. 

Komplet wyników Basketu: 
Basket – Gimnazjum 16 Często-
chowa 98:5
Pedagog Częstochowa – Basket 
67:27
Basket – Gimnazjum Czarny Las 
45:26
UKS Dragon Częstochowa – Ba-
sket 30:71
Gimnazjum 16 Częstochowa – 
Basket 11-107
Basket – Pedagog Częstochowa 
36-78
Gimnazjum Czarny Las – Basket 
43-32

je założyciel koszykarskiej drużyny, 
jej trener oraz sponsor w jednej oso-
bie, czyli Bartłomiej Saran.

Drużynę Basketu w sezonie 
2012/2013 reprezentowały: Aga-
ta Kotonowicz, Karolina Gabryel, 
Monika Micuda, Martyna Nowak, 
Michalina Biernacka, Klaudia Szy-
mańska, Angelika Chyra, Martyna 
Wyrzykowska, Kinga Garus, Mar-
tyna Kała, Karolina Borecka, Marty-
na Buczkiewicz, Kamila Krawczyk i 
Wiktoria Lizurej. 

- Najlepszymi strzelcami Baske-
tu były: Agata Kononowicz (średnia 
13,7 pkt na mecz), Karolina Gabry-
el (13,3 pkt) i Martyna Nowak (11,9 
pkt), która również zdobyła najwię-
cej 35 punktów w jednym meczu – 
dodaje Saran. W podstawowej „piąt-
ce” mistrzowskiego Pedagoga Czę-

stochowa z powodzeniem wystę-
powała nauczycielka wychowania 
fizycznego Gimnazjum we Wręczy-
cy Wielkiej Agata Kwiatkowska. 

W XX kolejce grupy pierwszej 
B-klasy częstochowskiej Sparta 
Nowa Wieś przegrała na wyjeździe 
ze Świtem Borowno

Na dwie kolejki przed zakoń-
czeniem rozgrywek tej gru-
py do A-klasy częstochow-

skiej awansowały drużyny Kmi-
cica Kruszyna i Polonii-Unii Wi-
dzów. Prowadzący w tabeli Kmicic 
pewnie 4:1 pokonał Jurajskie Wilki 
Częstochowa, a wicelider z Widzo-
wa otrzymał trzy punkty walkowe-
rem (Grom II Miedźno wycofał się 
z rozgrywek przed rozpoczęciem 
rundy wiosennej). Zajmujący trze-
cie miejsce Płomień Lgota Mała 
(niespodziewana porażka 2:5 z So-
kołem Rzeki Wielkie) posiada jed-
nak niekorzystny bilans bezpośred-
nich meczów z Polonią-Unią, do 
której traci sześć punktów. Dzie-
wiąta w B-klasowej tabeli Spar-
ta Nowa Wieś w przedostatniej 
XXII kolejce, w sobotę (15.06-
17.00) zmierzy się z bardzo dobrze 
spisującym się na wiosnę Płomie-
niem Lgota Mała. W grupie dru-
giej wicelider LZS Mrzygłód k/
Myszkowa, 4:1 pokonując na wy-
jeździe ULKS Będusz, przypieczę-
tował A-klasowy awans. Prowa-
dzący w tabeli Alkas Aleksandria, 
który świętował A-klasowy awans 
w ubiegłym tygodniu 9:0 rozgro-
mił KS Kotowice. W B-klasie lu-
blinieckiej Płomień Przystajń, 3:1, 
(2:1) wygrywając w najciekaw-

B klasa

Historyczny A-klasowy 
awans Płomienia Przystajń

W spotkaniu Płomień Przystajń – Victoria Strzebiń 3:1 (2:1) decydującym o A 
klasowym awansie dwie bramki zdobył weteran piłkarskich boisk Jarosław 
Gmyrek. 

szym pojedynku XX kolejki z Vic-
torią Strzebiń wywalczył historycz-
ny A-klasowy awans. Dla zajmują-
cego obecnie drugie miejsce w ta-
beli Płomienia dwie bramki zdobył 
niezwykle doświadczony 39-let-
ni Jarosław Gmyrek i Przemysław 
Dudek. Liderujący MLKS II Woź-
niki wysoko 5:0 wygrał z zamyka-
jącym B-klasową tabelę Orłem Pa-
wonków. W najbliższej XXI kolej-
ce podopieczni Józefa Prusko, w 
niedzielę (16.06-17.00) zagrają na 
wyjeździe z Unią Lisowice. (Sas)

Podokręg Lubliniec
B klasa
Pozostałe wyniki (XX kolejka): 
Żwirex Hadra-Płomień Łagiewni-
ki Wielkie 3:0, Zieloni Zborowskie-
Sparta II Tworóg 4:3, LKS Wierz-
bie-Tajfun Harbułtowice 2:1, Unia 
Lisowice-Dragon Rusinowice 0:2. 

Drużyna M Pkt Bramki
1. MLKS II Woźniki 20 55 84:16
2. Płomień Przystajń 20 41 50:33
3. Sparta II Tworóg 20 37 43:30
4. Victoria Strzebiń 20 33 57:32
5. Żwirex Hadra 20 32 40:40
6. Dragon Rusinowice 20 28 38:41
7. LKS Wierzbie 20 27 34:39
8. Zieloni Zborowskie 20 25 38:42
9. Tajfun Harbułtowice 20 23 25:38
10. Unia Lisowice 20 15 36:61

11. Płomień Łagiewniki 
Wlk 20 14 31:59

12. Orzeł Pawonków 20 13 25:70

prezy, w której rywalizowały 6-oso-
bowe drużyny było Powiatowe Zrze-
szenie LZS w Kłobucku, a współor-
ganizatorem KS Grom Miedźno. 

 - Trzy najlepsze drużyny otrzy-
mały puchary, a wszystkie uczestniczą-
ce w turnieju zespoły dyplomy i sprzęt 
sportowy. Liswarta Krzepice będzie re-
prezentować powiat kłobucki w fina-
le województwa śląskiego (18.06) w 
Dankowicach k/Bielska-Białej – mó-
wi przewodniczący PZ LZS w Kło-
bucku Grzegorz Garbaciak. (Sas)

Piłka młodzieżowa

Mała Piłkarska Kadra Czeka

Kamyk, 3:1 z Liswartą Popów i 3:0 z 
Olimpią Truskolasy. Turniej Finałowy 
poprzedziły dwa turnieje eliminacyj-
ne rozgrywane na orlikach w Miedź-
nie i Krzepicach, które miały za za-
danie wyłonienie czwórkę finalistów. 
Drużynę Okszy Łobodno reprezen-
towali: Kacper Jambor, Dominik Lu-
bański, Damian Kowalski, Dominik 
Kempiński, Szymon Pąklak, Wiktor 
Kierat, Jakub Krakowiak, Dawid Te-
kieli i Miłosz Szymczak. 

Organizatorami piłkarskiej im-

Liswarta Krzepice triumfowa-
ła w odbywającym się na orli-
ku w Miedźnie Finale Powia-

tu Kłobuckiego III Ogólnopolskie-
go Turnieju Piłki Nożnej Chłopców 
(2000r. i mł.) „Mała Piłkarska Kadra 
Czeka”. Kolejne miejsca zajęły dru-
żyny Pogoni Kamyk, Liswarty Po-
pów i Olimpii Truskolasy. W powia-
towym finale rozgrywanym syste-
mem „każdy z każdym” podopieczni 
Stanisława Szczęsnego odnieśli kom-
plet trzech zwycięstw: 3:0 z Pogonią 
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 MOtORyZACJA

ogłoszeniaBiuro reklamy i ogłoszeń:
tel. 34 317 33 23 - 501 610 428
e-mail: reklama@gazetaklobucka.pl

Sprzątamy groby. Tel. 797 558 321 
www.zadbanygrob.net 

Jaja kurze z wolnego wybiegu, 
Kłobuck. Tel. 792 896 875

ROWERY
Duży wybór – niskie ceny- 

możliwość negocjacji.
DH Merkury, wejście od tyłu.

Apteka „VERIS”
ul. Częstochowska 18A
42-120 Miedźno
tel. 668 495 990
czynna:
pn – pt   8:00 – 20:00
sobota    8:00 – 14:00

Apteka „VERIS”
ul. 11 Listopada 5b
42-100 Kłobuck
tel. 34 310 02 31   
czynna:  
pn – sob 8:00 – 22:00

Apteka „VERIS”
ul. Częstochowska 5
42-164 Parzymiechy
tel. 34 318 91 60
czynna:
pn – pt   9:00 – 16:00
sobota    9:00 – 13:00

Punkt Apteczny „TWOJE ZDROWIE”
Lindów 12
tel. 34 318 87 97
czynny:
pn – pt  9:00 – 16:00

Punkt Apteczny „VERIS”
ul. Główna 50
Kalej
tel. 34 319 41 99
czynny:
pn  9:00 – 17:00
wt – pt 9:00 – 16:00

Punkt Apteczny „VERIS”
ul. Kościelna 9A
42-142 Ługi Radły
tel. 797 169 008
czynny:
pn – pt 8:00 – 15:00
czw      9:00 – 16:00

BEZPŁATNA OGÓLNOPOLSKA
INFORMACJA MEDYCZNA:
o lekarzach
aptekach
placówkach zdrowia
usługach medycznych
Tel. 194-39
www.medycyna.bigduo.pl

iNfORMAtOR MeDyCZNy

 UsŁUgi

 eDUKACJA

 NieRUChOMOśCi
Wynajmę pomieszczenie biurowe 
i lokale pod każdą działalność go-
spodarczą, tel. 508 147 990

Bramy garażowe, uchylne, seg-
mentowe, przemysłowe; napędy 
do bram; drzwi. Transport GRA-
TIS. Złochowice, ul. Wesoła 5  
Tel. 34 318 05 53, 661 945 351

Zatrudnimy do pracy na stanowi-
sko: OBSŁUGA SPRZEDAŻY-
KASJER. Osobę z wykształce-
niem średnim, zarejestrowaną jako 
osoba bezrobotna. Mile widziani 
absolwenci szkoły handlowej. CV 
ze zdjęciem należy składać osobi-
ście do 15 czerwca 2013 w siedzi-
bie firmy TABO PLAST Spół-
ka Jawna Waleńczów ul. Często-
chowska 53. Kontakt: 604 450 090

 BUDOWLANe

 ZDROWie

 DAM PRACę

 sZUKAM PRACy

Reklama

Reklama

�Poszukuję�małego�umeblowanego�
mieszkania�–�od�zaraz.�Tel.�602�529�
797

�Wynajmę�tanio�gabinet�w�Kło-
bucku!�Gabinet�w�pełni�umeblo-
wany;�oferta�dla�dietetyka,�lekarza,�
psychologa�itp.�Cena�500zł�do�
negocjacji.�Tel.�691�743�246

�Wynajmę�mieszkanie�w�Kłobucku�
na�ul.�Rómmla,�3�pokoje,�48m2,�czę-
ściowo�umeblowane.�Tel.�600�757�222

�Do�wynajęcia�komfortowe�M-3�
w�Kłobucku.�Cena�850zł.�Tel.�723�
941�590

�Do�wynajęcia�2-pokojowe�miesz-
kanie.�Cena�800zł.�Tel.�723�941�590

�Wynajmę�umeblowane�mieszka-
nie�38,2m2�(pokój,�kuchnia,�łazien-
ka)�w�Pankach.�Tel.�880�928�494

�Wynajmę�mieszkanie�M-3�w�
Kłobucku�ul.�Przechodnia�–�parter.�
Tel.�608�102�659

�Kupię�parterowy�dom�w�Kłobuc-
ku�do�remontu.�Tel.�790�704�088

�Sprzedam�budynek�handlowy�z�
możliwością�adaptacji�na�mieszka-
nia,�72m2,�działka�750m2.�Cena�do�
uzgodnienia;�Ostrowy�nad�Okszą�
(do�zalewu�800m).�Tel.�723�818�119

�Sprzedam�dom�w�Wilkowiecku�+�
budynki,�działka�30�arów.�Tel.�697�
652�516

BALUSTRADY NIERDZEWNE
606 512 929 www.wolmar.pl

Mycie elewacji i kostki brukowej 
oraz czyszczenie dachów. Tel. 502 
450 627, www.eccotech.pl

Szybka pożyczka do 5000zł! Równe 
raty, bez ukrytych opłat. Provident 
Polska S.A. 600 400 288 (taryfa wg 
opłat operatora) 

ZAKŁADy POgRZeBOWe 
Usługi Pogrzebowe 
GIBERT
tel. 510 919 025
Kłobuck, ul. Długosza 78
Wręczyca Wlk. ul. Częstochowska 31c
Krzepice ul. Częstochowska 40
NAJTAŃSZY POGRZEB
TRUMNA I OBSŁUGA
               1299 zł
rzetelna i profesjonalna obsługa

Usługi Pogrzebowe
MOŃKA
Krzepice Dz. Kuźniczka, ul. 17 Stycz-
nia 7
Częstochowa Dz. Raków, ul. Tetma-
jera 39
tel. 34 317 56 25
      603 893 785
TRUMNY W CENACH 
PRODUCENTA!!!
Firma rekomendowana przez Polską 
Izbę Pogrzebową

Kompleksowe
Usługi Pogrzebowe
„Henryk”
42-100 Kłobuck
ul. 3 Maja 3A
tel. kom. 604 492 217
tel. 34 317 38 66
Składanie zamówień:
Kłobuck-Cmentarz
Czynne całą dobę!
Nie stosujemy głupich cen!
Nie przyjmujemy opłat na kościół i 
grabarza.

Sprzątanie grobów.
Opieka nad grobami.
www.zadbanygrob.net
Tel. 797 558 321
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 ZWIERZĘTA

ogłoszeniaBiuro reklamy i ogłoszeń:
tel. 34 317 33 23 - 501 610 428
e-mail: reklama@gazetaklobucka.pl

Cyklinowanie bezpyłowe PARKIET 
JAN, układanie podłóg, parkietów, 
paneli, renowacja schodów. Tel. 600 
677 146, www.parkietjan.com 

Firma Usługowa „ARANŻ” oferu-
je aranżowanie i wykańczanie wnętrz. 
Sufity napinane – alternatywa dla płyt 
k-g. www.aranz-sb.pl Tel. 502 084 966

Sprzątamy groby. Tel. 797 558 321 
www.zadbanygrob.net 

Apteka „VERIS”
ul. Częstochowska 18A
42-120 Miedźno
tel. 668 495 990
czynna:
pn – pt   8:00 – 20:00
sobota    8:00 – 14:00

Apteka „VERIS”
ul. 11 Listopada 5b
42-100 Kłobuck
tel. 34 310 02 31   
czynna:  
pn – sob 8:00 – 22:00

Apteka „VERIS”
ul. Częstochowska 5
42-164 Parzymiechy
tel. 34 318 91 60
czynna:
pn – pt   9:00 – 16:00
sobota    9:00 – 13:00

Punkt Apteczny „TWOJE ZDROWIE”
Lindów 12
tel. 34 318 87 97
czynny:
pn – pt  9:00 – 16:00

Punkt Apteczny „VERIS”
ul. Główna 50
Kalej
tel. 34 319 41 99
czynny:
pn – pt  9:00 – 16:00

BEZPŁATNA OGÓLNOPOLSKA
INFORMACJA MEDYCZNA:
o lekarzach
aptekach
placówkach zdrowia
usługach medycznych
Tel. 194-39
www.medycyna.bigduo.pl

INFORMATOR MEDYCZNY
Punkt Apteczny „TWOJE ZDROWIE”

 USŁUGI

 EDUKACJA
 MATEMATYKA – korepetycje 

– każdy poziom: SP, GIM, LO/TCH – 
MATURA, EGZAMIN GIMNAZJAL-
NY – duże doświadczenie – atrakcyjne 
ceny – tel. 794 533 255

Reklama Ogłoszenie

Reklama Reklama

Reklama Reklama

 Domy pasywne
i energooszczędne

PROJEKT
WYKONANIE - NADZÓR 

dekarskie, docieplenia budynków,
usługi ogólnobudowlaneUSŁUGI:

WYLEWKI MASZYNOWE MIXOKRETEM
TAPETY NATRYSKOWE

WYLEWKI MASZYNOWE MIXOKRETEM
TAPETY NATRYSKOWE

P.P.H.U. SWING

Cyganka 27

42-140 Panki

tel./fax 034 317 90 83 

            

            0 691 996 477

0 691 996 166

BALUSTRADY NIERDZEW-
NE- Poręcze – Schody – Ogrodze-
nia www.wolmar.pl tel. 606 512 929

TAXI Kłobuck, tel. 602 556 889. 
7-osobowe. Czynne całą dobę. 
Drobne zakupy na telefon.

Firma J-K – pranie tapicerki samo-
chodowej i meblowej oraz dywanów. 
Dojazd GRATIS. Tel. 661 700 686

pl tel. 788 088 161
 USŁUGI KARCHEREM (pranie 

dywanów i tapicerki) www.tops-sys-
tem.pl tel. 788 088 161

 AKUMIX – skup metali koloro-
wych i akumulatorów, tel. 696-195-971

 Czyszczenie dywanów i tapicerek 
– tanio. Tel. 698 126 893

 Cyklinowanie, tel. 721 649 745
 Kredyty bankowe: oferta po-

nad 20 banków, samochodowe na 
oświadczenia, dla � rm bez ZUS i 
US. Kłobuck, Rynek Jana Pawła II 
17. Tel. 34 317 41 62

 Pożyczki pozabankowe bez zdol-
ności kredytowej, bez BIK, Chwi-
lówki na dowód. Kłobuck, Rynek 
Jana Pawła II 17. Tel. 34 317 41 62

 Masz � rmę? - Masz pieniądze! Spe-
cjalna oferta dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą. Bez doku-
mentów dochodowych. Na oświadcze-
nie. Do 20 tysięcy. Tel. 795 518 752

 Gotówka na święta, na węgiel, 
na co tylko potrzeba! Bez BIK i bez 
sprawdzania zdolności kredytowej. 
Minimum formalności i krótki okres 
oczekiwania na pieniądze. Zadzwoń i 
się przekonaj. Tel. 34 314 82 02

 Wycinka trudnych drzew podno-
śnikiem lub alpinistycznie, przycinanie 
prowadzące owocowych, przycinanie tui, 
krzewów ozdobnych. Tel. 505 933 515

 Odśnieżanie ręczne: dachów, 
posesji, chodników itp. Faktury VAT, 
tel. 607 995 727

 HYDRAULIK. Instalacje wod-
kan, centralnego ogrzewania. Ada-
ptacje kotłowni. Tel. 607 143 037

ZAKŁADY POGRZEBOWE 

Usługi Pogrzebowe 
GIBERT
tel. 510 919 025
Kłobuck, ul. Długosza 78
Wręczyca Wlk. 
ul. Częstochowska 31c
Krzepice ul. Częstochowska 40
najniższe ceny
bezpłatna chłodnia
rzetelna i profesjonalna obsługa

Zakład Usług Pogrzebowych
„CONCORDIA”
tel.34 362 71 57
     34 322 02 38
     34 322 03 51
42-200 Częstochowa
ul. Ikara 59 (dz. Grabówka)
ul. Bema 2 (dz. Stradom)
ul. Mirowska 9 (dz. Zawodzie)
ul. Westerplatte 30 
(dz. Parkitka)
międzynarodowy transport
bezgotówkowa organizacja cere-
monii pogrzebowych

„STYX”
Kompleksowe całodobowe usługi 
pogrzebowe
42-200 Częstochowa
ul. Wielkoborska 196
tel. 34 327 10 56
tel. 24H 603 471 221
Wysoka jakość usług w niskiej 
cenie

Usługi Pogrzebowe
MOŃKA
Kuźniczka, ul. 17 Stycznia 7
tel. 34 317 56 25
      603 893 785
TRUMNY
W CENACH PRODUCENTA!!!
Firma rekomendowana przez 
Polską Izbę Pogrzebową

Sprzątanie grobów.
Opieka nad grobami.
www.zadbanygrob.net
Tel. 797 558 321

 Usługi remontowo-wykończeniowe, 
płytkarstwo, gipsówki, malowanie, karto-
gipsy, adaptacja poddaszy. Tel. 790 887 051

 Wykończenia wnętrz, remonty do-
mów. Adaptacja poddaszy, zabudowa 
k-g, płytki, malowanie. Szczegóły 
www.griw.com.pl Tel. 726 775 458

 Cyklinowanie bezpyłowe, montaż 
podłóg. Tel. 603 403 175

 Naprawa komputerów – instala-
cja oprogramowania, modernizacja 
sprzętu, kon� guracja dostępu do sieci, 
odzyskiwanie danych. Tel. 517 464 128

  Instalatorstwo elektryczne w bu-
dynkach nowych – starych, przyłą-
cza, remonty, odbiory – zaświadcze-
nia. Tel. 602 495 357

 Cyklinowanie podłóg i parkietów. 

 Sprzedam owce kameruńskie. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 695 128 773

Wszystko do wykończeń wnętrz:
wełna, płyty g-k, gipsy, profi le, 
akcesoria
ROCKWOOL, KNAUF, 
BUDMAT

zakupy
z upominkiem

Tel. 888 825 110, 888 250 391
 Bramy, Balustrady i Ogrodzenia 

Metalowe. Węglowice, tel. 697 717 551
 Remonty, Kompleksowo, Raty 0% 

www.melanowicz.pl Tel. 607 995 727
 Pogotowie Hydrauliczne 24H/7 

dni. Awarie, Usterki www.melano-
wicz.pl Tel. 722 277 394, 607 995 727

 Układanie płytek, glazury, terakoty, Raty 
0%. Remonty łazienek, kuchni, tarasu, scho-
dów. Tel. 607 995 727 www.melanowicz.pl

 Przeprowadzki, Transport. 
Tel. 607 995 727 

 Usługi Hydrauliczne. Instalacje: 
sanitarne, wod-kan., centralnego 
ogrzewania, adaptacje kotłowni, biały 
montaż. Raty 0% www.melanowicz.pl 
Tel. 722 277 394, 607 995 727

www. stan-nawozy. pl    e-mail: biuro@stan-nawozy.pl 

USŁUGI TRANSPORTOWE   

StanZ.T.H.

PRASZCZYKI 47B   42-140 PANKI        tel. 34 317-90-60
UL.TARGOWA 24   42-141 PRZYSTAJŃ  tel. 34 319-10-57

ZAPRASZAMY-POLECAMY:

NAZWOZY SZTUCZNE:  AZOTOWE,  FOSFOROWE

WĘGIEL KRAJOWY I CZESKI: EKO-GROSZEK 
luz i workowany, KOSTKA, ORZECH i MIAŁ 

MATERIAŁY BUDOWLANE

 SZAFY WNĘKOWE i meble ku-
chenne na miarę, www.tops-system.

WYLEWKI MASZYNOWE MIXOKRETEM
TAPETY NATRYSKOWE

WYLEWKI MASZYNOWE MIXOKRETEM
TAPETY NATRYSKOWE

P.P.H.U. SWING
Cyganka 27
42-140 Panki
tel./fax 034 317 90 83 
            
            0 691 996 477

0 691 996 166

Reklama

 RóżNe

�Drenaże,�osuszanie�piwnic�
budynków,�odprowadzenie�wody.�
Skutecznie!�www.garden-bruk.eu�
Tel.�691�455�405

�Brukarstwo,�utwardzanie�terenu,�
drenaże.�Kompleksowo�i�solidnie.�
www.garden-bruk.eu�Tel.�691�455�
405

�LAKIERNICTWO�SAMO-
CHODOWE,�BLACHARSTWO,�
MECHANIKA�–�profesjonalnie,�
konkurencyjne�ceny.�Tel.�781�713�956

�Bramy.�Ogrodzenia,�balustrady�
metalowe.�Tel.�697�717�551

�Autoryzowany�wykonawca�syste-
mów�dociepleń�budynków.�Konku-
rencyjne�ceny!�Tel.�605�126�474

�Cyklinowanie�bezpyłowe,�montaż�
podłóg.�Tel.�603�403�175

�Cyklinowanie�bezpyłowe�podłóg�
i�parkietów.�Montaż�paneli.�Tel.�888�
825�110,�888�250�391

�Wycinka�trudnych�drzew�podno-
śnikiem�lub�alpinistycznie,�przy-
cinanie�prowadzące�owocowych,�
przycinanie�tui�i�drzew�ozdobnych.�
Tel.�505�933�515

� Instalatorstwo�elektryczne�w�
budynkach,�przyłącza,�remonty,�
odbiory,�pomiary�–�zaświadczenia.�
Tel.�602�495�357

�Taxi�Kłobuck,�tel.�602�556�889.�
7-osobowe,�czynne�całą�dobę.�

�Pranie�tapicerki�meblowej�tj.�
kanapy,�fotele�itp.�oraz�dywanów.�
Tel.�661�700�686

�Pranie�tapicerki�samochodowej,�
tel.�661�700�686

�Sprzedam�dom�w�Zawadach�na�
osiedlu�120m2,�stan�surowy�zamknię-
ty,�działka�10�arów.�Tel.�697�652�516

�Sprzedam�parterowy�dom�na�
osiedlu�w�Kłobucku�(salon�z�kuchnią�
i�jadalnią,�4�sypialnie.�2�łazienki),�
podpiwniczony.�Tel.�606�642�776

�Sprzedam�mieszkanie�własno-
ściowe�M-4,�60m2,�trzypokojowe�w�
Kłobucku�ul.�Rómmla�1B,�osobno�
łazienka�i�WC.�Dobrze�utrzymane�
–�do�zamieszkania.�Cena�188�000zł�
do�negocjacji.�Tel.�517�733�301

�Mieszkanie�Cz-wa,�oś.�1000-lecia�
ul.�Wodzickiego;�pow.�46m2.�Cena�
do�uzgodnienia.�Tel.�724�627�155

�Sprzedam�mieszkanie�dwupoko-
jowe�37,5m2�w�Kłobucku.�Tel.�607�
274�014�lub�665�838�052

�Sprzedam�mieszkanie�dwupoko-
jowe�w�Kłobucku�–�37m2.�Tel.�501�
419�392

�Sprzedam�działkę�o�pow.�1013m2�
w�Kłobucku�przy�ul.�Sienkiewicza�
(dwa�wjazdy,�wszystkie�media).�Cena�
do�uzgodnienia.�Tel.�34�317�30�31

�Sprzedam�2�działki�budowlane,�
Kłobuck��-�Mokra;�nowo�powstałe�
domy�w�lesie,�35�arów�i�70�arów.�
Tel.�697�652�516

�Sprzedam�działkę�budowlaną�
3847m2�w�Krzepicach.�Tel.�723�042�
844

�Działka�budowlana�w�Kłobucku�
przy�ul.�Gwiezdnej,�o�pow.�1500m2.�
Tel.�500�049�750

�Sprzedam�działkę�budowlaną�o�
pow.�1015m2�w�Opatowie.�Tel.�785�
624�952

�Szukam�pracy�jako�handlowiec,�
przedstawiciel�handlowy,�marke-
ting.�Posiadam�doświadczenie,�je-
stem�z�Kłobucka.�Tel.�692�689�344

�Poszukuję�pracy�jako�magazy-
nier,�spedytor,�wykładanie�towaru.�
Posiadam�uprawnienia�na�wózki�
widłowe,�książeczkę�sanepidu,�
doświadczenie.�Tel.�692�689�344

�Mężczyzna�lat�59.�Posiadam�orze-
czenie�o�stopniu�niepełnosprawności�
umiarkowanym.�Tel.�669�038�987

�Sprzedam�Opla�Corsa�B�Swing�1.0,�
1997r,�czarny,�3-drzwiowy.�Cena�3200zł�
do�negocjacji.�Tel.�608�742�348

�Sprzedam�Volkswagena�POLO�1.4,�
rok�produkcji�2000,�benzyna,�przebieg�
170.000�km.�Stan�bardzo�dobry.�Tel.�665�
240�135

�Fiat�Seicento�rok�prod.�2000,�cena�
3500zł�Tel.�669�038�987

�Ekogroszek,�węgiel,�miał.�Raty.�
Opatów,�plac�GS.�Tel.�666�666�589

�Skup�złomu.�Opatów�–�plac�GS.�
Tel.�666�666�589

�Sprzedam�żyto�6�ton,�gmina�
Popów.�Tel.�692�708�821

�Piec�c.o.�miał,�węgiel,�drzewo;�5�
lat�gwarancji;�20�kW,�cena�do�nego-
cjacji.�Tel.�727�533�995,�607�122�696

�Profesjonalne�poszukiwania�
przodków.�Cała�Polska,�kresy.�Naj-
taniej�w�Polsce!�Sławomir�Worwąg�
www.worwag.pl�Tel.�504�333�784�
Kłobuck,�Kościuszki�10

Ogłoszenie

Reklama

Reklama

Reklama

ReklamaReklama

OBOZY JĘZYKOWE
Londyn 29.07-05.08

Kościelisko 20-27.07

PÓŁKOLONIE JĘZYKOWE
www.greenschool.pl

Reklama

�PŁYTA�OSB�NA�DACHY,�AL-
TANY,�PODŁOGI,�TRANSPORT�
GRATIS,�STALI�ODBIORCY-ABA-
TY,�TEL.�609�685�655���
WWW.WOOD-TEAM.PL�

�Kominki�buduję.�Piece��szamotowo-
kaflowe.�Nie�musi�być�drogo.��
www.abramczyk.info.pl�Tel.�608�728�666

�Ogrodzenia�–�Bramy�–�Balustra-
dy.�www.ogrodzeniaklobuck.pl��
Tel.�696�427�191

�www.kominki-lubliniec.pl��
Tel.�603�710�326

�Świadectwa�energetyczne�oraz�po-
moc�w�kompletowaniu�dokumentów�

 DOM i OgRóD  ZWieRZętA
�Sprzedam�zbiornik�5000L�na�

szambo�lub�beczkowóz,�1550zł.�Tel.�
692�493�290�

�Wynajem�kucy�na�festyny,�impre-
zy�okolicznościowe.�Tel.�723�042�844

�HIT!�Obóz�językowy�w�Kościeli-
sku�20-27�lipca.�Dziś�ostatni�dzień�
zapisów!�Green�School.�Tel.�34�317�
23�17�Program�obozu�na��
www.greenschool.pl

�Przyjmę�osoby�do�zbioru�truska-
wek,�Wilkowiecko.�Tel.�34�318�04�33�
lub�697�652�516

�Przyjmę�do�pracy�samodzielną�fry-
zjerkę�ze�stażem�pracy.�Tel.�698�031�610

�Poszukuję�osoby�do�opieki�nad�
starszą�osobą.�Tel.�508�147�990

�Przyjmę�pracownika�do�zakładu�ka-
mieniarskiego�z�praktyką.�Tel.�603�650�832

�Zatrudnię�do�pracy�przy�docieple-
niach.�Tel.�669�928�487

�Zakład�zatrudni�do�przyuczenia�na�
maszyny�dziewiarskie.�Tel.�605�678�489

�Krawcowe�do�szycia�wózków�w�
zakładzie�–�pilnie!�Tel.�508�030�378

�Firma�remontowo-budowlana�
zatrudni�odpowiedzialnych�pra-
cowników,�do�wykończeń�wnętrz�i�
ociepleń.�Tel.�500�178�689

F.H.U. DEMOSTAL

tel. 608 171 966

42-100 Kłobuck
ul. E. Orzeszkowej 5

Punkt skupu złomu - Janusz Mączka

�Masaże,�rehabilitacja�domowa�
dzieci�i�dorosłych.�Tel.�607�122�696

ZAKŁAD BUDOWLANO - HANDLOWY sp.j.

TERMOORGANIKA System ociepleń PLATINUM

Szeroki rodzaj tynków, ich struktury oraz barwy
Jeden system, fachowe wykonawstwo, 
gwarancje jakości, korzystna cena.

• grunt uniwersalny SP-GU
 grunt sczepny SP-GS
• kołki mocujące
• klej do styropianu Platinum SP-KS
 poliuretanowy klej do styropianu 

Platinum SP-KPS
• płyty styropianowe TERMOORGANIKA
 Silver, Gold, Termonium, 

Termonium+.
• siatka zbrojąca Platinum SP-S145
 siatka zbrojąca Platinum SP-S170
• klej uniwersalny Platinum SP-KU
• grunt sczepny SP-GS
 grunt polikrzemianowy Platinum SP-GP
• tynk mineralno-polimerowy 

Platinum SP-TM
 tynk akrylowy Platinum SP-TA
 tynk silikonowy Platinum SP-TS
 tynk polikrzemianowy Platinum SP-TP
 tynk dekoracyjny Platinum SP-TD
• farby akrylowe Platinum SP-FA
 farby silikonowe Platinum SP-FS
 farby polikrzemianowe SP-FP
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Śpiewali i zbierali dla Karolinki
Podczas koncertu 
charytatywnego prowadzono 
zbiórkę pieniędzy na zakup 
urządzenia, dzięki któremu 
chora dziewczynka będzie mogła 
nawiązać pełniejszy kontakt z 
otoczeniem

Koncert, który odbył się w 
minioną niedzielę w sali 
OSP w Zimnowodzie, zgro-

madził ponad setkę widzów z oko-
licznych miejscowości. Dobrowol-
ne datki na cel charytatywny zosta-
wiali oni w szklanej kuli tuż przy 
wejściu do sali. Ciężar koncer-
tu wzięły na swoje barki głównie 
dziewczęta z zespołu Jantarki, któ-
re śpiewają m.in. popularne pio-
senki sprzed lat we własnej aran-
żacji. Zespół, a w szczególności li-
derująca mu Patrycja Kik, zajął się 
też organizacją tej charytatywnej 
imprezy, mając przy tym wsparcie 
Teresy Podrucznej, radnej z Zim-
nowody, a także parafii Parzymie-
chy oraz GOK i gminy Lipie.

Oprócz zespołu Jantarki w 
Zimnowodzie wystąpiła Justyna 
Markiewicz z Kłobucka oraz ze-

Zespół Jantarki wystąpił i współorganizował koncert.

Karolinka wraz z wszystkimi, którzy dla niej występowali.

Tańczą dzieci ze świetlicy w Parzymiechach.

spół Peron 95. Dużo pozytywnych 
reakcji wywołały u widzów przed-
szkolaki z Zimnowody, które śpie-
wały na scenie, a także dzieci ze 
świetlicy środowiskowej w Parzy-
miechach, które tym razem przy-
gotowały występ taneczny.

Łącznie dzięki datkom wi-
dzów koncertu charytatywnego 
zebrano kwotę 2315 złotych. To 
blisko połowy kosztów urządze-
nia Tobii S32 Scan firmy „Harpo”, 
które ma ułatwić chorej dziew-
czynce komunikowanie się z oto-
czeniem. Karolinka Oziębała nie 
mówi. Od urodzenia choruje na 
dziecięce porażenie mózgowe, ma 
epilepsję i prawostronny niedo-
wład kończyn. (jar)

Karolinę można wesprzeć 
także za pośrednictwem Funda-
cji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
- przekazując 1% podatku (KRS 
00 000 37 904; jako cel szczegó-
łowy podajemy: nr 3381, Karo-
lina Oziębała) lub dokonując 
wpłaty na konto (Fundacja Dzie-
ciom „Zdążyć z Pomocą”, PKO 
BP XV/0 Warszawa, 15 1060 
0076 0000 3310 0018 2615).

Koncert Laureaci „Złotych Parnasów”
19 kwietnia 2013, godz.19.00
Sala koncertowa
wystąpią:
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
Adam Klocek – dyrygent
Roman Sevostyanov  (Rosja) – fortepian
Jurgis Aleknavicius (Litwa) – fortepian
w programie:
M. Glinka – Uwertura do opery „Rusłan i Ludmiła”
P. Czajkowski – I Koncert fortepianowy b-moll
S. Rachmaninow – Rapsodia na temat Paganiniego
Soliści Koncertu to Laureaci Nagród „Złote Parnasy” przyznawanych najcie-
kawszym osobowościom muzycznym podczas Międzynarodowego Forum Pia-
nistycznego „Bieszczady bez granic” w Sanoku. 
Cena biletów: 25 zł (normalny), 20 zł (ulgowy)

Recital fortepianowy 
w ramach III Rubinstein Piano Festival
22 kwietnia 2013, godz.19.00
Sala kameralna

Aleksandra Dykta rozmawiała z młodzieżą o planowaniu zawodowej 
przyszłości.

Parzymiechy

Dobrze zaplanować przyszłość
„Link do przyszłości. Młodzi. 
Internet. Kariera” to projekt, 
który ma pomagać młodzieży w 
wyborze przyszłości zawodowej. 
W jego realizacji wzięli udział 
uczniowie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Parzymiechach

W projekcie chodzi o to, by 
młodzież szkolna, któ-
rą w najbliższym okresie 

czeka wybór dalszej ścieżki eduka-
cji, a poprzez to także kariery zawo-
dowej w przyszłości, mogła zetknąć 
się z profesjami, których atrakcyj-
ność rośnie wraz z rozwojem spo-
łeczeństwa informacyjnego. Ważny 
jest też pewien rodzaj zmiany spo-
sobu myślenia: spojrzenie na kwe-

stię wyboru profesji w sposób nie-
szablonowy, uwzględniający wy-
zwania nowoczesności. Służą temu 
spotkania z młodymi profesjonali-
stami – osobami pracującymi już w 
takich atrakcyjnych zawodach. Spo-
tkania te odbyły się w ponad trzystu 
szkołach i bibliotekach w Polsce, w 
tym w jednej w powiecie kłobuckim 
– właśnie w Parzymiechach.
Młodzież szkolną z ZSP w Pa-
rzymiechach 12 kwietnia odwie-
dziła Aleksandra Dykta. To absol-
wentka filologii angielskiej, na co 
dzień nauczyciel oraz kierownik 
metodyczny w szkole językowej. 
Ta młoda profesjonalistka jest też 
współautorką pierwszego w Pol-
sce podręcznika e-learningowego 
do nauki języka angielskiego, za-
akceptowanego przez MEN.

- Uczniowie mieli szansę zapytać na-
szego gościa o drogę do zawodowego 
sukcesu, o znaczenie nowych tech-
nologii w dzisiejszych realiach pracy 
zawodowej i prognozy na przyszłość. 
Wzięli też udział w quizie, dzięki 
któremu mogli się lepiej zorientować 
w aktualnych trendach na rynku pra-

cy - opowiada Agata Wester, nauczy-
ciel ZSP w Parzymiechach.
Projekt jest realizowany przez 
Fundację Rozwoju Społeczeń-
stwa Informacyjnego ze środków 
Microsoft, w ramach inicjatywy 
„YouthSpark” oraz Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności.(jar)

Natalka Ochmańska otrzymała brawa od samej Ewy Farnej.

Kłobuck

KULTURALNIK

Mała kłobucczanka na szklanym ekranie

Wiosna z � lharmonią
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Natalka Ochmańska z Kłobucka 
wzięła udział w � nale konkursu 
piosenek telewizyjnego Studia 
Stodoła

Studio Stodoła to program te-
lewizyjny na dziecięcym ka-
nale MiniMini+. Opowia-

da najmłodszym o rzeczach pro-
stych i ważnych, same też dzieci 
biorą udział w jego prowadzeniu. 
Studio Stodoła ma również swoje 
piosenki. Wraz z wytwórnią Ma-
gic Records ogłosiło konkurs na 
ich najlepsze zaśpiewanie. W ści-
słym finale w Warszawie wzięło 
udział 15. najlepszych wykonaw-

ców z całej Polski. Wśród nich – 
Natalia Ochmańska z Kłobucka.

Finałowi przysłuchiwały się 
jurorki: znana wokalistka Ewa Far-
na i reżyser Studia Stodoła - Pa-
trycja Woy-Wojciechowska. Na-
talka Ochmańska zaśpiewała pio-
senkę „Kołysanka dla siostrzyczki” 
(muzyka Paweł Skorupka, słowa 
Patrycja Woy), otrzymując ciepłe 
brawa i... uściski od Ewy Farnej.

Śpiewu Natalka uczy się już 
od 2 lat w kłobuckim MOK pod 
opieką Andrzeja Jelonka. Od 
trzech lat gra też na skrzypcach. 
Na co dzień jest uczennicą pierw-
szej klasy Szkoły Podstawowej nr 
1 w Kłobucku. (jar)

Vesselin Stanev (Bułgaria/Szwajcaria) – fortepian
W programie:
F. Chopin - Etiudy op. 10, Etiudy op. 25

III Rubinstein Piano Festival 
odbędzie się w dniach 22-27 kwietnia 2013 roku.
Festiwal składa się z ponad 50. wydarzeń. Koncerty, recitale, wystawy odbędą się 
w: Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Rawie Mazowieckiej, Sieradzu, Skiernie-
wicach, Wieluniu (Ożarów) i Częstochowie (Filharmonia im. Bronisława Hu-
bermana). Festiwal objął Honorowym Patronatem Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisław Komorowski oraz małżonka Prezydenta Anna Komorowska. 
Cena biletów: 25 zł (normalny), 20 zł (ulgowy)

Akademicki Koncert Kameralny
Akademii im. Jana Długosza
24 kwietnia 2013, godz.19.00
Sala kameralna
Wystąpią:
Ludomira Grądman – fortepian
Barbara Karaśkiewicz – fortepian
W programie utwory Roberta Schumanna.
Wstępem do koncertu będzie wykład dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. 
AJD
„Muzyka w teatrze dramatycznym w XIX wieku”
Cena biletów: 10 zł, 7 zł (ulgowy)
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PRZEWÓZ OSÓB –
WWW.WESLEY.CZE.PL

busy 8,17,18,19,27,50,55 os
TeL 602 385 423

USłUgi traNSpOrtOWe

Trans
Drabik

Michał Drabik
ul. Kościuszki 55
42-160 Krzepice
tel. 034 317 61 31

501 363 874

orThomedyk
Centrum ARTROSKOPII, CHIRURGII Urazowej 

i Ortopedycznej, Traumatologii Sportowej

lek. med. Tomasz Suchmiel
specjalista ortopedii i chirurgii urazowej

NZOZ „NOVO-MED” CENTRUM PROFILAKTYKI I LECZNICTWA
J.Garus-Kmieć Sp.j.

Kłobuck, ul. staszica 28 - tel. 34 317 35 41 - rejestracja 8.00-19.00

ReklamaReklama

ul. Zamkowa 12
42-100 Kłobuck
tel. 695 550 302

wymiana opon

transport 
motocykli

kompleksowa naprawa
i przegląd motocykli,
skuterów, ATV

email: serwis@brothersgarage.pl

odbiorowych.�Tel.�500�558�527
�Kupię�starą�stodołę�lub�wymienię�

deski�na�nowe�–�za�darmo.�Skupujemy�
stare�deski�obiciowe�dobrej�jakości,�
belki�ciosane,�bale.�Tel.�502�503�666

�USŁUGI�KAMIENIARSKIE�„RA-
F-STONE”�kamień�naturalny:�schody,�
kominki,�parapety,�elewacje�i�inne.��
Tel.�696�007�520�www.raf-stone.pl�

�AKUMIX�–�skup�metali�koloro-
wych�i�akumulatorów,�tel.�696-195-
971

�SUPER�OFERTA�KREDYTOWA:�
100zł�w�prezencie.�Niskie�oprocen-
towanie.�Ponad�20�banków�w�jed-
nym�miejscu!!!�Oferujemy�również�
kredyty�bez�zdolności�kredytowej,�
kredyty�bez�BIK,�chwilówki�na�
dowód,�kredyty�dla�ROLNIKÓW.�
Kłobuck,�Rynek�J.P.�II�17,�tel.�607�
209�055

�GOLD-BRUK�Kompleksowe�
usługi�brukarskie.�Konkurencyjne�
ceny.�Tel.�506�646�487�

�Usługi�remontowo-wykończe-
niowe:�płytki,�gipsówki,�malowanie,�
panele,�karton-gipsy,�adaptacja�
poddaszy,�tapety.�Tel.�790�887�051

�Docieplenie�budynków.�Kom-
pleksowo,�podbitki.�Tel.�880�117�
205

�Prosspol�Sp.�z�o.o.�w�Krzepicach�ul.�
Skłodowskiej�17�przyjmie�do�pracy�
od�zaraz:�OPERATORA�KOPARKI.�
Wskazane�przygotowanie�i�doświad-
czenie�zawodowe�przy�budowie�sieci�
wod-kan.�Tel.�34�317�55�78,�34�317�
52�07

�Prosspol�Sp.�z�o.o.�w�Krzepi-
cach�ul.�Skłodowskiej�17�przyjmie�
do�pracy�od�zaraz:�OPERATO-
RA�KOPARKO-ŁADOWAR-
KI.�Wskazane�przygotowanie�i�
doświadczenie�zawodowe�przy�
budowie�sieci�wod-kan.�Tel.�34�317�
55�78,�34�317�52�07
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Autoryzowany Dealer:

PROMOCJE WIOSENNE
Kosa mechaniczna

STIHL FS 38

Moc: 0,65 kW/ 0,9 KM
Ciężar: 4,2 kg*

579,-

Moc: 0,65 kW/ 0,9 KM
Ciężar: 4,2 kg*

PROMOCYJNA
CENA

Pilarka łańcuchowa STIHL MS 170-D

Moc: 1,2 kW/ 1,6 KM
Prowadnica: 35 cm

Ciężar: 4,2 kg**

699,-
** bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej

Myjka ciśnieniowa  
STIHL RE 98

599,-

Ciśnienie robocze: 10  - 110 bar
Maks. wydaj. pompy: 440 l/h

Dł. węża wysokociśn.: 6 m

599,-

Kosiarka spalinowa 
VIKING MB 248

979,-

Silnik: B&S Seria 450
Szer. koszenia: 46 cm

Pow. trawnika: do 1200 m2

Kosz na trawę: 55 l

599,-

Ciśnienie robocze: 10  - 110 bar
Maks. wydaj. pompy: 440 l/h

Dł. węża wysokociśn.: 6 m

979,-

Silnik: B&S Seria 450
Szer. koszenia: 46 cm

Pow. trawnika: do 1200 m2

Kosz na trawę: 55 l

* bez paliwa, 
narzędzia tnącego 
i osłony
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ul. Kuków 79
Krzepice
tel. 34/317 54 45
 

ul. Wieluńska 13
Kłobuck
tel. 34/317 20 25
 

ul. Częstochowska 168
Czarny Las Mykanów
tel. 34/344 00 77

Patryk Mateusz Psiuch
syn renaty i Marka
ur. 22.03.2013 r.
mieszka w Grodzisku

Paulina Korzonek
córka Anny i roberta, 
siostra Bartusia,
ur. 8.04.2013 w Częstochowie
mieszka w Pankach

Witamy
Wszyscy dumni rodzice, którzy chcą zamieścić na łamach naszego 
tygodnika zdjęcie mogą to zrobić wysyłając go na adres mailowy: 
biuro@gazetaklobucka.pl. Publikacja jest bezpłatna. (red)

Z okazji święta wszystkich 
maluchów Stowarzyszenie 
Gospodarcze Panki 2011 do spółki 
z gminą Panki po raz kolejny 
zorganizowało piknik rodzinny pod 
nazwą „O Uśmiech Dziecka”

W odróżnieniu od ubiegło-
rocznej imprezy, która od-
była się nad pankowskim 

zalewem, tegoroczny piknik zorga-
nizowano przy tutejszej hali sporto-
wej, a część atrakcji, z obawy przed 
złą pogodą, przewidziano nawet we-
wnątrz obiektu. Rozpoczął się on 
występem orkiestry dętej pod prze-
wodnictwem Bogdana Krzaka oraz 
występów artystycznych dzieci i 
młodzieży z okolicznych szkół. Po-
tem przyszedł czas na rywalizację. 
Najpierw przybrała ona formę kon-
kursów plastycznych z nagrodami, 
których przewidziano aż pięć, a na-
stępnie charakter bardziej sporto-
wy. Mieszkańcy mieli okazję wyka-
zać się zręcznością i umiejętnościami 
w rzucie piłeczką tenisową do celu, 
maratonie Hula Hop, czy rzuca-
jąc piłką halową w kręgle. Żeby wy-
grać, trzeba było się mocno posta-
rać, na szczęście rywalizacja przebie-
gła w przyjaznej atmosferze, a śmie-
chu, zgodnie z nazwą imprezy, było 
co niemiara. Po tak dużej dawce nie-
codziennych sportowych zmagań, 
przyszedł czas na chwilę wytchnie-

Panki

Piknik na Dzień Dziecka

Dzieci miały okazję wziąć udział w pięciu konkursach plastycznych.

nia, choć nie dla śpiewaków, którzy 
mieli okazję wziąć udział w konkur-
sie karaoke. Na koniec przed wciąż 
liczną publicznością pojawił się ze-
spół muzyczny, który wszystkim wy-
trwałym dzieciom zafundował za-
bawę taneczną. Najmłodsza część 
uczestników pikniku już przez kilka 
godzin wcześniej miała okazję wy-
szaleć się na różnego rodzaju dmu-
chańcach. 

- Pogodę udało się nam wykraść 
na ten jeden dzień, dzięki czemu 
impreza zorganizowana ze środków 

z Urzędu Marszałkowskiego by-
ła bardzo udana. Dla najmłodszych 
wszystko było za darmo. Właściwie 
zadbaliśmy o dobro naszych dzieci w 
gminie – mówi zadowolony Bogdan 
Praski, wójt Panek. 

Imprezę, która staje się już w 
Pankach tradycją, zorganizowało 
Stowarzyszenie Gospodarcze Pan-
ki 2011 i gmina Panki przy udziale 
sponsorów. Tegoroczna edycja pik-
niku była już w sumie trzecią, przy-
gotowaną z okazji Dnia Dziecka.
(PW)
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Uczennice Szkoły Podstawowej w 
Zajączkach Drugich dostały się do 
finału V Ogólnopolskiego Konkursu 
Polonistycznego „Z ortografią na 
co dzień” i zdobyły wyróżnienia, 
które wraz z nagrodami i dyplomami 
wręczono im w Sali Lustrzanej PAN 
w Warszawie

Konkurs zorganizowało Cen-
trum Edukacji Humani-
stycznej LOGOS. Droga, ja-

Warszawa, Zajączki Drugie

Wyróżnione w Polskiej Akademii Nauk

ką uczestnicy ogólnopolskiego dyk-
tanda musiały pokonać, wiodła 
przez dwa etapy, które odbywały się 
w szkołach na terenie całego kraju. 
Musieli zmierzyć się z licznymi dy-
lematami, pułapkami i zawiłościa-
mi polszczyzny podczas rozwiązy-
wania testu w ramach pierwszego 
etapu oraz przeredagować tekst tak, 
aby wypowiedź spełniała kryterium 
poprawności ortograficzno-inter-
punkcyjnej, co było ich zadaniem 
w drugim etapie. Natalii Księżarek 
i Weronice Tomczyk z zajączkow-

skiej podstawówki udało się uzy-
skać wymaganą liczbę punktów i 
zakwalifikować do ścisłego finału, 
pokonując przy tym dziesiątki ty-
sięcy swoich rówieśników. Niedaw-
no, w Sali Lustrzanej PAN w War-
szawie, w obecności znanych dzien-
nikarzy, aktorów i językoznawców, 
finalistki odebrały dyplomy, wyróż-
nienia i nagrody. 

- Ponadto nazwiska dziew-
cząt widniały będą w publikacji pt. 
„Mistrzowie ortografii 2013” - mó-
wi Wiesława Karasiak, dyrektor SP 
w Zajączkach Drugich. - Udział 
w konkursie był niezwykle waż-
nym doświadczeniem życiowym dla 
dziewcząt i niewątpliwie sukcesem 
całej szkoły – uważa. 

Nad przygotowaniem uczennic, 
organizacją i przebiegiem konkur-
su czuwała polonistka Milena Szy-
musiak. Zorganizowanie wyjazdu 
do Warszawy było możliwe dzię-
ki wsparciu finansowemu ze strony 
burmistrza Krzepic oraz Rady Ro-
dziców. 

- Zdobycie tytułu finalistek nie 
jest jedynym osiągnięciem Natalii i 
Weroniki z zakresu ortografii. Obie 
uczennice są laureatkami pierwszego 
miejsca  XII i XIII Gminnego Kon-
kursu Ortograficznego „Zostań mi-
strzem ortografii”, organizowane-
go przez Zespół Szkół w Starokrze-
picach – dodaje Wiesława Karasiak.
(PW)

W drodze do finału Natalia Księżarek i Weronika Tomczyk pokonały tysiące 
uczniów z całej Polski.


