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Pierwsza taka siłownia

Dla kogo to przedłużenie?

Bezprawna opłata?

PRZYSTAJŃ Od początku sierpnia działa
siłownia na świeżym powietrzu. STR. 4

KŁOBUCK Czy przedłużenie ul. Rómmla
i połączenie jej z ul. Szkolną to potrzebna
inwestycja? STR. 3

POPÓW W gminie wszczęte zostało
postępowanie administracyjne w sprawie opłaty
od nieruchomości. STR. 8

Kłobuck, Kamyk, Łobodno

Wiatrakowy biznes się kręci

„Gazeta Kłobucka” dotarła do umów zawieranych przez firmę Windprojekt, która zamierza budować farmy wiatrowe w m.in. w Kamyku i Łobodnie, z właścicielami
gruntów przez które mają biec linie kablowe. Zarówno treść umów, okoliczności ich zawierania oraz wysokość odszkodowań budzi spore wątpliwości.
- Wiele z tych umów zawartych zostało w restauracji, gdzie przedstawiciele firmy chętnie częstowali alkoholem – mówi nasz informator
CZytAJ stR. 3
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SKłAD WęgLA PRzySTAjń

Węgiel Z POlSKiCh KOPAlŃ
- orzech, kostka, miał, ekogroszek, ekogroszek workowany
Węgiel Z CZeSKiCh KOPAlŃ
- orzech, ekogroszek, ekogroszek workowany
ZAPEWNIAMY TRANSPORT
PRZYSTAJŃ, Ul. NOWA 31
Tel. 34 319 17 17, 668 559 717, 604 088 455
Reklama

ul. Św. Rocha, tel. 34 362 82 08
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dwójka

momentem powstania zobowiązania podatkowego;
2.na skutek doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania; decyzja
ta ma charakter konstytutywny, tzn.
po doręczeniu jej podatnikowi tworzy dla niego nowy obowiązek, jakim jest obowiązek uiszczenia należności podatkowej. W tym przypadku momentem powstania zobowiązania podatkowego jest chwila
doręczenia decyzji podatnikowi.
Jeśli zobowiązanie podatkowe powstaje poprzez ziszczenie się zdarzenia, z którym przepisy wiążą taki skutek, podatnik jest zwykle zobowiązany do samoobliczenia i wykazania właściwej kwoty
w składanej deklaracji. Deklaracja
podatkowa jest formą oświadczenia wiedzy podatnika, dotyczącego faktów mających znaczenie dla
powstania i wysokości zobowiązania podatkowego, a podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem
do zapłaty.
Podstawową formą wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest zapłata podatku przez podatnika. Za
termin dokonania zapłaty podatku uważa się przy zapłacie gotówką dzień wpłacenia kwoty podatku
w kasie organu podatkowego lub na
rachunek tego organu w banku, w
placówce pocztowej, w spółdzielczej
kasie oszczędnościowo-kredytowej
albo dzień pobrania podatku przez
płatnika lub inkasenta. W tzw. obrocie bezgotówkowym terminem
zapłaty podatku jest dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w SKOK na podstawie polecenia przelewu.
Zobowiązanie podatkowe wówczas
wygasa.

Liczba Tygodnia

125 tys. zł.

Największy
tygodnik
powiatowy

brutto tyle zarobił w 2012 roku wójt
Zapraszamy

Miedźna Andrzejdo
Szczypiór.
(red)się
reklamowania
Reklama

na łamach
naszej gazety

Moduł reklamowy
już od

40 zł/netto!

Dział reklamy i ogłoszeń:

(034) 317-33-23

reklama@gazetaklobucka.pl

Posiadał
nielegalną
amunicję
W domu 41-latka, który włamał
się do domu jednorodzinnego w
Truskolasach, policja znalazła 21
sztuk amunicji bez zezwolenia

W

ubiegłym tygodniu dyżurny kłobuckiej policji otrzymał zgłoszenie, że w jednym z domów jednorodzinnych w
Truskolasach, pod nieobecność domowników doszło do kradzieży z
włamaniem. Sprawca dostał się do
wnętrza budynku, wchodząc przez
balkon, w którego drzwiach wybił
szybę. Ze środka wyniósł wieżę stereofoniczną. Policjanci z Wydziału
Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku jeszcze tego
samego dnia ustalili kto odpowiada
za kradzież z włamaniem i dotarli do
złodzieja. Okazał się nim 41-letni
mieszkaniec gminy Wręczyca Wielka, który w momencie zatrzymania
miał ponad 1,3 promila alkoholu w
organizmie. Szybko okazało się także, że skradziona wieża, którą mężczyzna trzymał w domu, to nie jedyny jego problem.
- W wyniku przeszukania znaleźli w jego domu skradziony sprzęt
oraz 21 sztuk amunicji, którą 41-latek posiadał bez wymaganego zezwolenia – informuje Marta Ladowska, oficer prasowy KPP w Kłobucku.
Po wytrzeźwieniu podejrzany
złożył wyjaśnienia na Komisariacie
Policji we Wręczycy Wielkiej. Prokuratura i sąd zdecydują o jego losie.(PW)

Największy tygodnik
powiatowy
Moduł reklamowy już od

40 zł/netto!

Dział reklamy i ogłoszeń:

(034) 317-33-23

reklama@gazetaklobucka.pl

zrobili burdę
zawady

Policja interweniowała w Zawadach
w godzinach nocnych, gdzie doszło
do awantury między kilkoma
osobami. Najpierw na miejsce
przyjechali dzielnicowi z Kłobucka,
ale ponieważ nie dawali sobie rady,
wezwano wsparcie z krzepickiego
komisariatu

- W trakcie ustaleń dotyczących okoliczności zaistniałej awantury, jeden ze świadków zaczął się
zachowywać agresywnie, nie reagował też na polecenia wydawane mu

przez policjantów. Znieważył mundurowych niecenzuralnymi słowami
– informuje Marta Ladowska, oficer
prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.
25-letni mieszkaniec Częstochowy ubliżał policjantom w stanie
nietrzeźwości, badanie wykazało
bowiem ponad 1,7 promila w jego
organizmie. Prokuratura i sąd zdecydują o dalszym losie częstochowianina, który za swoje agresywne zachowanie może nawet iść do
więzienia. Zgodnie z polskim Kodeksem Karnym grozi kara mu do
roku pozbawienia wolności. (PW )

©Piotr Wiewióra

Truskolasy, Wręczyca Wielka

Co to takiego zobowiązanie podatkowe?

1) wskazanie obowiązku podatkowego jako źródła zobowiązania podatkowego,
2) wskazanie na zobowiązanie podatkowe jako obowiązek dokonania
płatności,
3) wskazanie podmiotów, na rzecz
których podatnik ma dokonać płatności,
4) wskazanie na przepisy prawa podatkowego, które określają wysokość, termin i miejsce dokonywania
płatności z tytułu zobowiązania podatkowego.
Zobowiązanie podatkowe może
powstawać na dwa sposoby:
1.z mocy prawa – z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego
zobowiązania; zaistnienie takiego
zdarzenia jest zatem jednocześnie

wydarzenia

Redaktor tygodnika
Piotr Wiewióra
tel.(34)317-33-23,
tel kom.501-610-428
piotr.wiewiora@gazetaklobucka.pl

Poradnik podatnika

Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na
rzecz Skarbu Państwa, województwa,
powiatu albo gminy
Jan Jagieła, podatku w wysokozastępca
ści, w terminie oraz w
naczelnika
miejscu określonym
Urzędu
Skarbowego w przepisach prawa
w Kłobucku. podatkowego. Zobowiązanie podatkowe może powstać wyłącznie wtedy,
gdy powstał wcześniej (a niekiedy
jednocześnie) obowiązek podatkowy. Jego treścią jest obowiązek uiszczenia należności podatkowych na
rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy. Zobowiązanie podatkowe zawiera więc w
sobie 4 elementy:
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25-latek, który był jednym ze świadków awantury, obraził policjantów z
krzepickiego komisariatu.

Wasze interwencje – dzwońcie!

dla kogo to przedłużenie? Wiatrakowy biznes się kręci
Mnożą się głosy mieszkańców
Kłobucka podważające zasadność
budowy drogi przecinającej
targowisko na pół, stanowiącej
przedłużenie ul. Rómmla i
połączenie jej z ul. Szkolną. Władze
inwestycji bronią, a mieszkańcy
twierdzą, że to nikomu niepotrzebne

B

urmistrzowie Kłobucka od
początku bronili przedłużenia Rómmla, zapewniając,
że to ważne i potrzebne przedsięwzięcie, mające usprawnić komunikację na osiedlu i być alternatywnym rozwiązaniem komunikacyjnym w centrum miasta. Wraz z
rozpoczęciem realizacji inwestycji,
coraz głośniej jednak słychać wśród
mieszkańców opinie, że za te pieniądze można by zrobić dużo potrzebniejsze rzeczy.
- Przecież to jest kompletnie
niepotrzebne. Po co rozkopali to targowisko? Przez tyle lat funkcjonowało bez drogi i było dobrze – uważa nasz czytelnik sugerując również,
że budowa przedłużenia to jedynie
chwyt marketingowy włodarzy gminy, którzy chcą w ten sposób pokazać, że „coś robią”.
- W tak małym miasteczku nie
ma dużego ruchu żeby go rozładowywać, a wszędzie jest tak naprawdę blisko. To nie Warszawa, ani Poznań – mówi nasza czytelniczka –
Nie lepiej było za te pieniądze zrobić
porządek na targowisku, albo wyremontować ul. Długosza? – pyta.

P

olicjanci z kłobuckiej komendy prowadzą latem
wzmożone kontrole nad lokalnymi kąpieliskami. Przekonał się o tym niedawno 25-letni mieszkaniec gminy Wręczyca
Wielka, który po Zakrzewie pływał rowerkiem wodnym, mając
w organizmie ponad 1,8 promila alkoholu. Mieszkaniec prawdopodobnie zapłaci grzywnę za
popełnione wykroczenie, ponieważ zgodnie z Kodeksem Karnym „Kto, znajdując się w stanie
nietrzeźwości, po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka
odurzającego prowadzi w ruchu
wodnym statek lub inny obiekt
pływający, niebędący pojazdem mechanicznym, podlega karze grzywny.” Policja przestrzega przed wchodzeniem do wody pod wpływem alkoholu także
ze względu na nasze bezpieczeństwo. (PW )

Tygodnik powiatowy,
ukazuje się w każdy piątek
REDAKCJA
ul.3-go Maja 51
42-100 Kłobuck
tel. 34 317-33-23
e-mail:
redakcja@gazetaklobucka.pl
REDAKTOR NACZELNY
Magdalena Kisiel
e-mail:
magdalena.kisiel@gazetaklobucka.pl
REDAKTOR TYGODNIKA
Piotr Wiewióra
e-mail:
piotr.wiewiora@gazetaklobucka.pl
BIURO REKLAMY
I OGŁOSZEŃ
ul. 3-go Maja 51
42-100 Kłobuck
tel. 34 317-33-23
e-mail: biuro@gazetaklobucka.pl
DYREKTOR SPRZEDAŻY
i REKLAMY
Magdalena Walczak
tel. 34 356-10-17
WYDAWCA
Petit Groupe
ul. 3-go Maja 51
42-100 Kłobuck
DRUK
Polskapresse Sp.z o.o
ul. Baczyńskiego 25A
41-203 Sosnowiec-Milowice

Burmistrzowie jednak twardo
bronią swoich racji, twierdząc, że inwestycja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców korzystających z nieformalnego skrótu przez
targowisko. Wiceburmistrz Marian
Szyiński wymienia zalety przedłużenia i korzyści jakie ma przynieść
m.in. poprawa bezpieczeństwa, czy
lepszy dojazd do sklepów, czy wzrost
atrakcyjności terenów inwestycyjnych w najbliższej okolicy.
- Uporządkowane zjazdy na teren
targowiska przyczynią się do uspokojenia ruchu. Wykonanie oznakowania poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi, szczególnie zaś przejście dla pieszych poprawi
bezpieczeństwo dzieci i niepełnosprawnych – dodaje Szyiński.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz Krzysztof Nowak
poinformował, że przebudowa całego targowiska przesunęła się na szóste miejsce listy rezerwowej programu unijnego, więc szansa na dotację
wciąż istnieje. Budowa przedłużenia
ul. Rómmla powinna się natomiast
zakończyć do 30 sierpnia. A może
inwestycja jest tak szeroko dyskutowana, ponieważ jest jedną z niewielu realizowanych w ostatnim czasie
w Kłobucku…?(PW)
A jakie jest Wasze zdanie na ten
temat? Na Wasze opinie czekamy
pod numerem telefonu 34 317-33-23
oraz możecie wysyłać je mailem:
biuro@gazetaklobucka.pl. Najciekawsze opublikujemy.
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Powiat, Kłobuck

na rowerku
wodnym
z 2 promilami

Kłobuck, Kamyk, Łobodno

Kłobuck

34 317 33 23

Robert Spalik
- Bór Zapilski
Teresa Drzazga
- Wilkowiecko
Marek Król - Panki
szczegóły na www.fergopol.pl
Reklama

Krzysztof Kempiński
- Mokra
Łukasz Kapuścik - Kłobuck
Małgorzata Kalwik
- Puchała-Opatów

U

mowy dotyczą tzw. służebności przesyłu na 25 lat, czyli udostępnienia prywatnych
gruntów dla przebiegu kabli od wiatraków do rozdzielni. Trasa linii kablowej planowana jest m.in. przez
posesje przy ul. Podleśnej w Kłobucku. Przedstawiciele Windprojektu przekonują właścicieli działek
aby wyrazili na to zgodę w zamian za
jednorazowe odszkodowanie. Wiele
umów już podpisano, z niektórymi
bardziej dociekliwymi właścicielami
nie mogą się natomiast porozumieć.
Powód? Niejasne zapisy w umowie.
- Każdy jest przekonany, że
przez jego działkę poleci jedna linia,
tymczasem jak udało się nam nieoficjalnie dowiedzieć, w planie są już co
najmniej dwie – mówi jeden mieszkańców Kłobucka. - W umowach
używają sześciu różnych określeń np.
urządzenie elektryczne, sieć, przyłącze energetyczne, dlatego w sumie
nie wiadomo do końca co chcą na
naszych działkach zrobić – dodaje.
Winprojekt nalicza odszkodowania od metra kwadratowego. Tyle, że stawki bywają już bardzo różne. Za ten sam kawałek ziemi można dostać od 20 do 400 zł. Z relacji
właściciela jednej z działek wynika,
że na początku proponowano 40 zł
za metr, potem okazało się, że w niektórych umowach było to zaledwie
20 zł. Duże wątpliwości budzi także zapis, zgodnie z którym pieniądze
mają być wypłacone dopiero na tydzień przed rozpoczęciem prac, ale
w żadnej umowie nie ma informacji
kiedy to nastąpi.
- Równie dobrze może to być
za 15 lat, jak firma odsprzeda doku-

Profesjonalne
pokrycia KRONOS II
dachowe

mentację pod inwestycje innej firmie
– mówi nasz czytelnik.
Podobnie jak nie ma podanego
okresu, w którym firma ma doprowadzić działkę do wcześniejszego
stanu już po przeprowadzeniu kabli, do czego w umowach się zobowiązuje.
Jeżeli ktoś, już po podpisaniu
umowy, chce się z niej wycofać, według zawartych w niej zapisów ma
„pokryć nakłady poniesione przez
inwestora związane z procesem realizacji inwestycji”, pod co w praktyce można podciągnąć każdy koszt.
Dużo wątpliwości budzi również zapis, że „w przypadku konieczności
zmiany lokalizacji elektrowni wiatrowych lub możliwości przyłączenia kolejnych turbin, właściciel już
teraz wyraża nieodwołalną zgodę
na stosowaną zmianę treści wpisu w
dziale (…) księgi wieczystej prowadzonej dla jego nieruchomości”. Tak
więc podpisując umowę, właściciel
gruntu z góry zgadza się na wszystkie zmiany inwestora dokonywane w
przyszłości, jednak mowy o dodatkowym wynagrodzeniu z tego tytułu już w umowie notarialnej nie ma.
- Wiele umów zawarto z notariuszem firmy, w restauracji, podczas
spotkania, na które przedstawiciele Windprojekt zaprosili mieszkańców i na którym częstowali ich alkoholem. Potem nagle okazywało
się, że w umowach są inne stawki niż
te, o których była wcześniej mowa –
twierdzi jeden z mieszkańców.
Niestety nie udało nam się porozmawiać z firmą Windprojekt, ponieważ przekazano nam, że najważniejsze
osoby funkcyjne i prawnicy są akurat
na urlopach. Po wielokrotnych próbach
kontaktu, oddzwonił do nas jednak
Wojciech Poturalski, członek zarządu firmy, który zapewnił, że po długim weekendzie Windprojekt przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie.
Zapewnił, że przytoczone argumenty
właścicieli działek to pomówienia.
- Jest grupa osób, która próbuje
wyłudzić od nas pieniądze i szantażuje nas. Nie będziemy się na to godzić – stwierdził.

Mamy
Wszystko
Do Dachów

Witam,

Z przystanku pod kłobuckim
dworcem PKS kilka tygodni temu
zniknęły ławki. Pasażerowie muszą
więc na autobus czekać na stojąco.
Dyrekcja przedsiębiorstwa przyznaje, że ławki owszem usunięto
ponieważ…zajmowały je głównie
osoby nie będące pasażerami.
Więcej na str. 5
W Urzędzie Miasta w Częstochowie doszło do podpisania porozumienia między miejscowym pogotowiem, a dyrekcjami zespołów opieki zdrowotnej w Kłobucku
i Lublińcu, które ma doprowadzić do utworzenia skonsolidowanej dyspozytorni ratownictwa medycznego w Częstochowie.
Więcej na str. 5
Można by powiedzieć: „miało być
tak pięknie, a skończyło się jak zawsze”. Mimo pozyskanej dotacji z
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, droga Starokrzepice-Bobrowa znów nie będzie zmodernizowana, ponieważ samorząd powiatowy ma zbyt mało pieniędzy, a na
warunki dofinansowania przedstawione przez gminę Krzepice się
nie zgodził.
Więcej na str. 4

Życzę przyjemnej lektury,
Magdalena Kisiel,
redaktor naczelna
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gospodarka

Z naszych sklepów spożywczych

Z naszych stacji paliw

Nektarynka (1 kg)

95

Biedronka Kłobuck ul. Staszica – 3,49 zł

Bliska Kłobuck ul. Wieluńska – 5,54 zł
Lotos Krzepice – 5,58 zł
Droś-Sawicki Przystajń – 5,52 zł
Tankcar Waleńczów – 5,49 zł
Stan-Pol Popów – 5,55 zł

Netto Kłobuck – 4,99 zł
Delikatesy Centrum Kłobuck – 5,49 zł

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

Cytryna (1 kg)
Biedronka Kłobuck ul. Staszica – 6,49 zł
Netto Kłobuck – 3,49 zł (500 g)
Delikatesy Centrum Kłobuck – 7,29 zł

Pomidor (1 kg)
Biedronka Kłobuck ul. Staszica – 2,99 zł
Netto Kłobuck – 2,99 zł
Delikatesy Centrum Kłobuck – 1,99 zł

Cukier (1 kg)
Biedronka Kłobuck ul. Staszica – 2,99 zł
Netto Kłobuck – 2,99 zł
Delikatesy Centrum Kłobuck – 2,99 zł

Ceny na 12 sierpnia

Nie ma ławek, trzeba stać Porozumienie w sprawie dyspozytorni
W Urzędzie Miasta w Częstochowie
doszło do podpisania
porozumienia między miejscowym
pogotowiem, a dyrekcjami
zespołów opieki zdrowotnej w
Kłobucku i lublińcu, które ma
doprowadzić do utworzenia
skonsolidowanej dyspozytorni
ratownictwa medycznego w
Częstochowie

P

omysł na stworzenie siłowni na powietrzu zrodził się w
głowie Małgorzaty Izydorczyk, dyrektor GOKSiR w Przystajni, kiedy przebywała za granicą, gdzie takich miejsc jest już wiele. Starania o stworzenie otwartego
placu ze urządzeniami do ćwiczeń
trochę trwały, w końcu 1 sierpnia
udało się je zainstalować na działce przy ośrodku. Na utwardzonym
kostką terenie zamontowano: biegacz, orbitrek, wyciąg górny, wyciąg
dolny, twister, wahadło, wioślarz,
prasa, drabinki, podciąg nóg, twister
siedzący z masażerem pleców, masażer bioder. Było to możliwe dzięki dotacji z Unii Europejskiej, która
wyniosła ponad 27 tys. zł, koszt całej inwestycji wyniósł natomiast ponad 41 tys. zł.
- Jest to, jak na razie, jedyna siłownia w powiecie! Bardzo się cieszę, że udało się zrealizować to zadanie – nie kryje radości Małgorzata Izydorczyk. - To super atrakcja,
nowatorski pomysł rozwoju sprawności fizycznej dla wszystkich i w
każdym wieku – dodaje.
Kilka dni temu miało miejsce
oficjalne i uroczyste otwarcie siłowni. W obecności przedstawicieli gminnego samorządu, Lokalnej Grupy Działania „Zielony
Wierzchołek Śląska” w Kłobucku, która pozytywnie zaopiniowała wniosek o dotację, mieszkańców
gminy, a nawet telewizji TVP 3,
m.in. przecięto symboliczną wstęgę.(PW )

Od kilku tygodni pasażerowie zmuszeni są na stojąco czekać na autobus.
Podczas uroczystego otwarcia m.in. przecięto symboliczną wstęgę.

Siłownia pod chmurką jest ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców.

zimnowoda

Droga do zajączek będzie wyremontowana
Jedna z tych dróg, które od
lat nie mogą doczekać się
remontu, dostanie w końcu nową
nawierzchnię

Z przystanku pod kłobuckim
dworcem PKS kilka tygodni temu
zniknęły ławki. Pasażerowie
muszą więc na autobus czekać na
stojąco. Dyrekcja przedsiębiorstwa
przyznaje, że ławki owszem usunięto
ponieważ…zajmowały je głównie
osoby nie będące pasażerami

B

J

eśli procedura przetargowa przebiegnie zgodnie z planem i nie
wystąpią jakieś nieoczekiwane
opóźnienia, do 20 września tego roku

98
Bliska Kłobuck ul. Wieluńska – 5,69 zł
Lotos Krzepice – 5,71 zł
Droś-Sawicki Przystajń - brak
Tankcar Waleńczów – 5,59 zł
Stan-Pol Popów – brak

ON
Bliska Kłobuck ul. Wieluńska – 5,47 zł
Lotos Krzepice – 5,47 zł
Droś-Sawicki Przystajń – 5,43 zł
Tankcar Waleńczów – 5,39 zł
Stan-Pol Popów – 5,45 zł

LPG
Bliska Kłobuck ul. Wieluńska - brak
Lotos Krzepice – 2,19 zł
Droś-Sawicki Przystajń – 2,26 zł
Tankcar Waleńczów – 2,15 zł
Stan-Pol Popów – 2,25 zł

Ceny na 12 sierpnia

Powiat, częstochowa

Jedna z wiecznie dziurawych dróg zostanie naprawiona.

biegnąca przez las droga Zimnowoda - Zajączki Pierwsze zostanie wyremontowana. Nowa nawierzchnia
pojawi się na nieco ponad 900-metrowym odcinku od Zimnowody do
lasu, gdzie przebiega granica gminy
Lipie. W przeciwieństwie do dotychczasowych doraźnych napraw, mało
skutecznych i prowadzących do powstania licznych wybojów, tym razem
stara nawierzchnia jezdni zostanie
sfrezowana, a zastąpi ją nowa, dwuwarstwowa, z betonu asfaltowego.
Przygotowywana do remontu
droga jest główną trasą dojazdu do
Krzepic dla mieszkańców zachodniej części gminy Lipie. Newralgiczny odcinek pomiędzy Zimnowodą a
Zajączkami jest drogą gminną - w
części należącą do gminy Krzepice, w
części do gminy Lipie. Odcinek krzepicki był remontowany już przed laty
i także wówczas zniknąć miały dziury
po stronie gminy Lipie. Niestety, na
remont odcinka lipskiego trzeba było poczekać aż do tego roku i przykre jest to, że tymczasem coraz gorzej wygląda już odcinek należący do
gminy Krzepice. Mimo wszystko remont drogi Zimnowoda - Zajączki od lat był przez jej użytkowników
oczekiwany i regularnie potrzeba ta
była zgłaszana samorządowi. Możliwość przeprowadzenia naprawy pojawiła się wraz z uzyskaniem przez
gminę Lipie środków ministerialnych
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z których przeprowadzony będzie remont m.in. tej drogi. (jar)

rak ławek jest uciążliwy
przede wszystkim dla osób
starszych, tym bardziej jeśli
na autobus muszą czekać kilkadziesiąt minut. Paweł Stolarski, nowy
prezes częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Częstochowie, twierdzi jednak, że nikt nie sygnalizował mu, że
usunięcie ławek to problem i o rzekomej uciążliwości dowiaduje się
od nas.
- Potwierdzają to również informacje otrzymane od podległych pracowników PKS Częstochowa S.A.,
w szczególności zatrudnionych w
dziale przewozów, jak dyspozytorzy
i dyżurni ruchu, czy też biura obsługi podróżnych, którzy mają bieżące informacje na temat problemów i
utrudnień dotykających naszych pasażerów – mówi prezes.
Dlaczego jednak ławki w ogóle zostały zdemontowane? Ano dlatego, że zdaniem dyrekcji przedsiębiorstwa, zajmowały je przede

Ługi Radły

wszystkim osoby, które pasażerami
PKS-u nie były.
Osoby
te
powodowały również zaśmiecanie terenu, z którego korzystaliśmy oraz
negatywnie wpływały na nasz wizerunek – argumentuje Paweł Stolarski.
Zaśmiecanie terenu być może spowodowane jest jednak tym,
że śmieci nie ma gdzie wyrzucać,
mieszkańcy żalą się bowiem również, że w okolicach przystanku brakuje koszy na śmieci, ponadto późnym wieczorem kuleje oświetlenie i
jest po prostu ciemno.
- Można umrzeć ze strachu
– twierdzi jedna z kłobucczanek,
która zgłosiła problem w redakcji GK.
PKS Częstochowa, który w
ostatnich latach sprzedał sporą część
swoich działek, także w Kłobucku, jak się okazuje nie jest już właścicielem terenu, na którym znajduje się przystanek. Prezes Stolarski
zadeklarował jednak działanie, jeśli
potwierdzą się negatywne głosy ze
strony mieszkańców.
- Jeżeli brak ławek na przystanku w Kłobucku będzie problemem
naszych pasażerów, podejmiemy rozmowy z właścicielem terenu w celu
zainstalowania ławek dla podróżnych
– zapewniał dwa tygodnie temu.
Po naszej interwencji zamontowano…jedną ławkę. (PW)

Pijany warszawiak wjechał w golfa

D

o tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w minioną sobotę wieczorem w Ługach
Radłach. Informację o kolizji we
wspomnianej miejscowości przekazał dyżurnemu kłobuckiej kolizji jeden z mieszkańców, który akurat był
jej świadkiem. Na miejscu patrol policji z wydziału drogowego zastał
uszkodzoną hondę Civic oraz volkswagena Golfa.
- Policjanci ruchu drogowego
ustalili, że kierujący hondą civic na
prostym odcinku drogi zjechał na
przeciwległy pas ruchu i zderzył się
z jadącym z przeciwka volkswagenem golfem – informuje Marta Ladowska, oficer prasowy KPP w Kłobucku.
Okazało się, że hondę prowadził 28-letni mieszkaniec Warszawy,
który był pijany. Badanie wykazało aż ok. 2,6 promila alkoholu w organizmie, kierowca golfa był trzeźwy. Warszawianinowi grożą poważne konsekwencje, odpowie bowiem
zarówno za spowodowanie kolizji,
jak i za jazdę w stanie nietrzeźwości. Może spędzić w więzieniu nawet
dwa lata, o jego losie zdecyduje teraz
prokuratura i sąd. (PW)

Reklama

P

owstanie
skonsolidowanej
dyspozytorni to część Wojewódzkiego Planu Działania
Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, zgodnie z którym ilość takich placówek ma się na
terenie Śląska zmniejszyć do sześciu. Oznacza to zamknięcie kłobuckiej dyspozytorni, nasze pogotowie podlegające Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, jak
wszystko na to wskazuje, będzie bowiem od przyszłego roku rozsyłane
do pacjentów przez częstochowskich dyspozytorów.
Dyspozytornia w Częstochowie, która swoim działaniem obejmie tereny: Częstochowy oraz powiatów: kłobuckiego, częstochowskiego i lublinieckiego, ma oficjalnie rozpocząć swoją działalność
od początku 2014 roku, wcześniej
jednak przeprowadzone będą niezbędne próby i testy systemu łączności teleinformatycznej i radiowej. Od 1 stycznia, dzwoniąc pod
numer telefonu 999, nieważne czy
z Siekierowizny, Krzepic, Lublińca
czy Mykanowa, zawsze łączeni będziemy bezpośrednio z Częstochową. Tamtejsza dyspozytornia będzie się mieścić przy ul. Sikorskiego 82/94. W myśl nowych przepisów częstochowskie pogotowie
będzie m.in. przyjmować powiadomienia o zdarzeniach, wysyłać
zespoły ratownictwa medycznego,
powiadamiać o zdarzeniach szpitalne oddziały ratunkowe i centra urazowe, a zespołom ratownictwa medycznego wskazywać będzie
właściwy szpital lub SOR, do którego chory ma być przewieziony.
Podpisanie porozumienia, do którego doszło w częstochowskim magistracie 9 sierpnia, to kolejny krok
mający ostatecznie doprowadzić do
powstania skonsolidowanej dyspozytorni.(PW )

ARCH.

O

sprawie pisaliśmy na łamach
GK już kilkakrotnie, sprawa
koniecznej modernizacji odcinka drogi powiatowej łączącej Starokrzepice z Bobrową i gminę Rudniki z gminą Krzepice oraz zarazem
powiat kłobucki z oleskim i województwo śląskie z opolskim, ciągnie
się od lat. Wydawało się, że w tym roku w końcu znajdzie szczęśliwe rozwiązanie, ponieważ samorząd powiatowy pozyskał z puli wojewódzkiej
dofinansowanie w ramach Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. Okazało się, że powiat, mimo dotacji wynoszącej ponad 200 tys. zł, i tak musi
dołożyć blisko 400 tys. zł, aby inwestycję można było zrealizować. Pieniędzy jednak w budżecie nie zabezpieczył, a negocjacje w sprawie pomocy finansowej od gminy Krzepice
zakończyły się niepowodzeniem.

Kłobuck

©Piotr Wiewióra

Można by powiedzieć: „miało być
tak pięknie, a skończyło się jak
zawsze”. Mimo pozyskanej dotacji
z Funduszu Ochrony gruntów
Rolnych, droga StarokrzepiceBobrowa znów nie będzie
zmodernizowana, ponieważ
samorząd powiatowy ma zbyt
mało pieniędzy, a na warunki
dofinansowania przedstawione
przez gminę Krzepice się nie zgodził

Z ogólnodostępnego zestawu
urządzeń do ćwiczeń, które
zamontowano przy gminnym
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
mieszkańcy mogą korzystać od
początku sierpnia

ARCH.

Ul. Rudnicka łączy dwie gminy,
dwa powiaty i dwa województwa,
samorządowcy nie mogą się jednak
dogadać w sprawie sfinansowania jej
modernizacji.

- Gmina Krzepice złożyła propozycję udziału własnego w przebudowie w wysokości 80 tys. zł – relacjonuje w skrócie przebieg rozmów
Roman Minkina (SLD), starosta
kłobucki. - Zgodnie z nią udział ten
byłby skompensowany z opłat wnoszonych budżetowi powiatu przez
gminę, wynikających z umów na
umieszczenie urządzeń w pasie dróg
powiatowych, która stanowi kwotę
22,6 tys. zł za jeden rok. W przybliżeniu opłaty te nie wnoszone byłyby
przez Krzepice w okresie czterech lat
– mówi starosta, dodając, że udział
gminy pokryty byłby ze środków
własnych powiatu, na co jego władze
nie mogły się zgodzić, a to oznacza
w praktyce, że inwestycja nie dojdzie
do skutku, przynajmniej w tym roku,
bo powiatu na to nie stać.
Chociaż sprawa dotyczy odcinka drogi, który znajduje się już na
terenie powiatu kłobuckiego, Krzepice próbowały wynegocjować pomoc finansową od sąsiedniej gminy Rudniki, ponieważ jej mieszkańcy także często z tej trasy korzystają.
I w tym przypadku rozmowy zakończyły się fiaskiem. Stanowisko Krzepic w negocjacjach z powiatem kłobuckim ostro skrytykował na sesji
tutejszy radny miejski Dariusz Pilśniak, którego zdaniem jest to jedna
z priorytetowych inwestycji na terenie gminy, dlatego samorząd miejski powinien wspomóc modernizację bezwarunkowo. Zarówno burmistrzowie, jak i przewodniczący
krzepickiej rady Damian Pilarz, bronili jednak przedstawionego powiatowi stanowiska, argumentując, że
gmina i tak sporo inwestuje w mienie powiatu m.in. budując chodniki
przy drogach powiatowych. Sprawa
modernizacji ul. Rudnickiej stanęła
więc w martwym punkcie. Wszystko
wskazuje na to, że dotacja z FOGR
przepadnie i droga StarokrzepiceBobrowa pozostanie w złym stanie
przynajmniej do 2014 roku, w którym jednak prawdopodobieństwo jej
modernizacji również jest niewielkie.(PW)

Pierwsza taka siłownia w powiecie

©Jarosław Jędrysiak

©Piotr Wiewióra

Nie będzie remontu ul. Rudnickiej

Przystajń

ARCH.

Powiat, Krzepice, Starokrzepice, bobrowa

Od 2014 roku, jak wszystko na to wskazuje, karetki kłobuckiego pogotowia
będą rozsyłane do chorych przez częstochowskich dyspozytorów.
Reklama
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z powiatu

polityka

Kłobuck

opatów

Miedźno

Dzięki dotacji unijnej gmina Opatów
może zagospodarować teren przed
urzędem gminy. Co natomiast z
samym obskurnie wyglądającym
budynkiem? - Musi poczekać na
lepsze czasy finansowe – mówi wójt
Bogdan Sośniak

ak wynika z oświadczeń majątkowych za 2012 rok, najwięcej w
ubiegłym roku zarobił wójt Andrzej Szczypiór, którego dochód,
łącznie z dietami za udział w posiedzeniach zgromadzenia Związku Komunalnego ds. Wodociągów
i Kanalizacji w Częstochowie, wyniósł ok. 125 tys. zł. Jeszcze wyższy dochód wykazał przewodniczący
miedźnieńskiej rady Leszek Idasz,
bo w sumie ponad 135 tys. zł, ale
zdecydowana większość z nich pochodzi z zakładu usług brukarskich,
którego jest współwłaścicielem.
Przewodniczący może się także pochwalić najmłodszym samochodem
– dwuletnią Toyotą Rav 4, radni Mirosław Oziembała i Marcin Sznober
mieli natomiast w 2012 roku aż po
cztery źródła dochodu.(PW)

Kolorystyka pojemników nieobowiązkowa zagospodarują przestrzeń,
urząd poczeka
Radni miejscy zatwierdzili, że kosze
na segregowane śmieci nie będą
musiały być koniecznie w określonym
kolorze. Jest jeden warunek. Muszą
być jasno i wyraźnie opisane

©Piotr Wiewióra

S

amorządowcy zdecydowali na
ostatniej sesji Rady Gminy, że
w przypadku segregacji odpadów, można zastosować pojemniki w dowolnym kolorze, pod warunkiem, że „zostaną one opisane w sposób trwały, widoczny i zapewniający
selektywną zbiórkę zgodnie z przepisami regulaminu”. To zapis do nowego regulaminu utrzymania czystości
i porządku w gminie, który ustalono w grudniu ubiegłego roku. Wówczas zdecydowano, że kosz niebieski
ma być więc przeznaczony na szkło
oraz papier i tekturę, żółty na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, a brązowy na
odpady ulegające biodegradacji oraz
odpady zielone. Przyjęta kolorystyka różniła się nieco od ogólnie przyjętej w Unii Europejskiej i w większości przypadków występującej także w Polsce, zgodnie z którą pojemniki niebieskie służą do składowania
papieru, a zielone są na szkło. Cho-

W myśl zmian wprowadzonych ostatnio przez kłobuckie władze, pojemniki
będą mogły mieć dowolną barwę o ile będą dokładnie opisane na jakie śmieci
są przeznaczone.

ciaż dyrektor częstochowskiej firmy
śmieciowej Remondis, która na starych zasadach odbierała odpady od
większości mieszkańców w gminie
Kłobuck i ustawiła na jej terenie wiele swoich pojemników, otwarcie protestował przeciwko takiej kolorystyce i łączeniu szkła z papierem w jednym koszu, władze miejskie nie dały
się przekonać. Co więcej wytknęły przedsiębiorstwu, że samo oferuje pojemniki w bardzo różnej kolorystyce, nie zawsze zgodnej z ogólnie

przyjętą. Kłobuck postanowił jednak
wprowadzić do uchwały dotyczącej
regulaminu czystości korektę niektórych punktów, która objęła także
część dotyczącą barwy koszy. Samorządowcy zdecydowali, że w przypadku segregacji odpadów, można
zastosować pojemniki w dowolnym
kolorze, pod warunkiem, że „zostaną one opisane w sposób trwały, widoczny i zapewniający selektywną
zbiórkę zgodnie z przepisami regulaminu”.(PW)

T

eren przed urzędem ma być
utwardzony kostką brukową,
w planie jest również wykonanie odwodnienia. Mają tu powstać
wydzielone miejsca parkingowe, a w
środek ma być wkomponowany mały
klomb z kwiatów. Zagospodarowanie z pewnością pozytywnie wpłynie na bardzo wątpliwe aktualnie wizualne walory estetyczne działki, na
której znajduje się urząd gminy, ale
na to czy dojdzie do skutku trzeba
jeszcze poczekać. Najgorzej prezentuje się jednak sam budynek – brudny, obdrapany, z odlatującym tynkiem. Niestety jego modernizacja nie
mieści się w ramach wspomnianej
inwestycji. Władze gminy zdają so-

J

bie sprawę z negatywnego wrażenia
jakie wywołuje obiekt, ale twierdzą,
że póki co nic nie mogą na to poradzić. Mają projekt rozbudowy i modernizacji urzędu, ale wprowadzenie
go w życie, jak nietrudno się domyśleć, wymaga dużych nakładów pieniężnych, których gmina nie byłaby
w stanie udźwignąć.
- Duże środki musimy włożyć w
rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i
na tym musimy się w najbliższym czasie skupić. Z urzędem musimy poczekać na lepsze czasy finansowe – mówi
Bogdan Sośniak, wójt Opatowa.
Opatowscy samorządowcy z nadzieją spoglądają w stronę nowego
rozdania środków unijnych, zaplanowanego na lata 2014-2020. Twierdzą,
że obecnie nie ma możliwości uzyskania dofinansowania na rozbudowę
urzędu, a bez tego inwestycja raczej
nie ma szans dojść do skutku.
- Gdybyśmy chcieli realizować ją
z własnych pieniędzy to musielibyśmy podzielić na kilka rocznych etapów, a na to nie możemy sobie pozwolić – uważa wójt.(PW)

Reklama

andrzej Szczypiór, wójt gminy Miedźno
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie polskiej: 15.801 zł
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie obcej: brak
- papiery wartościowe: brak
- nieruchomości: działka rolna 3938
m kw. o wartości 41.000 zł (współwłasność małżeńska)
- dochód brutto za 2012 rok: wójt –
117.554,54 zł, diety za udział w posiedzeniach zgromadzenia Związku
Komunalnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie - 7.565 zł
- samochód o wartości powyżej 10
tys. zł: Opel Astra II 2007 r.
- zobowiązania pieniężne powyżej
10 tys. zł: brak

©Piotr Wiewióra

andrzej ciesielski, radny gminny
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie polskiej: brak
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie obcej: brak
- papiery wartościowe: brak
- nieruchomości: dom 121 m kw.
o wartości 170.000 zł (współwłasność małżeńska), gospodarstwo rolne 4.18,85 ha o wartości 262.000 zł
(współwłasność małżeńska)
- dochód brutto za 2012 rok: TRW
Polska w Częstochowie – 26.924 zł,
gospodarstwo rolne – przychód/dochód: 4.500 zł/2.800 zł, dieta radnego – 177,32 zł
- samochód o wartości powyżej 10
tys. zł: Fiat Punto 2004 r. (współwłasność z córką)
- zobowiązania pieniężne powyżej
10 tys. zł: brak
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Urząd Gminy Opatów to jeden z najgorzej, jeśli nie najgorzej wyglądający urząd
gminy w naszym powiecie.

Lipie

Plac zabaw w sąsiedztwie szkoły i orlika
W pobliżu niedawno oddanego
do użytku orlika w Lipiu z myślą o
młodszych dzieciach utworzony
zostanie nowoczesny plac zabaw

P

lac zabaw powstanie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu. Jak informowała radnych podczas sesji wójt
Bożena Wieloch, gmina skorzysta w tym przypadku z dotacji w
wysokości blisko 64 tys. zł w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Część kosztów pokryta zostanie z funduszu sołeckiego
Lipia na rok 2013 (ponad 24 tys.
zł). Łącznie całość inwestycji przeznaczonej dla dzieci kosztować będzie, jak ustalono w przetargu, 113
tys. złotych. Planuje się, że plac zabaw powstanie i zostanie oddany
do użytku do końca tegorocznych
wakacji.

Plac zabaw będzie miał sztuczną nawierzchnię zapewniającą maluchom bezpieczeństwo. Na jego terenie umieszczony zostanie wielofunkcyjny, 11-elementowy zestaw
zabawowy złożony z wież, zjeżdżalni, ścianek linowych itp., dwa rodzaje huśtawek, karuzela i ławki oraz
wieszak na np. ubrania czy tornistry.
Zgodnie z założeniami rządowego
programu plac zabaw ma umożliwić
młodszym dzieciom zabawy i zajęcia ruchowe. Jego lokalizacja w pobliżu orlika - kompleksu boisk sportowych - jest więc nieprzypadkowa.
Już pojawił się też głos (radny
Woźniak), by tak ułożyć regulamin
korzystania z placu zabaw, aby był
on łatwo dostępny dla dzieci, a nie
zamykany np. w okresie wakacji „jak
muzeum” - z powodu obaw o ewentualną odpowiedzialność za korzystanie z placu bez nadzoru.(jar)

czesław Trzepizur, radny gminny
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie polskiej: brak
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie obcej: brak
- papiery wartościowe: brak
- nieruchomości: brak
- dochód brutto za 2012 rok: emerytura – 15.081,11 zł, dochód ze stosunku pracy – 25.320,87 zł, dieta
radnego – 177,32 zł
- samochód o wartości powyżej 10
tys. zł: brak
- zobowiązania pieniężne powyżej
10 tys. zł: brak
Janina antczak, radna gminna
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie polskiej: brak
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie obcej: brak
- papiery wartościowe: brak
- nieruchomości: brak
- dochód brutto za 2012 rok: emerytura - 18.293,48 zł, dieta radnej –
6.600 zł
- samochód o wartości powyżej 10
tys. zł: brak
- zobowiązania pieniężne powyżej
10 tys. zł: brak
zdzisław bęben, radny gminny
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie polskiej: brak

Jak żyje nasza władza
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie obcej: brak
- papiery wartościowe: brak
- nieruchomości: dom 240 m kw.
o wartości 300.000 zł (współwłasność małżeńska), gospodarstwo
rolne 2,093 ha o wartości 120.000
zł (współwłasność małżeńska),
działka 493 m kw. o wartości
30.000 zł z budynkiem mieszkalnym drewnianym i budynkiem gospodarczym murowanym (współwłasność małżeńska)
- dochód brutto za 2012 rok: starszy Cechu Rzemiosł Różnych –
1.200 zł, członek rady Banku - ,
Spółdzielczego Popów – 291 zł,
właściciel firmy budowlanej „ABZ”
- przychód/dochód: 330.614,10
zł/49.979,52 zł, dieta radnego –
6.270 zł
- samochód o wartości powyżej 10
tys. zł: Volkswagen Passat 1999 r.,
koparko-ładowarka Cat 1995 r., ciężarowy Mercedes 1999 r.
- zobowiązania pieniężne powyżej
10 tys. zł: kredyt obrotowy 120.000
zł na działalność gospodarczą na
dzień 31.12.2012 wykorzystany w
kwocie 37.000 zł
grażyna gorzałka, radna gminna
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie polskiej: brak
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie obcej: brak
- papiery wartościowe: brak
- nieruchomości: dom 110 m kw. o
wartości 150.000 zł, gospodarstwo
rolne 65.721 m kw o wartości ok.
45.000 zł
- dochód brutto za 2012 rok: emerytura – 23.819,84 zł, dieta radnej –
6.000 zł
- samochód o wartości powyżej 10
tys. zł: Chevrolet Aveo 2009 r.
- zobowiązania pieniężne powyżej
10 tys. zł: brak
adam Habrajski, radny gminny
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie polskiej: 15.000 zł (współwłasność małżeńska)
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie obcej: brak
- papiery wartościowe: brak
- nieruchomości: dom 73,50 m kw. o
wartości 370.000 zł (współwłasność
małżeńska)
- dochód brutto za 2012 rok: emerytura – 48.852,44 zł, dieta radnego
– 6.000 zł, dochód z tyt. posiadania
akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej
– dywidenda 1.665,16 zł
- samochód o wartości powyżej 10
tys. zł: Volkswagen Polo 2001 r.
- zobowiązania pieniężne powyżej
10 tys. zł: brak
Leszek idasz, przewodniczący Rady
gminy Miedźno
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie polskiej: brak
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie obcej: brak

- papiery wartościowe: brak
- nieruchomości: dom 156 m kw.
z działką 714 m kw. o wartości
300.000 zł (współwłasność małżeńska), działka budowlana 2131 m kw.
o wartości 50.000 zł (współwłasność
małżeńska),
- dochód brutto za 2012 rok:
współwłaściciel zakładu usług
brukarskich – przychód/dochód:
558.340,64 zł/124.348,64 zł,
dieta przewodniczącego rady –
10.800 zł
- samochód o wartości powyżej 10 tys. zł: Skoda Octavia 2002
r. (współwłaściciel), Toyota Rav 4
2011 r. (współwłaściciel)
- zobowiązania pieniężne powyżej
10 tys. zł: brak

andrzej Kluczny, wiceprzewodniczący Rady gminy Miedźno
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie polskiej: brak
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie obcej: brak
- papiery wartościowe: brak
- nieruchomości: dom 100 m kw. o
wartości 100.000 zł (współwłasność
małżeńska), gospodarstwo rolne 3
ha o wartości 30.000 zł (współwłasność małżeńska)
- dochód brutto za 2012 rok: dieta radnego – 6.660 zł, działalność
wykonywana osobiście – 2.290 zł,
świadczenie chorobowe – 498,90
zł, Zakład Usług Leśnych „Oksza” 16.782 zł
- samochód o wartości powyżej 10
tys. zł: Opel Meriva 2005 r.
- zobowiązania pieniężne powyżej
10 tys. zł: brak
adam Leśnikowski, radny gminny
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie polskiej: brak
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie obcej: brak
- papiery wartościowe: brak
- nieruchomości: dom 176 m kw.
o wartości 80.000 zł (współwłasność), gospodarstwo rolne 3,75
ha o wartości 44.000 zł (współwłasność)
- dochód brutto za 2012 rok: renta –
10.539,42 zł, dieta radnego – 6.000
zł, gospodarstwo rolne – przychód/
dochód: 2.200 zł
- samochód o wartości powyżej 10
tys. zł: brak
- zobowiązania pieniężne powyżej
10 tys. zł: brak
Henryk owczarek, radny gminny
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie polskiej: 9.000 zł (współwłasność małżeńska)
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie obcej: brak
- papiery wartościowe: brak
- nieruchomości: dom 128 m kw. o
wartości 300.000 zł (współwłasność)
- dochód brutto za 2012 rok: emerytura – 31.398,08 zł, dieta radnego – 5.550 zł, działalność osobista –
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Przychodnia wielospecjalistyczna
i nowoczesny szpital z blokiem
operacyjnym i oddziałem chirurgii
krótkoterminowej.
znakomici
nakomici specjaliści, profesorowie
i adiunkci, ordynatorzy, lekarze kliniczni
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Szczegółowe informacje i zapisy:
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

1.965,66 zł
- samochód o wartości powyżej 10
tys. zł: brak
- zobowiązania pieniężne powyżej
10 tys. zł: brak

Mirosław oziembała, radny gminny
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie polskiej: brak
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie obcej: brak
- papiery wartościowe: brak
- nieruchomości: dom 110 m kw. o
wartości 90.000 zł, gospodarstwo
rolne 6,4970 ha o wartości 200.000
zł
- dochód brutto za 2012 rok: gospodarstwo rolne – przychód/dochód:
40.000 zł/20.000 zł, dieta radnego
– 6.000 zł, właściciel firmy – zrywka
i wywóz drewna z lasu – przychód/
dochód: 12.600 zł/7.000 zł, członek
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Popowie - 736 zł
- samochód o wartości powyżej 10
tys. zł: ciągniki: Zetor Proxma 2010
r., Ursus 1224 1986 r. i Ursus C-330
M 1989 r., kombajn Bizon 1986 r.,
Opel Vectra C 2004 r.
- zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: kredyt w BS Popów –
40.000 zł na zakup ciągnika i maszyn
Marcin Sznober, radny gminny
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie polskiej: brak
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie obcej: brak
- papiery wartościowe: brak
- nieruchomości: dom 134,5 m kw.
o wartości 350.000 zł, gospodarstwo rolne 10,6918 ha o wartości
450.000 zł,
- dochód brutto za 2012 rok: dieta
radnego – 6.270 zł, wynagrodzenie za wykonanie opinii dla Sądu Rejonowego w Częstochowie
– 24.758,22 zł, właściciel firmy
– usługi geodezyjne – przychód/
dochód: 68.594,73 zł/20.095,92
zł, gospodarstwo rolne – przychód/dochód: ok. 65.000 zł/ok.
12.000 zł
- samochód o wartości powyżej 10
tys. zł: Citroen Berlingo 2003 r.
- zobowiązania pieniężne powyżej 10
tys. zł: kredyt hipoteczny na budoReklama

wę domu w PKO BP 154.620 zł na
30 lat, leasing na sprzęt geodezyjny w
WZBK o wartości 40.000 zł na 3 lata
Wojciech Tałajczyk, radny gminny
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie polskiej: 5.000 zł
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie obcej: brak
- papiery wartościowe: brak
- nieruchomości: dom 120 m kw.
o wartości 350.000 zł (współwłasność małżeńska), gospodarstwo rolne 4,9423 ha o wartości 200.000 zł
(współwłasność małżeńska)
- dochód brutto za 2012 rok: kierowca ambulansu – ratownik medyczny w ZOZ Kłobuck – 25.825,33
zł, dieta radnego – 6.000 zł, gospodarstwo rolne – przychód/dochód:
1.582,26 zł/327 zł, dofinansowanie
zalesienia – 6.576,57 zł
- samochód o wartości powyżej 10
tys. zł: brak
- zobowiązania pieniężne powyżej
10 tys. zł: brak
Józef Wąs, radny gminny
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie polskiej: 2.000 zł
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie obcej: brak
- papiery wartościowe: brak
- nieruchomości: brak
- dochód brutto za 2012 rok: emerytura – 11.457,92 zł, działalność wykonywana osobiście – 736 zł, renta strukturalna – 13.145,28 zł, dieta radnego – 6.000 zł
- samochód o wartości powyżej 10
tys. zł: brak
- zobowiązania pieniężne powyżej
10 tys. zł: brak
Mirosław zawada, radny gminny
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie polskiej: brak
- środki pieniężne zgromadzone w
walucie obcej: brak
- papiery wartościowe: brak
- nieruchomości: dom 150 m kw. o
wartości 90.000 zł (współwłasność
małżeńska), gospodarstwo rolne
8,40 ha o wartości 85.000 zł (współwłasność gospodarcza)
- dochód brutto za 2012 rok: gospodarstwo rolne – przychód/dochód:
33.500 zł/32.000 zł, dieta radnego –
6.000 zł
- samochód o wartości powyżej 10
tys. zł: ciągnik rolniczy MTZ 82
1984 r., ciągnik Ursus C-360 P 1988
r., kombajn Bizon 1985 r.
- zobowiązania pieniężne powyżej
10 tys. zł: brak
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Robert Matyszczak zwraca uwagę,
że gmina nie ma prawa obrać opłaty
adiacenckiej.

Matyszczak przytacza szczegóły: ustawa o gospodarce nieruchomościami pozwala na ustalenie opłaty adiacenckiej w ciągu
trzech lat od momentu stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do wybudowanej w ramach inwestycji infrastruktury, ale
pod warunkiem, że w tymże momencie obowiązuje uchwała rady
gminy ustalająca wysokość opłaty adiacenckiej. Inwestycję w Zborach, Florianowie i części Popowa ukończono w lipcu 2010 roku.
Ale uchwałę w sprawie opłaty adiacenckiej rada gminy podjęła dopiero w czerwcu 2011 roku.

gorsi i lepsi?
Wójt odwołuje się też do pewnego poczucia solidarności mieszkańców gminy.
- Dlaczego jedni mieszkańcy mieliby być w jakiś sposób faworyzowani tylko dlatego, że uchwała została podjęta przez radę gminy
później? - pyta Świtała. - Wszyscy
pozostali zapłacili i na pewno płacić
będą też tam, gdzie kanalizacja dotrze w przyszłości.
Poza kwestią terminów przytaczany jest jeszcze inny argument
przeciw nakładaniu opłaty adiacenckiej na mieszkańców Florianowa,
Zborów i części Popowa.
- Skoro ktoś podczas realizacji inwestycji nie wiedział, że musi się liczyć z opłatą adiacencką,
mógł zdecydować się na wykonanie
większej liczby przyłączy, a to może
wpłynąć na koszta, jakie teraz poniesie. Opinie prawne wskazują, że każdy w momencie podejmowania decyzji powinien znać konsekwencje w
zakresie świadczeń publicznych, w
tym podatków, jakie te decyzje przynoszą. A w tym przypadku tak nie
było - dodaje Matyszczak.
- Zawsze na spotkaniach przed
inwestycjami padają pytania o koszta, tak samo w tym wypadku informowałem o opłacie adiacenckiej twierdzi wójt. - Mieszkańcy wiedzieli o tym, że opłatę adiacencką
uiszczać będą. Niestety uchwała rady gminy w tej sprawie była oddalana na kolejnych sesjach i została
przyjęta późno.
omówią na spotkaniach
Nim w gminie zapadnie decyzja co do nałożenia opłat adiacenckich dla właścicieli nieruchomości
z trzech miejscowości, wójt planuje jeszcze zorganizować spotkania z
nimi. Podczas spotkań cała sprawa
ma być dodatkowo omawiana. Jakie rozwiązanie zostanie wybrane i
czy przyjęta zostanie argumentacja
skłaniająca do solidarności z innymi
płacącymi opłatę adiacencką, czy też
mieszkańcy zechcą się ściśle trzymać
korzystnego dla siebie zapisu ustawowego - czas pokaże. (jar)
Reklama

Wezmą kredyt na Andersa i Towarową Tablica na razie prowizoryczna

Poznać prawdziwe imię po
dziesięcioleciach
Jak bardzo druga wojna światowa
zdołała skomplikować losy
niektórych mieszkańców naszych
ziem, zwłaszcza tych skazanych
przez zbrodniczy niemiecki reżim
hitlerowski na zagładę, pokazuje
przypadek rodziny dziś mieszkającej
w izraelu, a przed wojną – w
Krzepicach

R

odzina Eyala Kamila, który
dziś w Izraelu piastuje stanowisko wiceprezesa firmy Bezeq, czyli odpowiednika naszej telekomunikacji, wywodzi się z Krzepic,
choć losy wojenne i powojenne odcisnęły na niej tragiczne piętno i w zasadzie zerwały więź łączącą ją z naszym regionem. Dopiero kilkadziesiąt lat po wojnie jej śladów szukał
w Krzepicach urodzony już w Izraelu potomek.
- To dom mojej matki – mówi
Eyal Kamil, pokazując budynek na
rogu krzepickiego rynku. - Urodziła się tutaj w 1933 roku, jej ojciec był
zegarmistrzem. Mieszkali w Krzepicach do 1943 roku i zostali wysiedleni przez nazistów.
Rodzina podzieliła tragiczne losy żydowskich mieszkańców mia-

Mokra

steczek w Polsce. Tylko matka Eyala Kamila, jako nastoletnia dziewczyna, doczekała końca wojny. Jak
głębokie piętno potrafiła odcisnąć
wojna na rodzinnych losach świadczyć może choćby jeden z celów prywatnej, sentymentalnej wizyty izraelskiego biznesmena w Krzepicach.
- Dzięki zachowanym tutaj dokumentom udało się ustalić, że matka pana Kamila urodziła się w innym roku, niż przez całe dorosłe życie sądziła, a do tego w rzeczywistości rodzice nie nadali jej imienia
Anna, ale Alma - mówi o wynikach
archiwalnych poszukiwań Piotr Stojowski, przewodnik i tłumacz gościa
z Izraela.
Poza poszukiwaniami informacji w dokumentach i odwiedzinami dawnego domu rodziny Eyal Kamil był też na krzepickim kirkucie, gdzie pochowani są przodkowie
wielu miejscowych rodzin żydowskich. Miedzy innymi dzięki wparciu osób dziś mieszkających w Izraelu te zachowane ślady wielokulturowej przeszłości naszego regionu
pasjonaci tacy jak Piotr Stojowski
próbują zabezpieczyć i zachować, by
mimo tragicznej historii ślad po „ludziach stąd”, dziś już nieobecnych,
nie przepadł na zawsze. (jar)

Ponieważ skradzionej przed
niespełna rokiem tablicy
pamiątkowej z pomnika ku czci
bohaterów bitwy pod Mokrą
nie udało się odzyskać, podczas
najbliższej rocznicy walk z września
1939 r. ma ją zastąpić tablica
tymczasowa

Po długiej dyskusji miejscy
radni ostatecznie zgodzili się
na zaciągnięcie przez gminę
750 tys. zł kredytu na budowę
kanalizacji sanitarnej i wodociągu
na końcowym odcinku ul. Andersa
oraz na ul. Towarowej w Krzepicach.
Część rady była jednak zdania, że
wspomniane pieniądze powinno
się przeznaczyć m.in. na kanalizację
Dankowic lub ul. Jaworowej

S

J

ak wyjaśniła na lipcowej sesji
skarbnik Anna Mońka, po zakończonych niedawno inwestycjach
kanalizacyjnych, które zostały zrealizowane m.in. dzięki pożyczkom z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Krzepice mogą liczyć na umorzenie tych pożyczek w
50 procentach. Jest jednak warunek –
kwoty z tzw. umorzenia gmina musi przeznaczyć na kolejne inwestycje
z zakresu ochrony środowiska. Zdecydowała się na dwie – skanalizowanie i wyposażenie w dostęp do wody
końcowego odcinka ul. Andersa, czego od trzech lat domagają się tutejsi
mieszkańcy, oraz budowę sanitarki i
wodociągu na ul. Towarowej. Zarówno obaj burmistrzowie, jak i skarbniczka, zachęcali, aby uchwałę o zaciągnięciu kredytu przyjąć i jak najszybciej przystąpić do działania, bo
wraz z początkiem prac gmina nie
będzie już musiała płacić odsetek.

Na końcowym odcinku ul. Andersa mieszka obecnie jedna rodzina, której
wprawdzie słusznie woda się należy, ale na Jaworowej jest przecież 20 domów
i mieszka 80 osób – powiedział Dariusz Pilśniak.

zadaniem z lepszym skutkiem ekologicznym byłaby budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach – dodał.
Radny Dariusz Pilśniak zwrócił
z kolei uwagę, że chociaż na budowę sanitarki w ul. Jaworowej są już
stosowne dokumenty i pozwolenia,
to została ona odłożona na później.
Zdaniem burmistrza Krystiana Kotyni obydwa wspomniane zadania,
choć ważne, muszą jeszcze poczekać.
- Dla Dankowic przygotowujemy duży projekt razem z Podłężem
z myślą o kolejnym okresie programowania – poinformował burmistrz,
mając na myśli następny rzut unijnych pieniędzy, przewidziany na lata
2014-2020. - Mieszkańcy ul. Jaworowej system odbioru ścieków mają
póki co zabezpieczony, tak jak przez
ostatnie kilkanaście lat, w przypadku ul. Andersa z kolei ludzie pobrali
kredyty na budowę domów i nie mogą się wprowadzić, bo nie ma wody.
Lokatorzy wielorodzinnego budynku na ul. Towarowej muszą natomiast korzystać z szamba, które jest
na prywatnej działce – argumentował Krystian Kotynia.

opcja andersowo-Towarowa przeważyła
- Nie dociera do mnie takie tłumaczenie. Na końcowym odcinku
ul. Andersa mieszka obecnie jedna rodzina, której wprawdzie słusznie woda się należy, ale na Jaworowej jest przecież 20 domów i mieszka 80 osób – skomentował Dariusz
Pilśniak.
W obronie ul. Towarowej stanęła m.in. sołtys Lutrowskiego, która
dziwiła się, że w XXI wieku wciąż
możliwe jest, żeby blok mieszkalny pozbawiony był odpływu kanalizacyjnego, oraz radni z Kuźniczki,
którzy, jak twierdzą, o sanitarkę przy
tej ulicy zabiegają już od trzech lat.
Ostatecznie większość krzepickich
samorządowców przychyliła się do
ich racji, zgadzając się na zaciągnięcie kredytu. Budowa sanitarki i wodociągu na ul. Towarowej, według
szacunków, powinna pochłonąć ok.
650 tys. zł, na ul. Andersa natomiast ok. 325 tys. zł łącznie z projektem. Obydwie inwestycje powinny być zrealizowane jeszcze w tym
roku.(PW)

odremontowana droga do szkoły

dyś utwardzony był dojazd do szkoły. Środków tych starczy jeszcze na
zakup wyposażenia do sali komputerowej. Poza wkładem finansowym
na zakup materiałów był też niemały
wkład pracy - siłę roboczą w postaci grupy skazanych zapewniła gmina Popów, która dostarczyła też niezbędne narzędzia. Pomoc okazali i
miejscowi radni oraz lokalni przedsiębiorcy, którzy użyczali potrzebnego sprzętu, a także OSP Więcki.
- Wierzę, że nasz wspólny wysiłek przyniesie pożytek użytkownikom alejki dojazdowej do szkoły w
postaci drogi bezpiecznej, wygodnej
i estetycznej - mówi Ryszarda Badura. (jar)

dlaczego nie dankowice lub ul. Jaworowa?
Krzepiccy radni mieli jednak
wątpliwości nie tyle co do samej zasadności wykonania niezaplanowanych wcześniej w budżecie zadań, a
raczej w kwestii ich doboru.
- Wprowadzamy je w trakcie roku
budżetowego. Jedno z nich, dotyczące ul. Andersa, pojawiło się nagle, po
tym jak mieliśmy gości na sesji. Należałoby się najpierw zastanowić i przedyskutować ten temat – stwierdził
Mateusz Kluba. - W moim odczuciu

Więcki
Eyal Kamil przed domem przed wojną należącym do jego dziadka.

Waleńczów

z jednym oddziałem przedszkolnym
- Dlaczego nie ma drugiego oddziału
przedszkolnego w Waleńczowie?
Czy dlatego, że jest za mało dzieci,
czy z powodu braku pieniędzy? –
pytał podczas sesji sołtys Stanisław
Olszewski

J

ak mówi Olszewski, w Waleńczowie jest wiele dzieci, które są
w wieku przedszkolnym, ale nie
mogą być zapisane do oddziału w

swojej miejscowości, gdyż brakuje
dla nich miejsc. Sołtys podaje przykłady innych miejscowości w gminie, gdzie funkcjonują po dwa oddziały przedszkolne.
- W Opatowie są trzy oddziały
przedszkolne, ale we wszystkich pozostałych miejscowościach, w tym
w Waleńczowie, po jednym – prostuje te informacje Dorota Grzelińska z Gminnego Zespołu Oświaty
w Opatowie. - O liczbie oddziałów
przesądzają warunki demograficzne
i brak bazy lokalowej – dodaje.
Według informacji GZO dzieci
jest w Waleńczowie za mało na drugi oddział. W gminie nie ma odrębnych przedszkoli, a oddziały przedszkolne funkcjonują w szkołach. W
Waleńczowie warunki lokalowe też
mają stać na przeszkodzie utworzeniu drugiego oddziału. Opatów jako jedna z dwóch gmin z województwa dostanie wsparcie w ramach
projektu systemowego do oddziałów przedszkolnych. Trafi ono też
do Waleńczowa. Ale na wspomniane uwarunkowania demograficzne i
lokalowe nie wpłynie. (jar)

Od września do szkoły w Więckach
dzieci będą chodzić po nowej kostce
brukowej, a więc także bezpieczniej,
niż po starej trylince

P

race przy układaniu kostki na drodze dojazdowej do
Gminnego Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 4 we Więckach
rozpoczęły się na początku lipca i
trwały blisko sześć tygodni.
- Zdołaliśmy wybrukować drogę

do szkoły dzięki środkom na zakup
kostki, z których połowa pochodziła z funduszu sołeckiego Więcek, a
połowa została zgromadzona przez
radę rodziców i radę pedagogiczną
placówki - cieszy się ze zrealizowanej inwestycji Ryszarda Badura, dyrektor zespołu.
Dyrektor Badura dodaje, że
koszty wykonania podbudowy pokryte zostały ze środków budżetowych placówki oraz ze sprzedaży
zdemontowanej trylinki, którą kie-

kradziona w sierpniu tablica,
najprawdopodobniej wykonana z żeliwa, miała 150 na 70
centymetrów i 4 centymetry grubości. Na wzniesionym w 1975 roku pomniku umieszczono ją w roku 1983 – jako hołd dla bohaterów walk z niemieckim najeźdźcą
od mieszkańców wsi Mokra. Ubiegłoroczne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej siłą rzeczy
musiały odbyć się pod pomnikiem
z widocznym śladem zbezczeszczenia miejsca pamięci narodowej
przez złodziei. Jak dotąd poszukiwania sprawców i samej tablicy nie
dały rezultatu.

Tak wyglądała tablica skradziona z pomnika przed niespełna rokiem.

Panki

głębockiego będzie
skanalizowana
Blisko 100 tys. zł będzie kosztowała
budowa kanalizacji sanitarnej
na ul. głębockiego w Pankach.
Jest to jedno z pakietu pięciu
zadań z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej, na realizację
których gmina pozyskała unijne
dofinansowanie

W

Brukowanie drogi do szkoły trwało kilka tygodni.

Zbliża się kolejna rocznica
Września, a wraz z nią tradycyjne jej
obchody w Mokrej. O sposób rozwiązania braku tablicy pytał podczas
sesji radny Marcin Sznober.
- Przygotowywana jest zwykła,
cienka, płaska tablica, która tymczasowo zastąpi na cokole pomnika tę skradzioną – mówi wójt Andrzej Szczypiór. - W przyszłości ma
tam jednak zawisnąć tablica odlewana, podobna do tej pierwotnie tam
umieszczonej.
W gminie wciąż jeszcze mają cień
nadziei, że mającą wartość znacznie
wykraczającą poza koszt materiału,
umieszczoną tam uroczyście w 1983
roku tablicę uda się jeszcze odzyskać.
Gdyby tak się nie stało i na cokole pomnika miałaby zawisnąć tablica zrekonstruowana, przy okazji myśli się
też o renowacji pomnika. Dodatkowo
zapewne rozważone zostanie jakieś
rozwiązanie zabezpieczające przed
ewentualną kolejną kradzieżą. Pomnik w Mokrej stoi nieco na uboczu,
przez co może być narażony na podobne akty barbarzyństwa. (jar)

©Jarosław Jędrysiak

bez podstaw prawnych?
- To próba pobrania opłaty adiacenckiej, dla której nie ma przesłanek prawnych - alarmuje radny Robert Matyszczak. - Z zasięgniętej
przeze mnie opinii prawnej wynika jednoznacznie, że choć postępowanie administracyjne wszczęto niejako „rzutem na taśmę”, to i tak nie
ma możliwości pobrania przez gminę opłaty, bo uchwała w tej sprawie
została podjęta po zakończeniu inwestycji, a prawo nie działa wstecz.

©jar

O

płatę adiacencką wnoszą
właściciele
nieruchomości, których wartość wzrosła m.in. na skutek rozbudowy infrastruktury, w tym np. budowy kanalizacji, wykonanej ze środków państwowych lub samorządowych. Jej
wysokość to uchwalony przez samorząd lokalny procent od tego, o ile
dzięki budowie infrastruktury technicznej wzrosła wartość nieruchomości. W gminie Popów uchwalono, że wysokość opłaty adiacenckiej
wynosi 30 procent wzrostu wartości
nieruchomości. W lipcu do właścicieli posesji, które w Zborach, Florianowie i części Popowa zostały podłączone do budowanej tam
przed trzema laty kanalizacji, trafiły pisma z urzędu gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości tej opłaty.

Krzepice, dankowice

©Piotr Wiewióra

W Popowie wszczęte zostało
postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia opłaty
adiacenckiej od właścicieli
nieruchomości w Zborach,
Florianowie i części Popowa. Szybko
pojawiły się jednak opinie, że gmina
w tym konkretnym przypadku nie
ma do tego prawa

Krzepice

(GZSP Więcki)

bezprawna opłata?

Postępowanie trwa
Wójt Bolesław Świtała przyznaje, że rzeczywiście choć wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia
opłaty od właścicieli nieruchomości
w trzech wspomnianych miejscowościach, to sprawa wydania decyzji w
tej sprawie jest jeszcze rozważana i
na dziś nie jest rozstrzygnięta.
- Uchwała w sprawie opłaty adiacenckiej rzeczywiście została podjęta przez radę gminy późno, choć taka potrzeba była sygnalizowana odpowiednio wcześniej. Z drugiej strony przecież w miejscowościach, które
wcześniej były kanalizowane, każdy
płacił udział własny w budowę kanalizacji i była to kwota zbliżona do tej,
która wynika z obecnych ustaleń rzeczoznawcy, zwykle w granicach 1200
złotych. W przypadku miejscowości kanalizowanych później, jak np.
Brzózki, właściciele ponosili już opłatę adiacencką i tam sto procent decyzji zostało uregulowanych na rzecz
gminy - mówi Bolesław Świtała.

©jar

zbory, Florianów, Popów

ybór wykonawcy robót
kanalizacyjnych nie poszedł gminie „jak z płatka”.
Pierwszy ogłoszony w czerwcu przetarg musiała unieważnić, ponieważ
wszystkie złożone w postępowaniu
oferty nie spełniały wymogów. Firmę, która zbuduje sanitarkę na ul.
Głębockiego udało się wybrać dopiero 22 lipca. Kosztem prawie 100
tys. zł zadeklarował zrobić to krzepicki Prosspol Sp. z o.o., zwycięzca
drugiego przetargu. Do 30 września
ma wybudować przy wspomnianej
ulicy sieć o długości 100 m z przyłączami oraz kanalizacją ciśnieniową i
przydomową oczyszczalnią ścieków.
Sanitarka na Głębockiego jest
jednym z pięciu zadań wchodzących

w skład większej inwestycji wodnościekowej, na którą pod koniec ubiegłego roku udało się gminie pozyskać dotację z Unii Europejskiej.
Wówczas szacowano, że łącznie powinna ona kosztować 2,6 mln zł, z
czego 1,4 mln zł wyniesie dofinansowanie, ale ostateczne kwoty będą znane dopiero po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów i zakończeniu wszystkich pięciu inwestycji.
Oprócz kanalizacji na ul. Głębockiego, są to: budowa sanitarki na ul.
3 Maja w Pankach oraz wymiana
wodociągu azbestowo – cementowego na ulicach: Górniczej, Tysiąclecia i Krótkiej w Pankach. Kanalizację na ul. 3 Maja gmina zbudowała już w ubiegłym roku, w 2012
wymieniła także wodociąg na Górniczej. Roboty przy wymianie wodociągu na ul. Tysiąclecia trwają
już od kilku tygodni i mają się zakończyć do 30 września. Wykonuje je firma Instalatorstwo Sanitarne i CO Jerzy Orzełek ze Stanów w
sąsiedniej gminie Przystajń kosztem
ok. 272,2 tys. zł. Gminę Panki czeka
więc jeszcze tylko inwestycja na ul.
Krótkiej.(PW)
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Przystajń

Książki na wagę złota Kłobuck na radiowym drogowskazie dzieci poznawały tajniki teatru lalek

grupa młodzieży z gimnazjum im.
Jana Śniadeckiego w Solecznikach
na litwie odwiedziła Polskę w
ramach międzynarodowego
projektu „Wolontariat w naszych
rękach” i wspólnie z uczniami z
lipia pracowicie spędziła kilka dni
w ośrodku wypoczynkowym w
Zawadach

- Przyjazd młodzieży z Litwy
do nas to duży sukces naszej szkoły, gdyż jesteśmy jedną z 16 placówek w całej Polsce, których wnioski w grupie 98 złożonych projek-

tów otrzymały pozytywną opinię.
Inicjatorami projektu była młodzież z naszej szkoły, która także udziela się w charakterze wolontariuszy i postanowiła poświęcić swój czas na działania w tej
formie na rzecz zwierząt - mówi
Aleksandra Pawełoszek, anglistka
z ZSP w Lipiu.
Projekt
międzynarodowy
„Wolontariat w naszych rękach”
został dofinansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży i właśnie wymiana młodzieży była jego głównym
działaniem. Od 6 do 10 czerwca grupa uczniów szkoły w Li-

piu i gimnazjalistów z Solecznik
wspólnie realizowała zaplanowane działania. Podczas tych kilkudniowych warsztatów uczniowie
poznali m.in. różne metody i formy pomocy zwierzętom, odwiedzili stadninę koni, przygotowali happening dla społeczności lokalnej, opracowali komiks, stworzyli puzzle, ulotki informacyjne
oraz quiz dotyczący pomocy zwierzętom.
- Najważniejszym celem tej
wymiany było jednak rozwijanie umiejętności kluczowych oraz
współpracy w grupie i wzajemnej
akceptacji. Sporo czasu poświęcono na warsztaty integracyjne, w
trakcie których uczestnicy poznawali siebie nawzajem, ale również
poznawali swoje kultury. Prowadziliśmy działania dotyczące promocji dialogu międzykulturowego
oraz kształtowania pozytywnego
stosunku współpracy kulturalnej opowiada Agata Majdzik, germanistka z lipskiej szkoły.
Organizatorzy spodziewają
się, że wiedza i umiejętności zdobyte podczas wymiany przydadzą
się młodym wolontariuszom w
ich dalszej pracy na rzecz bezinteresownej pomocy dla potrzebujących. Mają też nadzieję, że nawiązana współpraca i zawarte z gośćmi z Litwy przyjaźnie będą trwałe. (jar)

Występy podczas realizacji projektu „Drogowskazy Czwórki”.

Lindów

A może tak zostać piosenkarzem?

Uczniowie z Lindowa spotkali się z muzykiem rockowym.

Trzecie już z serii „Spotkań
z ciekawymi ludźmi”
zorganizowano tuż przed
początkiem wakacji w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w
lindowie

T

ym razem na zaproszenie
samorządu uczniowskiego lindowską szkołę odwiedził muzyk rockowy – Damian
Kulej, wokalista zespołu Sierociniec. Wizyta gościa rozwijającego

swoją karierę sceniczną pozwoliła
przybliżyć uczniom tajniki zawodu piosenkarza i muzyka. Ponieważ marzenia o takiej profesji rodzą się w niejednej młodej głowie,
piosenkarza zasypano sporą liczbą

pytań dotyczących tego, jak wygląda dzień z życia rockmana, jakie
odczucia towarzyszą byciu znanym. Ponieważ Damian Kulej brał
udział w kilku konkursowych programach telewizyjnych, jak „Od
przedszkola do Opola”, „Must Be
the Music. Tylko muzyka” czy „Bitwa na głosy”, ciekawość budziły
też kulisy tych programów, a także to, jacy są prywatnie najpopularniejsi w Polsce muzycy, których
można spotkać podczas realizacji
tych programów.
Gość nie tylko odpowiadał
na pytania, ale także zaśpiewał
dla uczestników spotkania. Była też okazja do zdobycia autografu oraz do pamiątkowych fotografii.
Czerwcowe spotkanie było
też elementem organizowanego
w szkole Dnia Samorządności,
wypełnionego dodatkowo zawodami sportowymi i wyborami samorządu uczniowskiego.
- Aktywność uczniów i opiekuna samorządu uczniowskiego już kolejny raz przyczyniła się
do uatrakcyjnienia wydarzeń organizowanych w ramach naszego zespołu szkolno-przedszkolnego. Ten wkład w życie szkoły
jest wart wysokiej oceny. Dziękuję też wszystkim, którzy te
działania wspierali, w tym gościom naszych „Spotkań z ciekawymi ludźmi” - mówi dyrektor
Anita Zyna.(jar)

(GBP Przystajń)
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gratulujemy inicjatywy!

Młodzież z Litwy
odwiedziła polskich kolegów

Uczniowie z Lipia wraz z gośćmi z Litwy uczestniczyli w warsztatach
wolontariackich w Zawadach.

C

el projektu „Drogowskazy Czwórki” to zainteresowanie słuchaczy dziedzictwem kulturalnym małych
ojczyzn, miejsc częstokroć położonych z dala od uczęszczanych
szlaków. Przy okazji za pośrednictwem radia prezentowane są
też ciekawe inicjatywy społeczno-kulturalne podejmowane w
odwiedzanych przez radiowców
miejscach. Kłobuck znalazł się
tutaj w gronie osiemnastu miast
z całej Polski, w tym tych większych, jak np. Płock czy Tarnów,
ale i takich, które podobnie jak
nasze miasto mają się czym pochwalić, choć nie tak często mają ku temu okazję. Akcja Czwórki, realizowana we wtorki i piątki podczas całych wakacji, jest
relacjonowana na antenie stacji
w ramach kilku audycji pomię-

dzy godz. 6. a 16. 26 lipca trafiły tam także relacje, wywiady
i materiały ukazujące Kłobuck.
Czwórka uruchomi też aplikację
mobilną, którą wypełnią materiały zebrane w osiemnastu miastach i która ma się stać swego
rodzaju wirtualnym przewodnikiem po nich.
Czego o Kłobucku mogli się
dowiedzieć słuchacze Czwórki? Podczas kolejnych wejść antenowych było nieco o historii
miasta, o inicjatywach kulturalnych jak „Książki na wagę złota” Roberta Jasiaka czy też o tutejszej scenie muzycznej, którą reprezentują m.in. zespół Cała Góra Barwinków i coroczny festiwal
„Blues nad Okszą”. Na kłobuckim
rynku w ostatni piątek lipca, gdy
tutaj skupiano uwagę słuchaczy
Czwórki, trwał też miniprzegląd
kłobuckich artystów, w większości skupionych wokół MOK Kłobuck, prezentujących i umiejętności wokalne, i taneczne. O pracy kulturalnej MOK opowiadała
słuchaczom Marzena Gancarek,
która jest instruktorką ośrodka.
(jar)

Dzieci uczyły się tworzyć i animować teatralne lalki.

Rastede, Wręczyca Wielka

orkiestra zbiera kolejne laury
Kilka tygodni po sukcesie w X
Międzynarodowym Festiwalu
Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”
2013 w Kozach, Dziecięco Młodzieżowej Orkiestra Dęte we
Wręczycy Wielkiej równie udanie
zaprezentowała się na 58. Dniach
Muzyki w niemieckim Rastede

R

astede jest szczęśliwe dla wręczyckich muzyków. W 2009
roku, działająca przy tutejszym Gminnym Ośrodku Kultury
orkiestra pod przewodnictwem kapelmistrza Bartłomieja Pięty wraz z
mażoretkami, przywiozła cztery medale z odbywających się we wspomnianej miejscowości mistrzostw

Kapelmistrz Bartłomiej Pięta odebrał nagrody i gratulacje za pierwsze
miejsca w dwóch kategoriach.

Europy. Tym razem wystąpiła na
58. Dniach Muzyki, które stanowiły zarazem kwalifikacje do Pucharu
Świata. W rywalizacji wzięło udział
także 37 innych zespołów, w tym
m.in. z: Niemiec, Holandii, a nawet
Tajlandii, konkurencja była więc duża. Wręczycka orkiestra i tym razem
nie zawiodła. Złoty Medal z wyróż-

nieniem w kategorii „Koncert Sceniczny”, złoty medal za „Przemarsz
z zatrzymaniem, zwężeniem i zakrętami” oraz trzecie miejsce w Paradzie Marszowej oraz ósme miejsce
w Show to osiągnięcia, który zasługują na uznanie, cieszą również dyrekcję ośrodka kultury we Wręczycy.
- Jednak największym osiągnięciem jest dla nas zakwalifikowanie
się do Pucharu Świata Światowego
Stowarzyszenia Paradnych Orkiestr
Marszowych (WAMSB) w sezonie 2014/2015 – mówi zadowolony
Andrzej Kała, dyrektor wręczyckiego GOK.(PW)

GOK Wręczyca Wielka

Lipie, zawady

Projekt radiowej Czwórki,
realizowany w osiemnastu
miastach w całej Polsce, zawitał
26 lipca także do naszego
Kłobucka

potkanie z cyklu organizowanych przez bibliotekę wakacyjnych czwartków dla dzieci miało tym razem tytuł „Ożywić przedmiot” i poświęcone było umiejętnościom animowania
lalek teatralnych. Poprowadziła je
Karina Abrahamczyk-Zator, absolwentka Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, a
obecnie aktorka Teatru Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie.
Podczas kilku godzin warsztatów
dzieci miały możliwość przyjrzeć
się z bliska profesjonalnym lalkom
teatralnym, poznać ich rodzaje –
jak marionetki, pacynki, kukły –
a także dowiedzieć się nieco więcej o przygotowaniu przedstawień
i pracy w teatrze. Była też możliwość zobaczyć, jak ożywia się kukłę, czyli jak animuje się lalki.
Pod kierunkiem gościa z teatru uczestniczące w warsztatach
dzieci zajęły się także wykonaniem z przeróżnych materiałów
własnych lalek, dzięki którym będą miały możliwość także w domu, być może przed złożoną z domowników widownią wystawiać
własne przedstawienia kukiełkowe. (jar)

GOK Wręczyca Wielka

R

obert Jasiak, który po raz
drugi zajął się organizacją akcji, tym razem przy
pomocy Kamila Markisza, podkreśla, że to inicjatywa społeczna, a jej głównym celem było powiększenie księgozbioru kłobuckiej biblioteki oraz stworzenie
w niej działu dla osób niewidomych i niedowidzących. W pizzerii „Patio” mile widziane były więc

nie tylko standardowe papierowe
książki, ale również audiobooki.
Tegoroczną odsłonę akcji wsparły
i próbowały rozpropagować m.in.
Zbrodnicze Siostrzyczki, czyli grupa pisarska założona przez
Martę Guzowską, Agnieszkę
Krawczyk i Adriannę Michalewską, zapowiedzi pojawiły się także na antenie radiowej „Czwórki” oraz częstochowskiego Radia
Jura. Niestety tym razem zebrać
udało się znacznie mniej książek
niż rok temu, bo niewiele ponad
100, ale, jak podkreśla organizator,
są to pozycje bardziej wartościowe, autorstwa m.in. Umberto Eco,
Roberta Ludluma czy Terry Pratchett. Robert Jasiak jest również

S

(ZSP Lindów)

Ponad 100 pozycji zebrano z
myślą o kłobuckiej bibliotece
podczas drugiej edycji akcji
„Wspieraj kulturę – książki na
wagę złota”, która odbyła się w
pizzerii „Patio”

zadowolony z frekwencji. Oprócz
możliwości wsparcia samej akcji,
mieszkańcy mieli okazję wysłuchać i obejrzeć koncert jazzowy w
wykonaniu amerykańskiego artysty Franka Parkera.
- Biblioteka to ważne miejsce,
nie tylko dlatego, że można tu wypożyczać książki, ale także dlatego, że coraz częściej jest to miejsce, w którym organizuje się np.
koncerty czy wystawy. To okno na
kulturę – mówi organizator. - Na
pewno będą kolejne akcje. Liczę
na pomoc miasta, powiatu i innych samorządów. Dziękuję również dyrektorce kłobuckiej biblioteki, za to, że jest otwarta na takie
inicjatywy – dodaje.
Wspomniana pomoc, szczególnie finansowa, przydałaby się
z pewnością na remont kłobuckiej
czytelni.
- Wtedy można byłoby ściągnąć do Kłobucka znanych pisarzy i wykładowców. Niestety obecnie biblioteka bardziej
przypomina wyglądem poprzedni ustrój, a powinna wyglądać na
miarę XXI wieku – uważa organizator akcji „Wspieraj kulturę –
książki na wagę złota”.
Jeżeli ktoś chciałby wspomóc
Roberta Jasiaka w jego działaniach może się z nim skontaktować przez Facebooka, pod adresem https://www.facebook.com/
robert.jasiak. (PW)

©jar

- Biblioteka to ważne miejsce – mówi Robert Jasiak, dzięki akcji którego
zbiory kłobuckiej placówki zasiliło ostatnio ponad 100 książek.

Ciekawe warsztaty dla dzieci
zorganizowała 1 sierpnia gminna
Biblioteka Publiczna

Wręczyccy muzycy i mażoretki przywieźli z Rastede m.in. dwa złote medale.
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rozrywka

program tv

Nadchodzą dobre dni dla stałych
związków. Wyjedźcie gdzieś razem,
a w nowej scenerii partner również wyda
ci się atrakcyjnie odmieniony. jesteś
samotny? Życie towarzyskie wciągnie
cię, a wśród nowo poznanych osób może
pojawić się ktoś inteligentny, pełen
humoru, ciepła, no i oczywiście zabójczo
seksowny. A więc ruszaj tam, gdzie słychać
gwar i śmiech! Podpowiedź Marsa: Planety
sprzyjają stabilnym związkom, więc nie
będzie to tylko przelotne zauroczenie.

byK

LEW

Słońce w twoim znaku przyniesie
ci zastrzyk energii, pod jego wpływem
doświadczysz gwałtownego przypływu
miłosnych pragnień. Romanse, które
do tej pory rozwijały się jeszcze nieśmiało,
nabiorą przyspieszenia. Przyciąga
was do siebie jakaś zawrotna siła.
Niewykluczone zaskakujące, ale warte
rozważenia propozycje matrymonialne
Podpowiedź Marsa: Nie zatrzymuj tej
lokomotywy, niech gna!

Panna

Byki bez pary, którym ostatnio zabrakło
refleksu, teraz nie będą miały zbyt wielu
szans na zawarcie bliższej znajomości
z kimś interesującym, a jeśli nawet, nie
będzie to jeszcze prawdziwa zażyłość. Dla
związanych receptą na dobra atmosferę
okaże się atrakcyjne życie towarzyskie.
Aby wykorzystać wakacyjną atmosferę,
potrzebujecie trochę rozrywek. Podpowiedź
Księżyca: Warto zaplanować weekendowy
wyjazd z przyjaciółmi lub tyko we dwoje.

jeszcze do środy Wenus znajduje się
w twoim znaku, ale jeśli urodziłeś się
na początku znaku, niewykluczona jest
pierwsza sprzeczka zakochanych. A jeśli
próbowałeś trzymać coś w tajemnicy,
sekret ujrzy światło dzienne. jesteś
na tropie miłości? Powinieneś odznaczać
się większą bystrością, by odróżnić
szlachetny kamień od zwykłego szkiełka.
Podpowiedź Księżyca: Choć na oko
wyglądają podobnie, ich prawdziwego
blasku porównać się nie da.

bLiŹniĘTa

Waga

Mars wchodzi do twojego znaku.
zawarte niedawno znajomości wyjdą
poza fazę platoniczną. Temperament
da o sobie znać. związki, które rozpoczną
się właśnie teraz, będą pełne fantazji,
radosnych niespodzianek, a także silnie
podszyte erotyzmem. Dla osób z samego
początku znaku słowo przestrogi: uważaj,
bo możesz zrobić coś, czego będziesz
żałować. Podpowiedź Merkurego:
zielone światło nie oznacza, że droga jest
właściwa.
Masz wrażenie, że najlepsze już
za tobą? Nie przesadzaj. Dostałeś
szansę? Skorzystałeś? Wspaniale. Teraz
warto tę miłość udomowić. Ale to nie
znaczy założyć jej domowe pantofle!
Podpowiedź Księżyca: Nie zapominaj,
że on szuka swojej drugiej połówki, a nie
troskliwej mamusi lub tatusia. Dlatego
rano zamiast szykować mu pożywne
śniadanko, wzbudź w nim prawdziwy
głód miłości.

jowisz, patrzący na ciebie z sympatią,
obdarzy cię lekkością bytu, w tym
tygodniu pomnożoną przez dwa.
Koniec z uczuciową sennością, koniec
z nudną poprawnością, koniec z ciągłym
wahaniem. Szykuje się przypływ
miłosnego niepokoju i miłe sercowe
niespodzianki. Podpowiedź jowisza: Pora
wspiąć się na palce i sięgnąć gwiazdki
z nieba, czyli zbliżyć się wreszcie do osoby,
która rozpala twoją wyobraźnię.

SKoRPion

W najbliższych dniach uczucia znajdą się
na drugim planie. Absorbująca okaże się
praca lub nauka. Wciąż wolne Skorpiony
nie będą narzekać na samotność, ale
wydaje się, że nie jesteś teraz szczególnie
spostrzegawczy, tym bardziej że osoba,
która się tobą interesuje, kompletnie
nie wie, jak ci to dać do zrozumienia.
Podpowiedź Urana: zwróć uwagę
na kogoś, kto oferuje ci pomoc, wpada
do ciebie bez powodu. Czy nic się pod
tym nie kryje?

STRzELEc

Przyciągasz teraz ludzi do siebie
nieodpartym urokiem, który roztaczają
osoby kochające życie. A więc śmiało
naprzód! Dobry nastrój będzie sprzyjał
także... rozstaniom. Dlatego bez żalu
zostawisz kogoś, kto zwodził cię
obietnicami bez pokrycia. Słuszna
decyzja. za najbliższym zakrętem czeka
prawdziwa miłość. jeśli jednak urodziłeś
się na początku znaku – uważaj, łatwo
zrobić fałszywy ruch. Podpowiedź
jowisza: zaufanie to cenna i krucha rzecz.

KozioRoŻEc

Uczuciowe wzloty i upadki mieścić się
teraz będą w granicach normy. zapowiada
się więc raczej spokojny lot. W stałych
związkach spokój, ale uważaj, bo miłość
za mocno oswojona jest jak motyl przekłuty
szpilką. Nie staraj się więc wszystkiego
w szczegółach zaplanować, przewidzieć.
jesteś wolny? Pamiętaj, że wokół
upatrzonej ofiary trzeba teraz trochę
pokrążyć. Podpowiedź Saturna: Nie atakuj
wprost. Mile widziany będzie jakiś pretekst.

WodniK

W związkach więcej słońca. jeśli macie
za sobą nie najlepsze chwile, może
przyjdzie ci do głowy, by skończyć
niepotrzebną wojną. W sercach tych
Wodników, które powiedziały komuś
„do widzenia”, pojawi się wolna
przestrzeń. Puste miejsce wkrótce się
zapełni, tylko nie rób żadnych założeń
z góry, ani że będzie to wielka miłość, ani
nieważny flirt. Podpowiedź Urana: Pozwól
się mile zaskoczyć.

Ryby

Nowa znajomość, która na początku
wydawała się porywająca, będzie się teraz
rozwijała wolniej, ale nie panikuj. Taki
spowolniony rytm pozwoli wam głębiej
przeżywać miłość. Tylko w sercowych
życiorysach Ryb z początku znaku
możliwe są jakieś większe zawirowania.
Bądź ostrożny, bo możesz wdać się
w romans, który okaże się bardziej
skomplikowany, niż myślisz. Podpowiedź
Neptuna: Nie rób niczego pochopnie.
W grę wchodzi ciąża!

J

uż w najbliższy weekend po
raz drugi odbędzie się na boisku sportowym w Dankowie
Jarmark nad Liswartą „Dobre, bo
swojskie”, organizowany przez
Gminny Ośrodek Kultury i Urząd
Gminy w Lipiu oraz dankowską
parafię przy udziale unijnej dotacji przyznanej przez Śląski Urząd
Marszałkowski. Oficjalne otwarcie dwudniowej imprezy zaplanowano na godz. 16.00 w sobotę. W
programie multum atrakcji zarówno kulturalnych, artystycznych,
kulinarnych, jak i o charakterze
historycznym. Około godz. 20.40
w sobotę wszystkich zgromadzonych czeka pokaz średniowiecznego oblężenia Dankowa, wcześniej
natomiast zaplanowano m.in. prezentację zwyczajów i akcesoriów
rycerskich, pokaz tresury psów
obronnych i sprawności kawaleryjskich, a także występy: Stokrotki, Justyny Markiewicz, The
Adapters i Peron 95. Niedzielna
odsłona Jarmarku rozpocznie się
już o godz. 13.00 przejściem orszaku sprzed GOK w Lipiu na

wały przy kościele w Dankowie z
udziałem m.in. ułanów, rycerzy i
innych postaci w strojach z dawnych epok. Na scenie zaprezentuje się lipska orkiestra dęta, zespoły: Czeremcha, 2 plus 1 i Jantarki
z największymi przebojami grupy Boney M. oraz Magda Dłubak.
Nie zabraknie również akcentów
batalistycznych – ok. godz. 16.30
odbędzie się inscenizacja bitwy o
Danków z okresu potopu szwedzkiego w wykonaniu Bractwa Rycerskiego z Będzina. W programie
jest również „You can dance”, tyle
że w wydaniu...średniowiecznym.
Organizatorzy przewidzieli ponadto wiele atrakcji dla miłośników sztuki ludowej i rękodzieła.
Zarówno sobotnia, jak niedzielna odsłona Jarmarku, zakończą się
imprezami tanecznymi pod gołym
niebem.(PW )

Reklama

Muzeum Monet i Medali
Jana Pawla II
w Czestochowie

TVP 1
8.00
8.05
8.15
9.30
10.30
12.15
13.10
13.35
14.15
15.10
17.00
17.35
19.10
19.30
20.05
20.07
20.25
21.15
22.15
23.55
1.50
3.25
4.15
5.15

Wiadomości
Pogoda
Mit o Szarym - dokument
Ojciec Mateusz - serial
Trędowata - melodramat, Polska
Hotel pod żyrafą i nosorożcem (2) - serial
Zwierzęta Świata - Najmłodsi w ZOO,
cz. 26 - serial dok.
Dzika Polska - Bogatsze życie - 12 tysięcy
grzybów w barszcz - serial dok.
W 90 lat dookoła Szurmieja - reportaż
Tata - gwiazda rocka, USA, reż. Ron Lagomarsino, wyk. Gary Cole, Sherilyn Fenn,
David Jensen
Teleexpress, Pogoda
Lekkoatletyka - MŚ - Moskwa dz. 7
Wieczorynka
Wiadomości, Sport
Droga do Rio - Kronika
Lekkoatletyka - MŚ - Moskwa
Miasto z morza (1) - serial, reż. Andrzej
Kotkowski, wyk. Małgorza
Miasto z morza (2) - serial
Kontra (2) - serial
Jeszcze dalej niż Północ - komedia, Francja, reż. Dany Boon, wyk. Kad Merad, Dany Boon, Zoe Felix
Kontra (3) - serial
W 90 lat dookoła Szurmieja - reportaż
Zagadkowa Jedynka
Zakończenie dnia

TVN

8.00 Ostry dyżur - serial 9.00 Kuchenne rewolucje - program kulinarno - rozrywkowy 10.00 Na
Wspólnej - serial 11.20 Ugotowani - program kulinarno - rozrywkowy 12.20 Szpital - program obyczajowy 13.20 Ukryta prawda - program obyczajowy 14.20 W - 11 Wydział Śledczy - serial kryminalny
15.05 Sąd rodzinny - program sądowy 16.05 Rozmowy w toku - talk show 17.00 Szpital - program
obyczajowy 18.00 Ukryta prawda - program obyczajowy 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 19.50 Uwaga!
- program interwencyjny 20.00 Harry Potter i Książe Półkrwi - ﬁlm przygodowy, USA, Wielka Brytania
2009, reż. David Yates, wyk. Daniel Radcliﬀe, Emma
Watson, Rupert Grint 23.10 Handel - ﬁlm sensacyjny, USA, Niemcy 2007 1.40 Kuba Wojewódzki - talk
show 2.45 Rajd Węgier

TVP 2
6.00
7.35
9.35
10.10
10.45
11.45
12.20
12.55
13.25
14.00
14.55
15.15
15.45
16.45
18.00
18.55
20.20
21.55
23.05
23.15
0.55
2.45
3.45
5.00

Przygód kilka wróbla Ćwirka (37 - 38) - serial
M jak miłość (305 - 306) - serial
Wiadomości z drugiej ręki (34) - serial
Barwy szczęścia (945) - serial
Na dobre i na złe (113) - Ostatnie słowo
- serial
Wajrak na tropie - Epoka lodowcowa
Familiada - teleturniej
Makłowicz w podróży - Szwecja “Värmland” - magazyn kulinarny
Wojciech Cejrowski - boso przez świat
- W krainie ﬂamenco
Czas honoru (54) - Zawisza - serial
Ja to mam szczęście! - ulubione skecze
Rodzinka.pl (34) - Jaki masz zawód? - serial
M jak miłość (986) - serial
Lekkoatletyka - MŚ - Moskwa dz. 7
Panorama, Sport, Pogoda
Lekkoatletyka - MŚ - Moskwa dz. 7
Rodzinka.pl (96 - 98) - serial
Dzięki Bogu już weekend - program rozrywkowy
Piąty Stadion (8), 10 Rocznica
Kryminalne zagadki Las Vegas - s. X (18 - 19)
- serial
- Opowieści włoskich żon 4 - serial
Pitbull (24) - serial
Wrota Europy - dramat historyczny
Zakończenie dnia

TV 4

5.15 I Like it 6.00 Winx Club 6.35 Winx Club 7.05
You Can Dance - wersja amerykańska 8.05 Wojownicze żółwie Ninja 2: Sekrety przeszłości - ﬁlm
przygodowy 9.55 Komisarz Rex 10.55 Łowcy tajfunów 11.55 Dekoratornia 12.30 Telesprzedaż 12.50
Miesiąc miodowy z mamuśką - komedia, USA,
2006 14.45 Wyspa piratów - ﬁlm przygodowy,
USA, 1998, reż. Sam Firstenberg, wyk. Grace Jones,
Hulk Hogan 16.40 Ashanti - ﬁlm przygodowy, Francja 1979, reż. Olu Jacobs, Richard Fleischer, wyk. Beverly Johnson, Michael Caine, Omar Sharif, Ustinov
Peter 19.00 Komisarz Rex 20.00 Mali prorocy - komediodramat, USA, 1997, reż. William DeVizia, wyk.
Michael Badalucco, Zachary Badalucco 21.55 Spadkobiercy 23.00 Film erotyczny 0.50 mała Czarna
1.50 4music 2.55 I like it

TVP INFO

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny 14.00 Serwis Info 14.10
Raport z Polski 14.25 Pogoda 14.30 Serwis Info 14.50 Pogoda 14.55 Serwis sportowy
15.00 Serwis Info 15.10 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 Dla niesłyszących - 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 Arka Noego. Zagadka Potopu - ﬁlm dok. 0.25 Infoexpress

TVP 1
5.45
6.30
7.00
8.00
8.40
9.10

9.40
11.25
11.50
12.00
12.10
12.35
13.35
14.35
17.00
17.30
18.25
19.00
19.30
20.05
20.20

Tylko u nas zobaczycie Pañstwo:

22.15
23.50
1.35
3.15
4.05

monety pielgrzymkowe i beatyfikacyjne
relikwie Jana Paw³a II
monety zdobione kryszta³ami Swarovskiego
niezwykle rzadk¹ monetê pochodz¹c¹ z Haiti,
bêd¹c¹ rarytasem na rynku numizmatycznym

Plebania (1535 - 1536) - telenowela
My Wy Oni - magazyn
Transmisja Mszy Świętej
Tydzień
Ziarno - magazyn
Harcerski Festiwal Młodzieży Szkolnej
Kielce 2013, cz. 1 - reportaż
Lemoniada Gada - musical, USA
Piękniejsza Polska - cykl dok.
Między ziemią a niebem
Anioł Pański, Watykan
Między ziemią a niebem
Blondynka (11) - serial
Waran z Komodo - cykl dok.
Lekkoatletyka - MŚ - Moskwa dz. 9
Teleexpress, Pogoda
Ranczo (61) - Honor i zęby trzonowe - serial
Jaka to melodia?
Wieczorynka
Wiadomości, Sport
Lekkoatletyka - Kronika - MŚ - Moskwa
Randki w ciemno - komedia romantyczna,
USA, reż. James Keach, wyk. Chris Pine,
Eddie Kaye Thomas, Anjali Jay, Jane Seymour, Stephen Tobolowsky
Zniewolona - thriller, Kanada
Oczy niebieskie - ﬁlm obyczajowy, Polska
Tylko strach - dramat, Polska
Zagubieni VI (14) - serial
Zakończenie dnia

TVN

7.55 Maja w ogrodzie 8.25 Akademia ogrodnika
8.30 Dzień dobry wakacje - magazyn 10.55 Smakuj
świat z Pascalem - reality show 11.30 Co za tydzień
- magazyn 12.05 Dziewczyny z drużyny V. Walcz do
końca - komedia, USA 2009, reż. Bille Woodruﬀ,
wyk. Christina Milian, Vanessa Born, Cody Longo
14.15 Lekarze - serial obyczajowy 15.15 Przepis na
życie - serial obyczajowy 16.10 Wakacje Jasia Fasoli - komedia 18.00 Ugotowani - program kulinarno - rozrywkowy 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 19.45
Uwaga! - program interwencyjny 20.00 Asteriks na
olimpiadzie - ﬁlm przygodowy, Belgia, Francja, Włochy, Hiszpania, Niemcy 2008, reż. Frédéric Forestier
22.25 Kamuﬂaż - serial, USA 23.25 Lekarze - serial obyczajowy 0.25 Podkomisarz Brenda Johnson
- serial 1.25 Perfekcyjna pani domu

Muzeum zaprasza zwiedzaj¹cych:
Czêstochowa, ul. Jagielloñska 67/71
tel. 34 365 19 82
e-mail: muzeum@jp2muzeum.pl

www.jp2muzeum.pl

TVP INFO

SOBOTA, 17.08

imieniny Rocha, Joachima
6.00
8.45
9.40
10.40
11.45
12.45
14.45
15.50
16.15
16.40
17.40
18.50
19.30
20.10
22.00

TVP 1
6.20
7.10
7.25
7.50

Nowy dzień z Polsat News
Malanowski i Partnerzy
Trudne sprawy
Dlaczego ja?
Pamiętniki z wakacji
Dom nie do poznania
Malanowski i Partnerzy
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Dlaczego ja?
Trudne sprawy
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Don Chichot - ﬁlm anim.
Anakonda 4 - Krwawe ślady - horror

8.00
8.25
8.55
9.25
9.55
10.30
10.55
11.45
13.35
14.00
14.40
16.35
17.00
17.20
19.00
19.30
20.05
20.25

23.50 Bliskie spotkania trzeciego stopnia - ﬁlm
sci - ﬁ, USA, 1977, reż. Steven Spielberg
2.45 Tajemnice losu
5.00 Gala Boksu Zawodowego
- Artur Szpilka

22.15
22.25
0.05
2.05
3.40

POLONIA

Plebania (1533 - 1534) - telenowela
Las bliżej nas - magazyn
Rok w ogrodzie
Strefa bezpieczeństwa (6) - Samoobrona
kobiet - mity - magazyn
Naszaarmia.pl - magazyn
Dora poznaje świat (27) - serial
Kung Fu Panda Legenda o niezwykłości
- Bohater z dawnych lat (26) - serial
SpongeBob Kanciastoporty(49) - serial
Glob
Szlakiem gwiazd
Bananowy doktor II (10) - serial
Jeszcze dalej niż Północ - komedia
Scena pełna marzeń - Ciechocinek 2013
Okrasa łamie przepisy
1920. Bitwa Warszawska - ﬁlm historyczny
Wiatr w żagle
Teleexpress, Pogoda
Lekkoatletyka - MŚ - Moskwa dz. 8
Wieczorynka
Wiadomości, Sport
Lekkoatletyka - MŚ - Moskwa
Narzeczony mimo woli - komedia, USA,
reż. Anne Fletcher, wyk. Sandra Bullock,
Ryan Reynolds, Mary Steenburgen
Wrzuć na luuuz - Gwiazda - serial
Męska rzecz… - Kontra (3) - serial
Egoiści - dramat, Polska
Zniewolona - thriller, Kanada,
Zagubieni VI (13) - serial

TVN

12.00 Polonia w Komie 12.05 Barwy szczęścia
(886) - serial 12.30 Łamigłówka - Zamek Królewski 12.35 Piękniejsza Polska - cykl dok. 13.00 Rodzinka.pl (39 - 40) - serial 14.00 Zejść na ziemię
- ﬁlm dok. 15.00 - Stenia Kozłowska 16.00 Złotopolscy (753) - telenowela 16.30 Latarnicy.pl (6)
- magazyn 16.50 Kopciuszek (47) - serial 17.15 Łamigłówka - Zamek Królewski 17.20 Polonia w Komie 17.30 Teleexpress 17.55 Codzienna 2 m. 3 (55)
- serial 18.25 Czesław Niemen w Operze Leśnej
w Sopocie 19.15 Barwy szczęścia (886) - serial
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.30 Sport
20.50 Fik - Mik - ﬁlm obyczajowy 21.45 Polonia
w Komie 22.00 Polonia 24 22.45 Hi way - komedia
0.20 Kabaretowe kawałki z przeglądarki

7.55 Bitwa o dom 8.55 Bitwa o dom 9.55 Ugotowani - program kulinarno - rozrywkowy 10.55 X
Factor - program rozrywkowy 12.35 Top Model.
Zostań modelką - program rozrywkowy 13.35 Top
Gear 19 15.00 Perfekcyjna pani domu - program
rozrywkowy 16.00 Sekrety chirurgii - reality show
17.00 Surowi rodzice - reality show 18.00 Kuchenne rewolucje - program kulinarno - rozrywkowy
19.00 Fakty, Sport , Pogoda 19.45 Uwaga! - program interwencyjny 20.00 Wyobraź sobie - komedia, Niemcy, USA 2009, reż. Karey Kirkpatrick, wyk.
Eddie Murphy, Thomas Haden Church, Yara Shahidi,
Ronny Cox, Stephen Rannazzisi 22.15 Honey - ﬁlm
obyczajowy, USA 2003 0.15 Jeździec bez głowy
- horror, USA, Niemcy 1999 2.25 Rajd Węgier 2.30
Uwaga! - program interwencyjny

TV 4

5.05 I like it 5.50 Tester 6.15 Dekoratornia 6.50
Zwierzęta - czego nie widać, 2 - serial 7.50 Istne
szaleństwo 8.45 Tim - ﬁlm obyczajowy, Australia, 1979, reż. Michael Pate, wyk. Mel Gibson, Piper
Laurie 11.00 Galileo 12.00 Mindfreak - Iluzjonista
Criss Angel 12.30 Mindfreak - Iluzjonista Criss Angel 13.00 Dekoratornia 13.30 Wtajemniczeni - mikro - podróż przez ciało 14.30 Obława - ﬁlm sensacyjny, USA, 2000 16.35 Wyścig - ﬁlm akcji 19.00
Galileo 20.00 Skok - ﬁlm sensacyjny, USA, 2001,
reż. David Mamet, wyk. Gene Hackman, Rebecca
Pidgeon 22.15 Spadkobiercy 23.20 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 0.20 Britannic - ﬁlm akcji, Wielka Brytania, USA, 2000, reż. Brian Trenchard
- Smith, wyk. Amanda Ryan, Ben Daniels, Edward
Aterton, Jacqueline Bisset 2.25 I like it 3.15 4music

SILESIA
PULS

12.45
14.35
16.35
18.50
19.30

6.10

7.15
8.00
10.25
11.30
12.15
14.00
14.40
15.45
15.50
16.00
17.35
18.00
18.55
19.05
20.05
21.10
22.15
23.20
1.20
2.25
4.05
5.55

Czterdziestolatek - dwadzieścia lat później
(13) - serial
Wojna domowa (14) - serial
Pytanie na śniadanie
Ja to mam szczęście! (7 - 8) - serial
Nianie dzikich zwierząt (10) - cykl dok.
The Voice of Poland - Live - widowisko
muzyczne
Familiada - teleturniej
Rodzinka.pl (96 - 97) - serial
Słowo na niedzielę
Ja to mam szczęście! - ulubione skecze
Lekkoatletyka - MŚ - Moskwa dz. 8
Ja to mam szczęście! - ulubione skecze
Panorama, Sport , Pogoda
Kulisy - Postaw na milion
Postaw na milion - teleturniej
Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze 2013 - Konkurs - koncert
Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze 2013 - Gwiazdy rosyjskiej sceny
Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze 2013 - Koncert galowy
Miasto gniewu - ﬁlm fabularny, Niemcy
Yiddish Princess - koncert
Girl Guide - komedia sensacyjna, Polska
Miasto gniewu - ﬁlm fabularny, Niemcy
Zakończenie dnia

TV 4

5.00 I like it 5.45 Istne szaleństwo 6.45 Winx Club
7.20 Winx Club 7.50 Istne szaleństwo 8.50 mała
Czarna 9.50 Zwierzęta - czego nie widać, 2 - serial
10.50 Galileo 11.50 Wtajemniczeni - mikro - podróż
przez ciało 12.50 Spadkobiercy 13.50 Spadkobiercy 14.50 Moje szczęśliwe gwiazdy - komedia sensacyjna, Hongkong, 1985 16.55 Trójkąt - komedia,
Francja, 1991, reż. Georges Lautner, wyk. Cecile Pallas, Patrick Chesnais 19.00 Galileo 20.00 STOP Drogówka 21.00 Britannic - ﬁlm akcji, Wielka Brytania, USA, 2000, reż. Brian Trenchard - Smith, wyk.
Amanda Ryan, Ben Daniels, Edward Aterton, Jacqueline Bisset, John Rhys - Davies 23.05 Władca
życzeń 3: Miecz sprawiedliwości - horror, Kanada,
USA, 2001, reż. Chris Angel, wyk. Jason Connery, A. J.
Cook 1.00 Łowca krokodyli 2.05 I like it

Nowy dzień z Polsat News
Co nowego u Scooby’ego?
Scooby Doo i Brygada Detektywów
Scooby - Doo Abrakadabra Doo - ﬁlm anim.
Rodzinne rozgrywki - komedia obyczajowa, USA, 2006, reż. Steven Robman
Sportowy ﬁlm - komedia, USA, 2007
Kabaretowa Ekstraklasa
Moja macocha jest kosmitką - komedia
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich

POLSAT
6.00
7.45
8.20
10.15
10.45

11.45
13.30
15.10
15.45
16.45
17.45
19.30
20.00

Nowy dzień z Polsat News
Co nowego u Scooby’ego?
Miliony Bailey’a - ﬁlm familijny, Kanada
Ewa gotuje
Gala Boksu Zawodowego
- Artur Szpilka
Scooby Doo i cyberpościg - ﬁlm anim.
Don Chichot - ﬁlm anim.
Nieprawdopodobne, a jednak
Pamiętniki z wakacji
Dlaczego ja?
Trudne sprawy, Pogoda
Świat według Kiepskich
Disco pod żaglami

22.05 Aniołki Charliego. Zawrotna szybkość
- komedia sensacyjna, USA, 2003, reż.
McG, wyk. Cameron Diaz, Demi Moore,
Shia LaBeouf, Drew Barrymore, Lucy Liu
0.20 Droga bez powrotu 2 - horror, USA
2.30 Zagadkowa noc

POLONIA

12.10 Łamigłówka - Zamek Królewski 12.15 Pamiętaj o mnie 12.40 Ojciec Mateusz (72) - serial 13.30
Makłowicz w podróży - Irlandia Północna 14.00
Bitwa Tenorów na Róże 16.00 Kulturalni PL 17.00
Słownik polsko@polski 17.25 Łamigłówka - Zamek
Królewski 17.30 Teleexpress 17.50 Rodzinka.pl (41)
“Kryzys” - serial 18.15 Rodzinka.pl (42) “Ty, ja i spa”
- serial 18.45 Polonia w Komie 18.55 Ale mądrale!
- / - talk - show 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.30 Pogoda 20.45 Ziemia
obiecana (1) - serial 21.40 Pamiętaj o mnie 22.00
Polacy tu i tam - Magazyn polonijny 22.40 Polskie
drogi (5) - serial 0.15 Słownik polsko@polski 0.45
Łamigłówka - Zamek Królewski 0.50 Rodzinka.
pl (41 - 42) - serial 1.45 Dobranocka za oceanem

PULS
SILESIA
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10.05 Zawodowi
rodzi7.10
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Huber
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Weekend
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TVS
wyk. Johnny
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Tim20.25
ManKoncert
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TVP 2
Narzeczony mimo
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TVP 1

POLSAT
6.00
7.45
8.15
9.15
10.50

TVP 2

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny 16.00 Polska
według Kreta - magazyn 16.30 Dla niesłyszących - Serwis Info 16.57 Pogoda 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Prawdę mówiąc - Dorota Sumińska (56)
- magazyn 20.30 Serwis Info 20.52 Pogoda 21.00 Świat i gospodarka 21.30
Serwis Info 21.37 Pogoda 21.40 STUDIO LOTTO 21.50 Pogoda 21.55 OTV Pasmo lokalne 22.30 Serwis Info weekend. 22.55 Pogoda 23.03 Sportowy
Wieczór 23.22 Ostatni rejs Gustloﬀa - ﬁlm dok. 0.20 Świat i gospodarka 0.50
Polska według Kreta - magazyn 1.20 Serwis Info 1.50 Pogoda

imieniny Heleny, Bronisławy

6.15 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę
6.30 Nianie dzikich zwierząt (10)
7.05 W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku
- Bóbr - cykl dok.
7.35 Podróż za jeden uśmiech (6) - serial
8.10 Dziewczyna i chłopak - komedia
9.50 Sekrety Morza Śródziemnego (3) - serial
10.50 Wojciech Cejrowski - boso przez świat
11.20 Makłowicz w podróży - Londyn
12.00 Serce i szpada - ﬁlm kostiumowy, Francja
14.00 Familiada - teleturniej
14.40 Rodzinka.pl (98) - serial
15.15 Yugopolis & Parni Valjak - bez prądu - The
Best Of - koncert
16.20 Na dobre i na złe (523) - serial
17.20 Życie od kuchni
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.55 Dzięki Bogu już weekend - program rozrywkowy
20.05 Agent z przypadku - ﬁlm sensacyjny
21.45 Czas honoru (62 - 63) - serial
23.35 WOK - Wszystko o kulturze
0.05 Polski Jazz na Warsaw Summer Jazz Days
2013 - koncert
1.50 Przypadek Pekosińskiego - ﬁlm obyczajowy, Polska, reż. Grzegorz Królikiewicz,
wyk. Maria Klejdysz, Anna Seniuk, Franciszek Trzeciak, Bronisław Pawlik, Franciszek
Pieczka, Krzysztof Chamiec
3.20 Serce i szpada - ﬁlm kostiumowy, Francja
5.05 Zakończenie dnia

imieniny Jacka, Mirona

TVP INFO

SILESIA
PULS

TVP 2

7.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny 15.00 Kościół z bliska 15.30 Serwis Info 15.50 Pogoda 15.55 Serwis sportowy 16.00 Dzień na wyścigach - St. LEGER 16.30 Dla niesłyszących - Serwis Info 16.57 Pogoda 17.00
OTV - Pasmo lokalne 20.00 Listy gończe - Tajemnica pięciu stawów (29) - magazyn 20.30 Serwis Info 20.50 Pogoda 21.00 Raport z Polski - Ekstra 21.15 Reportaż TVP INFO 21.30 Serwis Info 21.37 Pogoda 21.40 STUDIO LOTTO 21.48 Pogoda 21.55 OTV - Pasmo lokalne 22.40 Serwis Info. 23.05 Pogoda 23.10 Sportowa
niedziela 23.30 Teleplotki 0.05 Przegląd wydarzeń tygodnia 0.40 Światowiec

POLSAT
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NIEDZIELA, 18.08

Zbiory Muzeum stanowi¹ najwiêksz¹ i najpiêkniejsz¹ na œwiecie
kolekcjê monet i medali z wizerunkiem Jana Paw³a II.
Ca³y zbiór sk³ada siê z ponad oœmiu tysiêcy eksponatów.

wt. - pt. wejœcia co godzinê
od 09.00 do 15.00
oraz w soboty
od 12.00 do 15.00
lub w innych terminach wczeœniej uzgodnionych.

PIĄTEK, 16.08

POLSAT

TVP 1, sobota, godz. 20.25

Rzutka bizneswoman Margaret Tate, podpora potężnego nowojorskiego wydawnictwa, postanawia wyjść za mąż za swego asystenta Andrew Paxtona, którego traktowała dotąd więcej niż bezceremonialnie.
Zmuszają ją do tego fikcyjnego związku niespodziewane okoliczności.
Kobieta jest Kanadyjką. Chce uzyskać amerykańskie obywatelstwo,
ponieważ grozi jej deportacja z powodu zaniedbania procedur wizowych. Ale ten wyrachowany plan zaczyna brać w łeb, gdy para spędza
weekend z rodzicami Andrew w miejscowości Sitka na Alasce. Pojawia
się bowiem autentyczne uczucie...

Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość
Polsat, sobota, godz. 22.05
20.10

22.45
23.50
2.50
4.00

Kontynuacja przeboju kinowego w gwiazdorskiej obsadzie. Trzy
niezwykle seksowne Aniołki: Natalie Cook, Dylan Sanders i Alex
Munday (Cameron Diaz, Drew Barrymore i Lucy Liu) powracają,
by stawić czoła Madison Lee (Demi Moore), Aniołkowi, który
zaprzedał duszę diabłu. Z pomocą zaufanego pomocnika Bosleya
(Bernie Mac) trzy piękne dziewczyny gotowe są na wszystko, by
odzyskać dwa skradzione pierścienie. Nie są to zwykłe przedmioty, zawierają bowiem zakodowaną informację, która ujawnia
nową tożsamość osób w Programie Ochrony Świadków Federalnych.
zaczynają
być po kolei
TVN W momencie, kiedy świadkowie
TV
4
POLONIA
eliminowani, tylko Aniołki, wykorzystując swoją wiedzę, mistrzostwo wschodnich sztuk walki, szpiegostwa i
umiejętność kamuflażu, mogą powstrzymać sprawcę tych wszystkich tajemniczych wydarzeń.

Piąty element - ﬁlm sci - ﬁ, Francja, 1997,
reż. Luc Besson, wyk. Bruce Willis, Chris
Tucker, Gary Oldman, Ian Holm, Luke Perry, Milla Jovovich
Gala Boksu Zawodowego - Krzysztof
Zimnoch
Kości - serial
Magazyn sportowy
Tajemnice losu

POLONIA

12.00 Anioł Pański 12.10 Między ziemią a niebem
12.30 Tajemnica Jasnej Góry - reportaż 13.00
Transmisja Mszy Świętej 14.20 Polskie drogi (5)
- serial 15.40 Pod Tatrami 15.50 Polonia w Komie
16.00 Dozwolone od lat 40 - Rudi Schubert 17.00
Dzika Polska - serial dok. 17.25 Łamigłówka - Zamek Królewski 17.30 Teleexpress 17.50 Rodzinka.
pl (43) - 44) - serial 18.50 Co tu jest grane? 19.20
Błękitne wakacje - magazyn żeglarski 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.30
Pogoda 20.45 Ranczo (66) - Szliﬁerze diamentów - serial 21.40 Ranczo (67) - Kozi róg - serial
22.40 Pamiętaj o mnie 23.00 Czterdziestolatek
(16) - Gdzie byłaś, czyli Szekspir - serial 23.55 XIX
Festiwal Kultury Kresowej 2013 - reportaż
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Miasto gniewu

TVP 2, sobota, godz. 23.20
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ii Jarmark nad
Liswartą
danków

HoRoSKoP

Punktem wyjścia intrygi, toczącej się niedługo przed świętami
Bożego Narodzenia, jest znalezienie przez policję zwłok młodego
Murzyna. Następnie akcja cofa się o ponad dobę - do ranka dnia
poprzedniego. Doświadczony policjant John Ryan dzwoni do
ciemnoskórej lekarki, by znalazła jakiś sposób na złagodzenie
cierpień jego ciężko chorego ojca. Kobieta jednak zbywa go, więc
stróż prawa komentuje jej zachowanie rasistowską uwagą. W
tym samym czasie arabski imigrant wraz z córką kupują broń,
TVP
SILESIA
by lepiejINFO
chronić własny sklep - dorobek całego życia. W wyniku
kłótni ze sprzedawcą sklepikarz zostaje wyrzucony za drzwi, a jego wzburzona córka w pośpiechu wyciąga pistolet
i pierwsze z brzegu naboje, niewiele sobie robiąc ze sceptycznej miny białego mężczyzny po drugiej stronie lady. W
innej części miasta dwóch młodych Murzynów kradnie luksusowy samochód. Pech chce, że należy on do prokuratora okręgowego. Policja rozpoczyna więc poszukiwania ze zdwojoną energią. Patrolujący ulice John Ryan i jego młody
partner Tom Hansen zauważają identyczny wóz. Ma on jednak inne numery rejestracyjne i jedzie nim czarnoskóry
reżyser telewizyjny Cameron Thayer wraz z żoną Christine. Pomimo to Ryan decyduje się zatrzymać auto…

14 Gazeta Kłobucka
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program tv

Reklama

PONIEDZIAŁEK, 19.08
TVP 1
8.00
8.20
9.00
9.55
10.55

12.00
12.30
12.55
13.30
13.55
14.25
15.00
15.25
16.20
17.00
17.25
18.25
19.15
19.30
20.25
22.05
23.20
0.15
1.55
2.50
3.05

Wiadomości, Pogoda
Telezakupy
Ojciec Mateusz (47) - serial
Waran z Komodo - cykl dok.
Hotel Pod Żyrafą i Nosorożcem (3) - Olaf,
Blondi i Myszka - serial
Wiadomości, Agrobiznes
Nie ma rady na odpady? - magazyn
Dzika Planeta - serial dok.
Tacy sami
Klan (2446) - telenowela
Bao - Bab, czyli zielono mi (1) - serial
Wiadomości, Pogoda
Lato z Bonanzą
Pszczółka Maja - serial
Teleexpress, Pogoda
Życie nad rozlewiskiem (11) - serial
Ratownicy (13) - serial
Wieczorynka
Wiadomości, Sport, Pogoda
Nie ma mocnych - komedia, Polska
Serialowe Lato Jedynki - Droga - serial
Serialowe Lato Jedynki - Detoks II (5)
- serial
Żandarm i kosmici - komedia, Francja, reż.
Jean Girault, wyk. Louis de Funes, Michel
Galabru, Guy Grosso
Bonanza - serial
Notacje - Halina Miroszowa. Z radia do
telewizji - cykl dok.
9 Dzień, który zmienił świat. cz. 1 - serial

TVN

7.50 Ostry dyżur - serial 8.50 Detektywi - program
kryminalny 9.20 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy 10.20 Sędzia Anna Maria
Wesołowska 11.20 Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy 12.20 Szpital - program obyczajowy
13.20 Ukryta prawda - program obyczajowy 14.20
W - 11 Wydział Śledczy - serial 15.05 Sąd rodzinny
- program sądowy 16.05 Rozmowy w toku - talk
show 17.00 Szpital - program obyczajowy 18.00
Ukryta prawda - program obyczajowy 19.00 Fakty, Sport 19.40 Pogoda 19.50 Uwaga! - program interwencyjny 20.05 W - 11 Wydział Śledczy - serial
20.50 Surowi rodzice - reality show 21.50 Sekrety
chirurgii - reality show 22.50 Przepis na życie - serial obyczajowy 23.50 Dowody zbrodni - serial kryminalny 0.50 Tajemnice Smallville - serial

TVP 2

TV 4

POLONIA

5.10 I like it 5.30 mała Czarna 6.25 I like it 7.25
Winx Club 7.55 Winx Club 8.25 Komisarz Rex serial kryminalny 9.30 Kiedy się zakocham - serial
obyczajowy 10.25 You Can Dance - wersja amerykańska 11.25 4music 12.30 Mindfreak - Iluzjonista
Criss Angel 13.00 Telesprzedaż 13.20 Dziewczyny
z fortuną 15.00 Dekoratornia - program poradnikowy 15.30 Dekoratornia - program poradnikowy 16.00 Winx Club 16.35 Winx Club 17.05 Wzór
18.00 Ukryta miłość - serial obyczajowy 19.00 Komisarz Rex - serial kryminalny 20.00 Galileo 21.00
Galileo 22.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego
Jorku - serial kryminalny 23.00 Wzór - serial kryminalny 23.55 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku - serial kryminalny 0.55 STOP Drogówka 1.55
4music 3.00 I like it 3.45 Zakończenie programu

13.30
14.00
14.25
15.00
15.25
16.20
17.00
17.25
18.25
19.15
19.30
20.20
20.25
22.55
1.10
2.05
3.15
4.05
4.15
5.15

Wiadomości, Pogoda
Telezakupy
Ojciec Mateusz (Lot) - serial
Lis. Życie po zmroku - serial dok.
Dzika Polska - serial dok.
Hotel Pod Żyrafą i Nosorożcem (5) - serial
Wiadomości, Agrobiznes
Amazonia. jedna dżungla, wiele światów
- serial dok.
Wakat
Klan (2448) - telenowela
Bao - Bab, czyli zielono mi (3) - serial
Wiadomości, Pogoda
Lato z Bonanzą
Pszczółka Maja - serial
Teleexpress, Pogoda
Życie nad rozlewiskiem (13) - serial
Filantrop (2) - serial
Wieczorynka
Wiadomości, Sport, Pogoda
Piąty Stadion - Natręctwa
Liga Mistrzów - kwaliﬁkacje - 4 kolejka
Piłka nożna - Superpuchar Hiszpanii. Atletico Madryt - FC Barcelona
Detoks II (7) - serial
Opowieść Haeckela - serial
Bonanza - serial
Notacje - Henryk Kuźniak. Nie robię muzyki dla siebie - cykl dok.
Zagadkowa Jedynka
Zakończenie dnia

TVN

7.50 Ostry dyżur - serial 8.50 Detektywi - program
kryminalny 9.20 Kuchenne rewolucje 10.20 Sędzia
Anna Maria Wesołowska 11.20 Ugotowani - program kulinarno - rozrywkowy 12.20 Szpital - program obyczajowy 13.20 Ukryta prawda - program
obyczajowy 14.20 W - 11 Wydział Śledczy - serial
15.05 Sąd rodzinny - program sądowy 16.05 Rozmowy w toku - talk show 17.00 Szpital - program
obyczajowy 18.00 Ukryta prawda - program obyczajowy 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 19.50 Uwaga!
- program interwencyjny 20.05 W - 11 Wydział Śledczy - serial 20.50 Przepowiednia - ﬁlm sensacyjny,
USA 2002, reż. Mark Pellington, wyk. Richard Gere,
Laura Linney, Will Patton, Debra Messing, Alan Bates
23.15 Ring - horror, Japonia, USA 2002 1.40 Uwaga!
- program interwencyjny 2.00 Arkana magii

TVP INFO

6.00
8.45
9.40
10.40
11.45
12.45
14.45
15.50
16.15
16.40
17.40
18.50
19.30

Nowy dzień z Polsat News
Malanowski i Partnerzy
Trudne sprawy
Dlaczego ja?
Pamiętniki z wakacji
Dom nie do poznania
Malanowski i Partnerzy
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Dlaczego ja?
Trudne sprawy
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich

12.00 Polonia w Komie 12.05 Barwy szczęścia
(887) - serial 12.30 Łamigłówka - Zamek Królewski 12.35 Wiadomości 12.50 Ranczo (66 - 67)
- serial 14.35 Błękitne wakacje - magazyn żeglarski 15.00 Glob - Magazyn Nowości Naukowych
15.30 Naszaarmia.pl 16.00 Złotopolscy (754) - telenowela 16.30 Świętokrzyska Kraina 16.50 Kopciuszek (48) - serial 17.15 Łamigłówka - Zamek
Królewski 17.20 Polonia w Komie 17.30 Teleexpress
17.55 Codzienna 2 m. 3 (56) - serial 18.25 Kabaret POTEM - program rozrywkowy 19.15 Barwy
szczęścia (887) - serial 19.45 Dobranocka 20.00
Wiadomości 20.25 Sport 20.50 Głęboka woda (8)
- serial 21.45 Polonia w Komie 22.00 Polonia 24
22.45 Nocleg - ﬁlm TV 23.25 17. Przystanek Woodstock 2011
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5.00
- serial
Kręcimy
z gwiazdami
Zabójcza
naturado
6.50 Sława
Ogrodyi chwała
od A do
Z 7.107.10
Bajkowa
TVS
9.00 Cafe 2012
Silesia8.10
11.30
Propozycje
-Listy
serialŚląskich
9.10 Zabójcza
natura
- serial
10.20 Baśnie
tysiąca i jednej
nocy -- program
ﬁlm faSzlagierów
11.55
Propozycje
do Muzycznego
Relaksu
milijny
12.20
Barbie
i magia tęczy
ﬁlm anim.Journal
13.45 14.35
Najpiękniejsze
braci
muzyczny
12.30
Telezakupy
14.15-Schlesien
Ostatniebaśnie
pięć kilograGrimm:
Rumpelstiltskin
- baśń
15.10
Inspektor
Gadżet
2 - ﬁNiewyjaśnione
lm familijny 16.55
Bimów 15.05
Bonanza 16.00
Flesz
Silesia
Informacje
16.05
historie
bliotekarz:
tajemnica
włóczni
ﬁlm przygodowy
z Madagaskaru
17.00 Na straży
prawa
17.30-Informator
miejski19.00
17.45Pingwiny
Silesia Informacje
18.05
-Bajkowa
serial 20.00
smoka
- ﬁlm akcji,
Francja,
USA 2001historie
reż. Chris
Nahon
TVS Pocałunek
20.00 Silesia
Informacje
20.25
Niesamowite
20.55
Niewyjaśnione
historie 21.55
Tajemnice
czarnych
22.50
Na straży
prawa
22.00
CSI. Kryminalne
zagadki
Las Vegas
- serialskrzynek
22.55 CSI.
Kryminalne
zagadki
23.20
Na oczach
świadków
23.50 Archeolog
Świat
Las
Vegas
- serial 23.55
Śmiercionośny
ładunekdetektyw
- ﬁlm akcji1.00
2.00
Taki w
jestpigułce
świat

ŚRODA, 21.08
8.00
8.20
8.55
9.55
10.30
11.00
12.00
12.30

POLSAT

20.05 Mega Hit - Szalony lot - ﬁlm akcji, USA
22.20 Snajper 3 - ﬁlm sensacyjny, USA, 2004,
reż. P.J. Pesce, wyk. Tom Berenger, Denis
Arndt, Jeanetta Arnette, John Doman, Troy
Winbush, William Duﬀy, Byron Mann
0.05 Breaking Bad
1.15 Zagadkowa noc
3.15 Tajemnice losu

TVP INFO

TVP 1

imieniny Bolsława, Juliana

5.30 Dwójka Dzieciom - Przygód kilka wróbla
Ćwirka - serial
6.00 Alternatywy 4 (9) - Upadek - serial
7.30 M jak miłość (307 - 308) - serial
9.25 Barwy szczęścia (946) - serial
10.00 Liturgia Święta Przemienienia Pańskiego
11.00 Na dobre i na złe (114) - serial
12.00 Coś dla Ciebie - magazyn
12.30 Familiada - teleturniej
13.05 Makłowicz w podróży - Londyn
13.40 Wojciech Cejrowski - boso przez świat
14.15 Czas honoru (55) - Kartka na murze - serial
15.10 Ja to mam szczęście! (32) - serial
15.40 Rodzinka.pl (35) - Koniec świata - serial
16.20 M jak miłość (987) - serial
17.10 Kabaretowy Klub Dwójki - Emigrować czy
zostać? - widowisko rozrywkowe
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
20.10 XII Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo 2010 - Tropiciele talentów
21.05 Jan Paweł II (3 - 4) - serial
22.55 Paradoks (8) Proﬁl - serial
23.50 Czy świat oszalał? - 12 ton - oni tam wszyscy są - ﬁlm dokumentalny
0.55 Siostra Jackie (19 - 20) - serial
2.00 Jan Paweł II (3 - 4) - Nadzieja - serial
3.50 Trzeci oﬁcer (2) - Pułapka - serial
4.50 Kabaretowy Klub Dwójki - Emigrować czy
zostać? - widowisko rozrywkowe
5.25 Zakończenie dnia

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny 16.00 Raport z Polski 16.25 Pogoda 16.30 Dla niesłyszących - 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 23.15 Sportowy Wieczór 23.31 Bez prawa powrotu…? - 60
lat exodusu Palestyńczyków - ﬁlm dok. 0.35 Infoexpress 0.50 Minęła 20ta 1.35
Raport z Polski 2.38 Pogoda 2.45 Sportowy Wieczór 3.00 Reportaż TVP INFO
3.15 Akademia zdrowia 3.30 Tajemnica pięciu stawów (29) - magazyn

imieniny Joanny, Franciszki

TVP 2

POLSAT
6.00
8.45
9.40
10.40
11.45
12.45
14.45
15.50
16.15
16.40
17.45
18.50
19.30

5.55 Dwójka Dzieciom - Przygód kilka wróbla
Ćwirka (4 - 5) - serial
6.25 Przyłbice i kaptury (2) - serial
7.35 M jak miłość (311 - 312) - serial
9.35 Wiadomości z drugiej ręki (36) - serial
10.10 Barwy szczęścia (948) - serial
10.45 Na dobre i na złe (116) - serial
11.45 Pożyteczni.pl (51)
12.15 Familiada - teleturniej
12.50 Makłowicz w podróży - Londyn
13.20 Wojciech Cejrowski - boso przez świat
13.55 Czas honoru (57) - Bocian - serial
14.50 Ja to mam szczęście! (34) - serial
15.25 Rodzinka.pl (37) - serial
16.05 M jak miłość (989) - serial
16.55 Kabaretowy Klub Dwójki - Celebryci - tak
czy nie? - widowisko rozrywkowe
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
20.10 XIV Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo 2012 - widowisko rozrywkowe
21.15 Cudotwórca E. Murphy, USA, reż. Stephen
Herek, wyk. Eddie Murphy, Jeﬀ Goldblum,
Kelly Preston, Robert Loggia
23.20 Aida (12) - serial
0.15 Na linii strzału (28) - serial
1.10 Virtuti - dramat wojenny, Polska, reż. Jacek Butrymowicz, wyk. Kazimierz Wysota,
Dorota Pomykała, Arkadiusz Bazak, Zbigniew Buczkowski, Gustaw Lutkiewicz
3.05 Aida (12) - serial

20.35 Boski żigolo w Europie - komedia, USA,
2005, reż. Mike Bigelow, wyk. Rob Schneider, Carlos Ponce, Douglas Sills
22.15 Zgadnij, kim jestem? - komedia przygodowa, Hongkong, 1998, reż. Benny Chan
0.40 Grubazzzki - komedia, USA, 2006
2.45 Tajemnice losu

TV 4

POLONIA

5.10 Życiowe role gwiazd 5.30 Ukryta miłość - serial obyczajowy 6.25 I like it 7.25 Winx Club 7.55
Winx Club 8.25 Komisarz Rex - serial kryminalny
9.30 Kiedy się zakocham - serial obyczajowy 10.25
You Can Dance - wersja amerykańska 11.25 4music 12.30 Życiowe role gwiazd 13.00 Telesprzedaż
13.20 Dziewczyny z fortuną 15.00 Dekoratornia
15.30 Dekoratornia 16.00 Winx Club 16.35 Winx
Club 17.05 Wzór 18.00 Ukryta miłość - serial obyczajowy 19.00 Komisarz Rex - serial kryminalny
20.00 Wyścig - ﬁlm akcji, USA, Kanada, Australia,
2001, reż. Renny Harlin, wyk. Sylvester Stallone, Burt
Reynolds, Kip Pardue, Stacy Edwards, Til Schweiger
22.20 Śmierć na talerzu 23.20 Wzór - serial kryminalny 0.15 Strzelec wyborowy 2.25 4music 3.25 I like it 4.10 Zakończenie programu

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny 14.00 Serwis Info 14.10
Raport z Polski 14.25 Pogoda 14.30 Serwis Info 14.50 Pogoda 14.55 Serwis sportowy 15.00 Serwis Info 15.10 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 Dla niesłyszących - 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 Magda, miłość i rak - ﬁlm dok. 0.35 Infoexpress
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Nowy dzień z Polsat News
Malanowski i Partnerzy
Trudne sprawy
Dlaczego ja?
Pamiętniki z wakacji
Dom nie do poznania
Malanowski i Partnerzy
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Dlaczego ja?
Trudne sprawy
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich

12.00 Polonia w Komie 12.05 Barwy szczęścia
(889) - serial 12.30 Łamigłówka - Zamek Królewski 12.35 Wiadomości 12.50 Głęboka woda
(8) - serial 14.00 Przeżyjmy to jeszcze raz. Plakat w PRL - widowisko 14.55 Ale mądrale! - talk
- show 15.40 Notacje - Waldemar Świerzy. Plakat to sposób myślenia 16.00 Złotopolscy (756)
16.30 Las bliżej nas - magazyn 16.50 Kopciuszek
(50) - serial 17.15 Łamigłówka - Zamek Królewski
17.20 Polonia w Komie 17.30 Teleexpress 17.55 Codzienna 2 m. 3 (58) - serial 18.25 Wielkie Sanktuaria Polski 18.55 Wilnoteka 19.15 Barwy szczęścia
(889) - serial 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.30 Sport 20.50 Warto kochać (75) - serial
21.45 Polonia w Komie 22.00 Polonia 24 22.45 Kocie ślady - ﬁlm TVP

6.00 Świat
Dyżur w6.30
No problem!
7.00 TVS
Tarzan
- serial
nowe przygody
6.50
pigułce
7.10 Bajkowa
9.00
Cafe8.00
SilesiaCałkiem
11.30 Propozycje
do LiToma
i Jerry’ego
- serial 11.55
8.30 Timon
i Pumba
serial 9.00 Xena:
wojownicza
księżsty
Śląskich
Szlagierów
Propozycje
do-Muzycznego
Relaksu
- program
municzka -12.30
serial 10.00
Zaginione
ﬁlm fantasy
Zaklinacz
psów - rezyczny
Telezakupy
14.15cesarstwo
Świat w -pigułce
14.3512.00
Ostatnie
pięć kilogramów
ality TVBonanza
13.00 Na
pomoc!
- serial 14.00
- serialhistorie
15.00 17.00
No15.05
16.00
FleszKrokodyl!
Silesia Informacje
16.05Medicopter
Niewyjaśnione
we straży
przygody
Robin
Hooda
- serial 16.00
Ale17.45
numer!Silesia
16.30Informacje
Stare dranie18.05
z Ameryki
Na
prawa
17.30
Informator
miejski
Bajko- program
rozrywkowy
16.55 Xena:
wojownicza
księżniczka
serial 17.55
Łowcy
wa
TVS 20.00
Silesia Informacje
20.25
Niesamowite
historie- 21.00
Niewyjaśnione
historie
21.5519.00
Tajemnice
czarnych
skrzynek-22.50
Na straży
prawa 23.15
Na
skarbów
- serial
Pingwiny
z Madagaskaru
serial 20.00
Śmiercionośny
ładuoczach
świadków
23.50
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w pigułcerozrywkowy,
nek - ﬁlm
akcjie 22.05
KrollArcheolog
- ﬁlm akcjdetektyw
0.10 Goło1.00
i wesoło

WTOREK, 20.08
TVP 1

8.00
8.20
9.00
9.55
11.00
12.00
12.30
12.50
13.25
13.55
14.25
15.00
15.25
16.20
17.00
17.25
18.25
19.15
19.30
20.25

Wiadomości, Pogoda
Telezakupy
Ojciec Mateusz - serial
Dzika Planeta - serial dok.
Hotel Pod Żyrafą i Nosorożcem (4) - serial
Wiadomości, Agrobiznes
Nie ma rady na odpady? - magazyn
Dzika Planeta - serial dok.
Tacy sami
Klan (2447) - telenowela
Bao - Bab, czyli zielono mi (2) - serial
Wiadomości, Pogoda
Lato z Bonanzą
Pszczółka Maja - serial
Teleexpress, Pogoda
Życie nad rozlewiskiem (12) - serial
Filantrop (1) - serial
Wieczorynka
Wiadomości, Sport, Pogoda
Żandarm i kosmici - komedia, Francja, reż.
Jean Girault, wyk. Louis de Funes, Michel
Galabru, Guy Grosso
22.05 Serialowe Lato Jedynki - Droga - serial
23.15 Serialowe Lato Jedynki - Detoks II (6)
- serial
0.10 Moja Angelika - dramat, Polska, reż. Stanisław Kuźniak, wyk. Monika Kwiatkowska,
Radosław Pazura, Olaf Lubaszenko
1.50 Bonanza - serial
2.45 Notacje - Krystyna Danuta Berwińska. Kukiełki pod barykadą - cykl dok

TVN

7.50 Ostry dyżur - serial 8.50 Detektywi - program
kryminalny 9.20 Kuchenne rewolucje 10.20 Sędzia
Anna Maria Wesołowska 11.20 Ugotowani - program kulinarno - rozrywkowy 12.20 Szpital - program obyczajowy 13.20 Ukryta prawda - program
obyczajowy 14.20 W - 11 Wydział Śledczy - serial
15.05 Sąd rodzinny - program sądowy 16.05 Rozmowy w toku - talk show 17.00 Szpital - program
obyczajowy 18.00 Ukryta prawda - program obyczajowy 19.00 Fakty, Sport , Pogoda 19.50 Uwaga! - program interwencyjny 20.05 W - 11 Wydział
Śledczy - serial 20.50 Zabójcy - ﬁlm sensacyjny,
USA, Francja 1995, reż. Richard Donner, wyk. Sylvester Stallone, Antonio Banderas, Julianne Moore,
Anatoly Davydov, Muse Watson 23.30 Top Gear 19
0.55 Kuba Wojewódzki - talk show

imieniny Bernarda, Sobiesława

TVP 2
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6.25
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10.15
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11.50
12.15
12.50
13.20
13.55
14.50
15.25
16.05
16.55

18.00
18.50
20.10
21.15
22.50
0.00
0.55
2.40
3.30

Przygód kilka wróbla Ćwirka (2 - 3) -serial
Przyłbice i kaptury (1) - Porwanie - serial
M jak miłość (309 - 310) - serial
Wiadomości z drugiej ręki (35) - serial
Barwy szczęścia (947) - serial
Na dobre i na złe (115) - serial
O rety, Niemcy na Wolinie - reportaż
Familiada - teleturniej
Makłowicz w podróży - Londyn
Wojciech Cejrowski - boso przez świat
Czas honoru (56) - serial
Ja to mam szczęście! (33) - serial
Rodzinka.pl (36) - serial
M jak miłość (988) - serial
Kabaretowy Klub Dwójki - Botoks czy natura? - widowisko rozrywkowe
Panorama, Sport, Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
XII Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo 2010 - Tropiciele talentów
Jedna gorąca letnia noc - dramat, USA,
reż. James A. Contner, wyk. Erika Eleniak,
Brian Wimmer, Tobin Bell, Barry Bostwick
Świat bez ﬁkcji - Kuba. Ostatnia szansa
- cykl dok.
Szpital Three Rivers (12) - serial
Wieża - ﬁlm obyczajowy, Polska
Kabaretowy Klub Dwójki - Botoks czy natura? - widowisko rozrywkowe
Zakończenie dnia

TV 4

5.10 Życiowe role gwiazd 5.30 Ukryta miłość - serial obyczajowy 6.25 I like it 7.25 Winx Club 7.55
Winx Club 8.25 Komisarz Rex - serial kryminalny
9.30 Kiedy się zakocham 10.25 You Can Dance
- wersja amerykańska 11.25 4music 12.30 Mindfreak - Iluzjonista Criss Angel 13.00 Telesprzedaż 13.20
Dziewczyny z fortuną 15.00 Dekoratornia 15.30
Dekoratornia 16.00 Winx Club 16.35 Winx Club
17.05 Wzór 18.00 Ukryta miłość - serial obyczajowy 19.00 Komisarz Rex - serial kryminalny 20.00
Płonący szczyt - ﬁlm katastroﬁczny, USA, 1997, reż.
Graeme Campbell, wyk. Cynthia Gibb, Dan Cortese 21.55 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku
- serial kryminalny 22.55 Wzór - serial kryminalny
23.50 Łowca krokodyli 0.55 Galileo 1.55 4music
3.00 I like it 3.45 Zakończenie programu

TVP INFO

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny 15.00 Serwis Info
15.10 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 Dla niesłyszących - 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 A gdyby tak się stało - ﬁlm dok. 0.20 Infoexpress 0.35 Minęła
20ta 1.20 Raport z Polski 2.23 Pogoda 2.30 Sportowy Wieczór 3.00 Listy gończe
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Wiadomości, Pogoda
Telezakupy
Ojciec Mateusz (50) - serial
Amazonia. jedna dżungla, wiele światów
- serial
Hotel Pod Żyrafą i Nosorożcem (6) - Terrarysta - serial
Wiadomości, Agrobiznes
Zdumiewająca Ameryka Południowa - Patagonia. na krańcach świata - serial dok.
Tacy sami (7) - Matka z wóżkiem
Klan (2449) - telenowela
Bao - Bab, czyli zielono mi (4) - serial
Wiadomości, Pogoda
Lato z Bonanzą
Pszczółka Maja - serial
Teleexpress, Pogoda
Nad rozlewiskiem… - serial
Filantrop (3) - serial
Wieczorynka
Wiadomości, Sport
WRC Niemcy
Ojciec Mateusz (55) - Spływ - serial
Sprawa dla reportera
Serialowe Lato Jedynki - Droga - serial
Serialowe Lato Jedynki - Detoks II (8)
- serial
Be Cool - komedia, USA, reż. Gary Gray
Bonanza - serial
Notacje - Stanisław Srokowski. Być poetą,
być poetą - cykl dok.

TVN

7.50 Ostry dyżur - serial 8.50 Detektywi - program
kryminalny 9.20 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy 10.20 Sędzia Anna Maria
Wesołowska 11.20 Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy 12.20 Szpital - program obyczajowy
13.20 Ukryta prawda - program obyczajowy 14.20
W - 11 Wydział Śledczy - serial 15.05 Sąd rodzinny
- program sądowy 16.05 Rozmowy w toku - talk
show 17.00 Szpital - program obyczajowy 18.00
Ukryta prawda - program obyczajowy 19.00 Fakty,
Sport , Pogoda 19.50 Uwaga! - program interwencyjny 20.05 W - 11 Wydział Śledczy - serial 20.50
Kuchenne rewolucje - program kulinarno - rozrywkowy 21.50 Wulkan - miniserial katastroﬁczny
23.45 Dexter III - serial 0.50 Co za tydzień - magazyn 1.20 Uwaga! - program interwencyjny

TVP INFO

Nowy dzień z Polsat News
Malanowski i Partnerzy
Trudne sprawy
Dlaczego ja?
Pamiętniki z wakacji
Dom nie do poznania
Malanowski i Partnerzy
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Dlaczego ja?
Trudne sprawy
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich

20.05 Legionista - ﬁlm akcji, USA, 1998, reż. Peter MacDonald, wyk. Jean - Claude Van
Damme, Adewale Akinnuoye - Agbaje,
Jim Carter, Nicholas Farrell
22.10 Nikomu ani słowa - thriller kryminalny
0.25 Pytania i odpowiedzi - dramat kryminalny
3.15 Tajemnice losu

POLONIA

12.00 Polonia w Komie 12.05 Barwy szczęścia
(888) - serial 12.30 Łamigłówka - Zamek Królewski 12.35 Wiadomości 12.50 Ziemia obiecana (1) - serial 14.00 Roztoczański Park Narodowy
- ﬁlm dok. 15.00 Co tu jest grane? 15.30 Nie ma
jak Polska - magazyn 16.00 Złotopolscy (755) - telenowela 16.30 Po obu stronach Bałtyku 16.50
Kopciuszek (49) - serial 17.15 Łamigłówka - Zamek Królewski 17.20 Polonia w Komie 17.30 Teleexpress 17.55 Codzienna 2 m. 3 (57) - serial 18.25
Śląska Gala Biesiadna 2013 19.15 Barwy szczęścia
(888) - serial 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.50 Ojciec Mateusz (73) - Zatruta woda - serial 21.45 Polonia w Komie 22.00 Polonia 24 22.45 Układ krążenia (7) - serial

PULS
SILESIA

imieniny Cezarego, Tymoteusza

TVP 2

6.00 Dwójka Dzieciom - Przygód kilka wróbla
Ćwirka (6 - 7) - serial
6.25 Przyłbice i kaptury (3) - Pożoga - serial
7.40 M jak miłość (313) - 314) - serial
9.35 Wiadomości z drugiej ręki (37) - serial
10.10 Barwy szczęścia (949) - serial
10.45 Na dobre i na złe (117) - serial
11.45 Historia Żydów z Jeżowa - reportaż
12.15 Familiada - teleturniej
12.50 Makłowicz w podróży - magazyn kulinarny
13.20 Wojciech Cejrowski - boso przez świat
13.55 Czas honoru (58) - serial
14.55 Ja to mam szczęście! (35) - serial
15.25 Rodzinka.pl (38) - Dziadkowie - serial
16.05 M jak miłość (990) - serial
16.55 Kabaretowy Klub Dwójki - Miasto czy
wieś? - widowisko rozrywkowe
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
20.10 XIV Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo 2012 - widowisko
21.30 Zabójcze umysły (42 - 43) - serial
23.20 Karmel - ﬁlm obyczajowy, Francja, Liban,
reż. Nadine Labaki, wyk. Nadine Labaki,
Gisele Aouad, Yasmine Elmasri
1.05 Świat bez tajemnic - Ach, śpij kochanie
- ﬁlm dok.
2.10 Straszny sen Dzidziusia Górkiewicza - komediodramat, Polska, reż. Kazimierz Kutz
4.05 Art Noc. Lech Janerka - JAROCIN’92
4.30 Zakończenie dnia

TV 4

5.10 Dekoratornia 5.30 Ukryta miłość - serial obyczajowy 6.25 I like it 7.25 Winx Club 7.55 Winx Club
8.25 Komisarz Rex - serial kryminalny 9.30 Kiedy
się zakocham - serial obyczajowy 10.25 You Can
Dance - wersja amerykańska 11.25 4music 12.30
Życiowe role gwiazd 13.00 Telesprzedaż 13.20
Dziewczyny z fortuną 15.00 Dekoratornia 15.30
Dekoratornia 16.00 Winx Club 16.35 Winx Club
17.05 Wzór 18.00 Ukryta miłość - serial obyczajowy 19.00 Komisarz Rex - serial kryminalny 20.00
Duch - ﬁlm sensacyjny, USA, 2001, reż. Douglas
Jackson, wyk. Julie Lee, Michael Madsen, Richard
Hatch 21.55 Władca życzeń 3: Miecz sprawiedliwości - horror, Kanada, USA, 2001, reż. Chris Angel,
wyk. Jason Connery, A. J. Cook 23.55 Wzór - serial
kryminalny 1.00 Zakończenie programu

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny 14.00 Serwis Info
14.10 Raport z Polski 14.25 Pogoda 14.30 Serwis Info 14.50 Pogoda 14.55 Serwis
sportowy 15.00 Serwis Info 15.10 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
Dla niesłyszących - 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 Najemnicy. Rzecz o Legii Cudzoziemskiej - ﬁlm dok.
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Nowy dzień z Polsat News
Malanowski i Partnerzy
Trudne sprawy
Dlaczego ja?
Pamiętniki z wakacji
Dom nie do poznania
Malanowski i Partnerzy
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Dlaczego ja?
Trudne sprawy
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich

20.05 Dziś 13, jutro 30 - komedia romantyczna,
USA, 2004, reż. Gary Winick, wyk. Jennifer Garner, Andy Serkis, Christa B. Allen,
Judy Greer, Kathy Baker
wspaniałą, odnoszącą sukcesy kobietą…
22.10 CSI. Kryminalne zagadki Nowego Jorku

POLONIA

12.00 Polonia w Komie 12.05 Barwy szczęścia
(890) - serial 12.30 Łamigłówka - Zamek Królewski 12.35 Wiadomości 12.50 Rodzinka.pl (41 42) - serial 13.55 Kres podróży - ﬁlm dok. 14.40
17. Przystanek Woodstock 2011 15.40 Powstanie
Warszawskie. Walki na Woli - cykl dok. 16.00 Złotopolscy (757) 16.25 Piękniejsza Polska 16.50 Kopciuszek (51) - serial 17.15 Łamigłówka - Zamek
Królewski 17.20 Polonia w Komie 17.30 Teleexpress
17.55 Codzienna 2 m. 3 (59) - serial 18.25 Sopot
2006 na bis 19.15 Barwy szczęścia (890) - serial
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport
20.45 Szkatułka z Hongkongu - ﬁlm TVP 21.45 Polonia w Komie 22.00 Polonia 24 22.45 Mrok (6)
- serial 23.40 Powstanie zwykłych ludzi - ﬁlm dok.
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65-lecie naprzodu ostrowy Piłkarskie turnieje
W

sobotę i niedzielę (1718.08) w Łobodnie i Golcach k/Truskolasów odbędą się dwudniowe piłkarskie festyny,
z których zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na sportową działalność A-klasowych klubów. W sobotę (17.08-10.00) w Łobodnie odbędzie się III Turniej Piłki Nożnej „Oksza Cup” Juniorów
Młodszych (1997/98r.) i Starszych
(1995/96r.).
– Na dwóch równoległych boiskach rywalizować będą równocześnie po cztery drużyny wśród juniorów młodszych i starszych – informuje Tomasz Kasprzyk.
Natomiast w niedzielę (18.0810.00) zostanie rozegrany w Golcach coroczny Turniej Piłki Nożnej
Firm o Puchar Prezesa LKS „Amator”. O godz. 16.00 rozpocznie się
Turniej Piłki Nożnej Żaków, w którym zagrają najmłodsi adepci futbolu z Kłobucka, Kamyka, Wręczycy
Wielkiej i Golcy.

– Przed rozpoczęciem turnieju
żaków odbędzie się licytacja piłkarskiej koszulki kapitana Reprezentacji Polski Jakuba Błaszczykowskiego
– informuje prezes Amatora Grzegorz Gworys. Dokładne informacje dotyczące festynów dostępne są
na stronach internetowych w/w klubów.
Również w niedzielę (18.0810.00) nad Zalewem „Borówka” w
Kamyku zostanie rozegrana druga
edycja Borówka Beach Soccer Cup
2013. – W turnieju piłki nożnej
plażowej rywalizować będą drużyny 5-osobowe. W pierwszej edycji odbywającej się w lipcu triumfowała drużyna Złotych Arkadów,
wygrywając w finale 8:2 z Pogonią
Kamyk I. Zapraszamy kibiców do
obserwowania widowiskowych piłkarskich zmagań, a także do odpoczywania na plaży i korzystania z
wodnych kąpieli – zachęcają organizatorzy Jacek Jura i Damian Klekot. (Sas)

Siatkówka plażowa
W Turnieju Piłki Nożnej Młodzików (2000r. i mł.) triumfowali piłkarze Naprzodu Ostrowy.

P

odczas weekendu piłkarscy działacze A-klasowego Ludowego
Klubu Sportowego „Naprzód
Ostrowy” obchodzili jubileusz 65-lecia działalności. Z tej okazji odbyły
się piłkarskie turnieje i otwarty turniej
tenisa ziemnego, a zasłużeni działacze zostali uhonorowani sportowymi
odznaczeniami. W sobotnim Turnieju Piłki Nożnej Młodzików (2000r. i
mł.) triumfowali piłkarze Naprzodu
Ostrowy (trener Dariusz Bednarski)

Piłka nożna

przed Gromem Miedźno, Liswartą
Popów i PKS-em Danków. Najlepszym strzelcem turnieju z dorobkiem
11 bramek został Bartosz Chłód (Naprzód). W niedzielnym VII Powiatowym Turnieju Beach Soccer „Ostrowy nad Okszą 2013” zwyciężył Znicz
Kłobuck 6:3, wygrywając w finale z
Okszą Łobodno. Kolejne miejsca zajęły drużyny Teamu Dębiniec, Naprzodu Ostrowy, Gromu Miedźno i
Maratonu Waleńczów.

- Najlepszym strzelcem turnieju został zdobywca ośmiu bramek
Konrad Tokarz (Oksza), a bramkarzem Bartosz Ciszewski (Znicz).
Piłkarskie spotkanie pomiędzy Rodzicami Trampkarzy, a Rodzicami
Żaków zakończyło się polubownym
remisem 2:2. Niemniej lepiej karne wykonywali Rodzice Trampkarzy
wygrywając 3:2 – dodaje wiceprezes
Naprzodu Ostrowy Jerzy Orszulak.
(Sas)

Piłkarki gola w Ekstralidze Kobiet
P

iłkarki ISD AJD Gol Częstochowa, zajmując pierwsze miejsce w I-ligowych rozgrywkach (grupa południowa) wywalczyły awans do Ekstraligi Kobiet. Podopieczne Włodzimierza
Bodziachowskiego i Włodzimierza
Seifryda o trzy punkty wyprzedziły
Czarnych Sosnowiec oraz o osiem

1 FC Katowice 2. W częstochowskiej drużynie ważnymi „ogniwami”
były trzy piłkarki pochodzące z terenu powiatu kłobuckiego: kapitan
25-letnia Kamila Kmiecik z Zawad
k/Popowa, 25-letnia Aleksandra Jędrak z Wrzosów (gmina Przystajń)
i 21-letnia Paulina Rokosa z Kawek (gmina Panki). W inauguracyj-

Ogłoszenie

nym spotkaniu sezonu 2013/2014
(27.08) Gol Częstochowa zmierzy się na własnym boisku z AZS
-em PSW Biała Podlaska. Niestety w częstochowskiej drużynie nie
zobaczymy Kamili Kmiecik, która
będzie występować w nadchodzącym sezonie, w II lidze niemieckiej.
(Sas)

Turnieje seniorów i mixtów

N

a boisku do siatkówki plażowej w Ostrowach nad
Okszą (ul. Sportowa 33)
w najbliższy weekend od będą się dwa powiatowe turnieje,
których głównymi organizatorami są Powiatowe Zrzeszenie LZS
i Starostwo Powiatowe w Kłobucku, a współorganizatorem miejscowy LKS „Naprzód”. W sobotę (17.08-14.00) odbędzie się Powiatowy Turniej Zrzeszenia LZS

Reklama

pn-pt: 8-16
sob: 8-14

ZŁOMOWANIE POjAZDÓW
tel. 608 765 108
Reklama

www.majerowie.pl

SZKOLENIE
OPERATORÓW
WÓZKÓW
WIDŁOWYCH
Cz-wa ul. Tartakowa 2/4

Reklama

Tel.

Komplet dokumentów
do wymiany prawa jazdy kat. C i D:
- szkolenie okresowe
- badanie psychologiczne
- badania lekarskie

Kłobuck:
tel. 510 930 300

i-ligowy debiut i bramka Pląskowskiego Dwie bramki Piotra Ściebury
Pogoń Kamyk po dwóch bramkach
Piotr Ściebury oraz Mateusza
Wojciechowskiego pewnie pokonała
Orkan Rzerzęczyce prowadzony
przez byłego szkoleniowca Warty
Mstów Rafała Tkaczyka

Artur Pląskowski podczas prezentacji zawodników I-ligowej Chojniczanki Chojnice.

Wychowanek liswarty Krzepice
zadebiutował w podstawowym
składzie i-ligowego beniaminka
Chojniczance Chojnice

W

następnym wyjazdowym
zwycięskim 2:1 spotkaniu z Puszczą Niepołomice Artur Pląskowski udowodnił, że
poziomem nie odstaje od starszych
kolegów. Oprócz strzelonego w 66.
minucie wyrównującego gola (skutecznie dobił strzał w słupek Tomasza Ostalczyka) popisał się kilkoma bardzo udanymi akcjami. – Jak
tylko zobaczyłem, że piłka odbija się od słupka byłem nastawiony, by uderzać bez przyjęcia. Noga nie zadrżała…Przede wszystkim cieszy zwycięstwo całego ze-

Piłka nożna

Stacja demontażu pojazdów
skup złomu
42-120 Miedźno, Mokra III 372

Reklama

KOMUNIKAT
Burmistrza Kłobucka
Uprzejmie informuję, że w Kłobucku na rogu ulic Łąkowej i 11 Listopada
utworzony został Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
do którego mieszkańcy gminy Kłobuck mogą dostarczać odpady komunalne.
Regulamin określający zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez
PSZOK dostępny jest na stronach internetowych gminy Kłobuck pod zakładką:
http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=1&x=1
http://www.gminaklobuck.pl/informator/Ogloszenia.html
Burmistrz Kłobucka
mgr Krzysztof Nowak

w Siatkówce Plażowej Seniorów (1995r. i starsi), a w niedzielę
(18.08-14.00) zostanie rozegrany
Powiatowy Turniej w Siatkówce
Plażowej Mikstów (pary mieszane
-1997r. i starsze/-si). Wszelkie informacje związane z siatkarskimi
imprezami dostępne są na stronie
internetowej:
www.powiatklobucki.pl lub pod numerem telefonu współorganizatora: 887-367747. (Sas)

723 03 23 23

Tanio, sprawnie i solidnie

PROMOCJA

TYLKO

299

ZŁ

Klasa okręgowa

Piłka nożna

ARCH.

Łobodno, golce, Kamyk

ostrowy nad okszą

społu. Gdzieś obok jest też radość
ze strzelonej bramki – mówił pochodzący z Krzepic Artur Pląskowski. I-ligowym beniaminek
(z Arturem Pląskowskim w składzie) w trzeciej kolejce nieznacznie 0:1 uległ ekstraligowemu spadkowiczowi GKS-owi Bełchatów.
Mecz transmitowany był przez telewizyjną stację Orange Sport. Od dłuższego czasu przyglądaliśmy
się Arturowi, szukając młodzieżowca gotowego do gry od zaraz. Zakontraktowany przez nas zawodnik
przekonał sztab szkoleniowy swoimi
umiejętnościami i liczymy, że będzie
wzmocnieniem składu – mówi dyrektor sportowy Chojniczanki Maciej Chrzanowski. Mogący występować na pozycji pomocnika lub napastnika Artur Pląskowski na sezon

piłkarski 2013/2014 został wypożyczony z II-ligowego Rakowa Częstochowa. Chojniczanka Chojnice
posiada również prawo pierwokupu piłkarza w przyszłości. W ubiegłorocznym sezonie 2012/2013 Artur Pląskowski wystąpił w 32 spotkaniach Rakowa Częstochowa,
siedmiokrotnie wpisując się na listę strzelców. Piłkarz rodem z Krzepic trafił do Rakowa w sezonie
2011/2012 z III-ligowej wówczas
częstochowskiej Victorii. W okresie
przygotowawczym do tegorocznego piłkarskiego sezonu 20-letni Artur Pląskowski przebywał również
na testach m.in. w ekstraligowym
Podbeskidziu Bielsko-Biała oraz Iligowym zespołach GKS-u Bełchatów i Termaliki Bruk-Bet Nieciecza.
(Sas)

W Pogoni zadebiutowali dwaj juniorzy Mateusz Grad i Patryk Gorczyca oraz Sebastian Kotyl (ostatnio Płomień Czarny Las) i Mateusz
Grzybowski (Skra II Częstochowa).
Osłabiony brakiem kontuzjowanego
grającego trenera Oskara Operacza
oraz Marcina Krawczyka KS Panki
0:1 (0:1) uległ na wyjeździe Liswarcie Lisów. W 14 minucie Mateusz
Mońka obronił karnego wykonywanego przez Tomasza Wiśniewskiego
(Liswarta). W Pankach zadebiutowali Dariusz Załęcki (Lot Konopiska) i Paweł Labocha (Huragan Jezioro). Znicz Kłobuck pod kierunkiem Jerzego Marszałka (zastąpił
Andrzeja Wróblewskiego) 1:2 przegrał w wyjazdowym spotkaniu z powracającą po czteroletniej przerwie
do okręgówki Wartą Mstów. Autorem honorowego trafienia dla Znicza był Przemysław Zielonka. Trzy
bramki pozyskanego właśnie ze
Znicza Mariusza Pawelca zadecydowały o wysokiej 4:0 wyjazdowej
wygranej Orła Kiedrzyn z Jednością
Boronów.
PS. W następnym numerze GK
zamieścimy terminarze oraz skarb
kibica klasy okręgowej piłkarskich
zespołów powiatu kłobuckiego.
Pozostałe wyniki: Victoria Częstochowa-Unia Kalety 3:1, Sparta

Lubliniec-MKS Myszków 4:2, Polonia Poraj-Orzeł Psary/Babienica 2:0, Lotnik Kościelec-Warta Kamieńskie Młyny 4:1.
Drużyna

1.

Orzeł Kiedrzyn

3.

Pogoń Kamyk

2.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

M
1

Pkt Bramki
3

4:0

Lotnik Kościelec

1

3

Sparta Lubliniec

1

3

3

3:0

1

3

3:1

Victoria
Częstochowa

Polonia Poraj

Warta Mstów

Liswarta Lisów

Znicz Kłobuck

10. KS Panki

11. MKS Myszków

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

0

0

0

4:1

4:2

2:0

2:1

1:0

1:2

0:1
2:4

12. Unia Kalety

1

0

1:3

13.

1

0

0:2

1

0

1:4

1

0

0:3

14.

Orzeł Psary/
Babienica

Warta Kamieńskie
Młyny

15. Orkan Rzerzęczyce
16. Jedność Boronów

1

0

0:4

II
kolejka
(14.08-17.00):
Znicz-Liswarta,
Panki-Lotnik,
Warta-Pogoń,
Kiedrzyn-Orkan,
Unia-Mstów,
Orzeł-Victoria,
Myszków-Polonia, Jedność-Sparta;
III kolejka (16.08-17.00): PogońPanki, Lotnik-Znicz, Sparta-Kiedrzyn, Polonia-Jedność, VictoriaMyszków, Warta-Orzeł, Liswarta-Unia, Orkan-Warta; IV kolejka
(23.08-17.00): Znicz-Pogoń, Orkan-Panki, Kiedrzyn-Warta, UniaLotnik, Orzeł-Liswarta, MyszkówMstów, Jedność-Victoria, SpartaPolonia.

Piłkarski Puchar Polski
P

ucharowe rozgrywki rozpoczęły
piłkarski
sezon
2013/2014 w podokręgach
częstochowskim i lublinieckim.
Niestety z roku na rok jego ranga
systematycznie spada, czego najlepszym przykładem są liczne walkowery spowodowane wycofywaniem
się drużyn (pomimo wcześniejszego zgłoszenia) w tzw. ostatniej
chwili. W Podokręgu Częstochowa

pierwsza runda z udziałem zespołów występujących w klasie okręgowej i wyżej została zaplanowana
na środę 28 sierpnia (g. 17.00). Do
Pucharu Polski na szczeblu podokręgu częstochowskiego zgłosiły się dwie amatorskie drużyny tj.
Koral Kłobuck (ALPN w Częstochowie) oraz piłkarski zespół Wydziału Sędziowskiego OZPN Częstochowa.

- W rozgrywkach pucharowych obligatoryjnie mają obowiązek
uczestniczyć zespoły od klasy okręgowej wzwyż. Drużyny A-klasowe
mogą wystąpić do Wydziału Gier o
zwolnienie z udziału w tychże rozgrywkach, a zespoły B-klasowe biorą udział na zasadzie dobrowolności – przypomina Andrzej Suchecki
z Wydziału Gier i Dyscypliny Podokręgu Częstochowa.

Wyniki

Mała Panew Cynków (A) 0:3 (vo)
Polonia-Unia Widzów (A) – Olimpia Huta Stara (A) 3:0 (vo)
Junior Szarlejka (A), Alkas Aleksandria (A), Orlik Blachownia (B),
Start Soborzyce i Wydział Sędziowski OZPN Częstochowa – wolny
los.
Podokręg Lubliniec (I runda)
Zieloni Zborowskie (B klasa) – Huragan Jezioro (A) 3:0 (vo)

KS Panki (O) – Orzeł Kiedrzyn
(O)
LZS Mrzygłód (A) – Liswarta
Krzepice (A).
(Sas)

Podokręg Częstochowa (runda
wstępna)
Grom Miedźno (A) – Pogoń Blachownia (A) 3:0 (vo)
Koral Kłobuck (amatorska liga) –
Czarni Starcza (B) 3:0 (vo)
Unia Rędziny (A) – Liswarta Krzepice (A) 0:3 (vo)
Sokół Wręczyca Wielka (A) –
Amator Golce (13.08-18.00)
Oksza Łobodno (A) – Liswarta Popów (14.08-18.30)
Kmicic Kruszyna (A) – Biała
Gwiazda Krasice (B) 3:3 i karne: 4:2
GLKS Gmina Kłomnice (A) –
Grom Cykarzew (A) 5:2
LZS Mrzygłód (A) – Orły Kusięta
(B) 2:0
Salos Częstochowa (A) – Sokół
Olsztyn (A) 0:3 (vo)
KS Stradom Częstochowa (A) –

Podokręg Częstochowa (II runda-28.08-17.30)
Oksza Łobodno/Liswarta Popów
(A) – Grom Miedźno (A)
Pogoń Kamyk (O) – Zieloni Żarki (IV)
Sokół Olsztyn (A) – Sokół Wręczyca/Amator Golce (A)
Orkan Rzerzęczyce (O) – Znicz
Kłobuck (O)
Koral Kłobuck – Junior Szarlejka (A)

Reklama

Mecz Pogoń Kamyk – Orkan Rzerzęczyce 3:0 (3:0). Przy piłce najnowszy nabytek
Pogoni Kamyk Sebastian Kotyl.
Reklama
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ogłoszenia

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

ZDROWie

Płacimy
najwięcej!!
Sprawdź!!

Masaże,rehabilitacjadomowadziecii
dorosłych.Tel.607122696

Reklama

program na
www.greenschool.pl

4 bloki
tematyczne

PrzyjmędoszyciafiranwKłobuceDuKACJA
ku.Tel.604648578,692435312
Zatrudnimydopracykobietęna
GOLDEN GATE zaprasza
stanowiskosprzedawcy,zterenuKadzieci, młodzież i dorosłych na
myka,WręczycyWielkiej,Blachowni,
Kłobucka(Praca:Częstochowa
kursy językowe. Zapisy czw – pt
ul.Legionów).Ofertynależykierować 15–19, sob. 9-12, tel. 505 101 280,
doTABOPLASTWaleńczów.Więcej
ul. Staszica 12 Kłobuck
informacjipodnrtel.604450090
Zatrudniękelnerkę.Tel.502293
752,516055601
Zatrudnięsprzątaczkę.
Tel.502293752,516055601
Zatrudniękucharzamałejgastronomii.Kłobuck,tel.725850753
Zatrudniędostawcępotraw.Kłobuck,tel.725850753
Zatrudniękrawcowedoszycia
swetrów.Tel.605678489
Zatrudniędozakładudziewiarskiego,Biała.Tel.605678489
Zespółmuzycznygrającyna
weselachposzukujeklawiszowca–
akordeonisty.Tel.605568936
Pracadlamężczyznwmasarnina GOLDENGATE–ANGIELSKIZ
buDOWlANe
staż,odzaraz.Tel.608653671
OBCOKRAJOWCAMItowyjątZatrudnięoperatorakoparko-łakowaskutecznośćidobrazabawa.
Kominkibuduję.Pieceszamotowodowarki,brukarza.Tel.600309883
Przyjdź,zobacz,poczujróżnicę:)
kaflowe.Niemusibyćdrogo.
Początekkursu9września.www.
www.abramczyk.info.plTel.608728666 SalonwKłobuckuzatrudnifryzjerkęzdoświadczeniem.Tel.537411072 golden.edu.pl505101280
Ogrodzenia,696427191
Przyjmękrawcowedoszycia
GOLDENGATE–BajkowyiwyBramy,696427191
wózkówzdoświadczeniemzokolic jątkowyANGIELSKIDLAPRZEDwww.kominki-lubliniec.pl
gminyKłobuckorazMiedźna,
SZKOLAKÓW!Nauka,którabawi,
Tel.603710326
Zawad,PopowaorazWąsosza.Rów- zabawaktórauczy.Jużod60zł/mc,
Kupięstarąstodołęlubwymienię
nieżchałupnicy.Dzwonićod16.00
bezpłatnelekcjepróbne,505101280
deskinanowe–zadarmo.Skupujemy
Nowaszkoła?Zbliżająsięegzamistaredeskiobiciowedobrejjakości,belki do22.00,tel.691173733
Zatrudniękrawcowedoszycia
nyzj.ang.lubj.niem.?Wwakaciosane,bale.Tel.502503555
Rurystaloweø50nasłupkiinie
Reklama
tylko,poceniezłomuużytkowego–
sprzedam.Krzepice,tel.601590774
Kostkabrukowaod23zł;krawężniki,
rabatki,płytyażurowe.PRZECENA
POSEZONOWA,TRANSPORTGRATIS!Tel.609522818
Świadectwaenergetyczneoraz
Monety Złote, Srebrne, Sztabki
pomocwkompletowaniudokumentów
odbiorowych.Tel.500558527
Monety Numizmatyczne, Kolekcjonerskie
Świadectwaenergetyczne–promocja300zł.Tel.695029827
Srebro, Złoto, Platyna, Kamienie

PÓŁKOLONIE JĘZYKOWE

Lokaldowynajęcia46m2,Kłobuck
ul.9Maja2(zasklepem„Maluch”).
Tel.600511549,696513506
Pomieszczenie65m2wcentrum
Kłobuckanadziałalność,wejściez
ulicy,parking600m2–wynajmę.
Tel.694804133
Hale,magazyny,wiaty,plac
3000m2utwardzony,wagasamochodowa,pomieszczeniesocjalne
–wynajmęlubwejdęwewspółpracę.
Tel.694804133
LokaledowynajęciawKłobuckuo
powierzchni43m2.Tel.501848263
WynajmęmieszkaniewdomujednorodzinnymwKłobucku;2pokoje,
kuchnia,łazienka.Tel.667220544
Wynajmęzakładfryzjerskiwdobrympunkcie.Tel.537411072
Domjednorodzinnydowynajęcia
wKłobucku–2pokoje,kuchnia,
łazienka,CObezobsługowe.
Tel.608807883,343172159
Pokojebiurowedowynajęcia,
Kłobuckul.Wieluńska3.Tel.34317
2066
Wynajmęmieszkanie48m2,Kłobuck.Tel.783697497
Sprzedamlubwynajmębudynek
120m2pluspoddaszenadziałce16
arówwmiejscowościIwanowiceDuże
ul.Częstochowska57.Tel.602403723
Sprzedamlubwynajmęmieszkanie
48m2,2pokoje,IIpiętro,Kłobuck–
Zagórze.Tel.502727331
Sprzedamdomjednorodzinny
150m2,parterowy,zgarażemibudynkamigospodarczymi,nadziałce
3000metrówOpatowie.Tel.510621384
SprzedamdomparterowyKłobuck
–osiedle,166m2(pow.użytkowa
86m2);2pokoje,kuchnia,łazienka,
poddaszedozagospodarowania.
Tel.791837160
SprzedammieszkaniewłasnościoweM-4,60m2,trzypokojowew
Kłobuckuul.Rómmla1B;osobno
łazienkaiWC.Dobrzeutrzymane–
dozamieszkania.Cena188.000złdo

wózkówdziecięcych,Częstochowa.
Tel.606476210

DAM PRACę

lipiec lub sierpień

Wynajmę pomieszczenie biurowe
i lokale pod każdą działalność gospodarczą, tel. 508 147 990

negocjacji.Tel.517733301
Sprzedammieszkaniewblokach
37m2wKłobucku.Tel.502643049
Sprzedammieszkanieopow.39m2
pogeneralnymremoncie,Kłobuck
ul.Wyszyńskiego.Tel.501653815
SprzedamkawalerkęwKłobucku.
Tel.506968172
Sprzedammieszkanie2-pokojowe
wPyrzycach,woj.zachodniopomorskie.Tel.506968172
SprzedamM-3,IVpiętro,centrum
Kłobucka.Tel.606616788
Sprzedammieszkanie62m2wKłobucku,tel.669373614
Sprzedammieszkaniedwupokojowe37,5m2wKłobucku.Tel.607274
014lub665838052
Sprzedamdziałkębudowlanąo
pow.1500m2watrakcyjnymmiejscu
przyul.GwiezdnejwKłobucku.
Tel.500049750Cenadouzgodnienia
Sprzedamdziałkęopow.1113m2
wKłobuckuprzyul.Sienkiewicza
(2wjazdy,wszystkiemedia).Cenado
uzgodnienia.Tel.343173031

KURSY WAKACYJNE

NieRuChOMOśCi

cjeprzygotujemyCiędonowych
wyzwańinadamypewnościsiebie.
GreenSchoolWięcejinformacjina
www.greenschool.pllubpodnr
tel.343172317,500416222
Chcesz,abyTwojedzieckoodkryło
wsobienowetalenty?ZależyCi,żeby
byłobezpieczneiświetniesiębawiło?
KursyipółkoloniewGreenSchool.
Więcejnawww.greenschool.ploraz
podnrtel.343172317,500416222
Planujeszwakacjezagranicą?A
możeczekaCięawans?Kursyj.ang.lub
j.niem.wGreenSchooltopozytywna
energiaiświetnaatmosfera.Kłobuck,
Krzepice.Tel.500416222,343172317
MATEMATYKA–korepetycje–
egzaminypoprawkowe,zaległości–
wakacyjnapomoc–tel.794533255
Językangielskizdojazdem-
30zł/1h.Tel.663401199

MOtORyZACJA
Reklama

Sprzedam
Firma
J-K – pranieszwalnię.
tapicerki samochodowej i meblowej oraz dywanów.
Dojazd GRATIS. Tel. 661 700 686
 SZAFY WNĘKOWE i meble kuchenne na miarę, www.tops-system.

Reklama

Reklama

Maszyny przemysłowe
z podwójnym transportem
Juki, BROTheR.
Stan idealny.
Tel. 797558321

Jaja kurze z wolnego wybiegu,
Kłobuck. Tel. 792 896 875
Meblemłodzieżoweklasyczne,
łóżko,narożnik,stół+krzesła,
ława,stolikRTV.Tel.665774181
Sprzedamstolikidwakrzesełka
dladzieckazIkei.Tel.509052166
Rowerymęskieholenderskie,

602 631 362

Potrzebujesz szybko gotówki?
Provident Polska S.A. 600 400
288 (taryfa wg opłat operatora)
Mycie elewacji i kostki brukowej
oraz czyszczenie dachów. Tel. 502
450 627, www.eccotech.pl

Z.T.H.

Stan

WĘGIEL KRAJOWY I CZESKI:
EKO-GROSZEK
ukazać (np.:
praca, sprzedam, kupię, usługi, itd.).
luz i workowany, KOSTKA, ORZECH i MIAŁ

DOM i OGRóD

Ogłoszenie ukaże się w najbliższym możliwym

terminie. treść sms może mieć maksymalnie 160
MATERIAŁY BUDOWLANE
PiecC.O.miał,węgiel,drzewo.

znaków. Koszt 1 sms to 4,88 zł brutto. Regulamin
Dmuchawa,sterownikdo12hspalaUSŁUGI TRANSPORTOWE
nia.Tel.727533995lub607122696
usługi dostępny jest w siedzibie redakcji.

Ogłoszenie
Reklama

Wszystko do wykończeń wnętrz:
wełna, płyty g-k, gipsy, profile,
akcesoria

ROCKWOOL, KNAUF,
PRzEWÓz OSÓB –
BUDMAT

Reklama

Reklama

WęgIEL KAMIENNY

Oryginalne wyroby z polskich kopalń - wysokiej jakości

Domy pasywne
i energooszczędne

Reklama

„VERIS”
Apteka
Sprzedam
owce kameruńskie. Cena
ul. uzgodnienia.
Częstochowska 18A
do
Tel. 695 128 773
42-120 Miedźno
tel. 668 495 990
czynna:
pn – pt 8:00 – 20:00
sobota 8:00 – 14:00

ZAKŁADY POGRZEBOWE

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

Usługi Pogrzebowe

Apteka „VERIS”
ul.
Częstochowska 5
GIBERT
42-164 Parzymiechy
tel.
318 91
60 025
tel.34510
919
czynna:
pn
– pt 9:00 –ul.
16:00
Kłobuck,
Długosza
sobota 9:00 – 13:00

Wręczyca Wlk.

78

Punkt Apteczny „TWOJE ZDROWIE”
ul. Częstochowska
31c
Lindów
12
tel. 34 318 87 97
Krzepice ul. Częstochowska 40
czynny:
pn – pt 9:00 – 16:00

najniższe ceny

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

obsługa

Zakład Usług Pogrzebowych

Punkt Apteczny „VERIS”
„CONCORDIA”
ul.
Kościelna 9A
42-142 Ługi Radły
tel.34
362
tel. 797 169
00871 57
czynny:
348:00
322
02 38
pn – pt
– 15:00
czw
9:00 – 16:00

34 322 03 51

BEZPŁATNA OGÓLNOPOLSKA
42-200 Częstochowa
INFORMACJA
MEDYCZNA:
o lekarzach
ul.
Ikara
59
(dz. Grabówka)
aptekach
placówkach zdrowia
ul. Bema
2 (dz. Stradom)
usługach
medycznych
Tel. 194-39
ul. Mirowska 9 (dz. Zawodzie)
www.medycyna.bigduo.pl

ul. Westerplatte 30
ZAKŁADy
POGRZebOWe
(dz. Parkitka)
Usługi
Pogrzebowe
międzynarodowy transport
GIBERT
tel.
510 919 025 organizacja cerebezgotówkowa
Kłobuck, ul. Długosza 78
Wręczyca
Wlk. ul. Częstochowska
monii pogrzebowych
31c
Krzepice ul. Częstochowska 4
Bezgotówkowa organizacja pogrzebów
„STYX”
Rzetelna i profesjonalna obsługa

zakupy
z upominkiem

PROJEKT
transport
WYKONANIE - NADZÓR
motocykli

docieplenia budynków,
USŁUGI: dekarskie,
usługi ogólnobudowlane

kompleksowa naprawa
i przegląd motocykli,
skuterów, ATV

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

F.H.U. DEMOSTAL
Punkt skupu złomu - Janusz Mączka

Reklama
Reklama

busy 8,17-19,27, 35, 50,55 os
Tel 602 385 423

Reklama

UsłUgi tRanspoRtowe

Drabik

Reklama

WYLEWKI MASZYNOWE MIXOKRETEM
TAPETY NATRYSKOWE

Trans

42-100 Kłobuck
ul. E. Orzeszkowej 5

tel. 608 171 966

Michał Drabik

ul. Kościuszki 55
42-160 Krzepice
tel. 034 317 61 31
501 363 874

Usługi Pogrzebowe
MOŃKA
pogrzebowe
Krzepice Dz. Kuźniczka, ul. 17 Stycznia
7
42-200
Częstochowa
Częstochowa Dz. Raków, ul. Tetmajera
39
ul. Wielkoborska
196
tel. 34 317 56 25
893 785
tel.603
34 327
10 56
TRUMNY W CENACH PRODUCENTA!!!
tel. 24H 603 471 221
Firma rekomendowana przez Polską
Izbę
Pogrzebową
Wysoka
jakość usług w niskiej
Kompleksowe
cenie
Usługi Pogrzebowe
„Henryk”
42-100 Kłobuck
ul.
3 Maja
3A
Usługi
Pogrzebowe
tel. kom. 604 492 217
tel.
34
317
MOŃKA38 66
Składanie zamówień:
Kłobuck-Cmentarz
Kuźniczka, ul. 17 Stycznia 7
Czynne całą dobę!
Nie
stosujemy
tel. 34
317 56głupich
25 cen!
Nie przyjmujemy opłat na kościół i
grabarza.
603 893 785

WWW.WESLEy.CzE.PL

ul. Zamkowa 12
42-100 Kłobuck
tel. 695 550 302
email: serwis@brothersgarage.pl
wymiana opon

kostka, orzech, miał, WęgIEL bRuNATNY
ekogroszek letni i zimowy Hurt - niskie ceny
CZESKI WęgIEL ekogroszek, orzech
suchy węgiel • workowanie • transport
*ceny do negocjacji

Reklama

Usługi koparką obrotową, wykopy,
rozbiórki, wynajem. Piach, ziemia
itp. Wywrotka. Tel. 604 800 001

ZWIERZĘTA
iNfORMAtOR MeDyCZNy

Kompleksowe całodobowe usługi

Reklama

Przystajń

Dźwig, podnośnik koszowy,
transport ciężarowy – USŁUGI.
Tel. 697 567 058

USŁUGIKARCHEREM(pranie
Usługi remontowo-wykończeniowe,
Tel. 888 825 110, 888 250 391
ZWieRZętA
płytkarstwo, gipsówki, malowanie, karto
Bramy, Balustrady i Ogrodzenia
dywanówitapicerki),www.tops-system.pl
gipsy, adaptacja poddaszy. Tel. 790 887 051 Metalowe. Węglowice, tel. 697 717 551
Tel.788088161
SZAFYWNĘKOWEimeblekuWykończenia wnętrz, remonty do- Oddam2-miesięcznekocięta.
Remonty, Kompleksowo, Raty 0%

mów. Adaptacja poddaszy, zabudowa Tel.502312390
www.melanowicz.pl Tel. 607 995 727
chennenamiarę,www.tops-system.pl
Wynajemkucynafestyny,
k-g, płytki, malowanie. Szczegóły
Pogotowie Hydrauliczne 24H/7
Tel.788088161
imprezyokolicznościowe.Tel.723
www.griw.com.pl Tel. 726 775 458
dni. Awarie, Usterki www.melano

POGOTOWIESTOLARSKIEna Cyklinowanie bezpyłowe, montaż 042844
wicz.pl Tel. 722 277 394, 607 995 727
prawaiprzeróbkamebli.Tel.788088161

podłóg. Tel. 603 403 175
Sprzedamowcekameruńskie.
Układanie płytek, glazury, terakoty, Raty
Noweofertykredytowe!!!Wysoka
Tel.692967637,663855567
Naprawa komputerów – instala0%. Remonty łazienek, kuchni, tarasu, scho
Hoteldlakonia.Bardzodobre
przyznawalność!!!Kłobuck,Rynekim.
cja oprogramowania, modernizacja
dów.
Tel. 607 995 727 www.melanowicz.pl
sprzętu, konfiguracja dostępu do sieci, warunki.Tel.608475729
J.P.II,tel.343174162
 Przeprowadzki, Transport.
Sprzedamszczeniaki,matka
odzyskiwanie
danych. Tel. 517 464 128 

Kompleksowanaprawaobuwia.
Tel.
607 995 727
owczarekniemiecki,ojciecnie
 Instalatorstwo elektryczne w bu Usługi Hydrauliczne. Instalacje:
Kłobuckul.Andersa12,kierunek
owczarek;szczepione.Cena200zł.
dynkach nowych – starych, przyłąsanitarne, wod-kan., centralnego
Łobodno.Tel.343173572
cza,
remonty, odbiory – zaświadcze- Tel.790778024
ogrzewania, adaptacje kotłowni, biały

Przeprowadzkikompleksowo,
nia. Tel. 602 495 357
montaż. Raty 0% www.melanowicz.pl
505746297
 Cyklinowanie podłóg i parkietów. sZuKAM
PRACy
722 277 394,
607 995 727
Meblepodwymiar,www.franekme- Tel.
ble.pl505746297
Sprzątanie,prasowanie,mycieokien.
MEDYCZNY Tel.605698646
INFORMATOR
AKUMIX–skupmetalikolorowychiakumulatorów,tel.696-195-971

Podejmępracęjakoochroniarzdo
Punkt
Apteczny „TWOJE ZDROWIE”
Apteka „VERIS”
ul.Fachoweusługibudowlane:dociepleprywatnegoobiektu,natereniePopowa
Częstochowska 18A
Lindów 12
42-120 Miedźno
tel. 34 318 87 97
lubZawad.Inf.podnrtel.665792311
nia,wykończeniawnętrz.Tel.698407068
668 495 990
czynny:
tel.
czynna:
Tynkiwapienno-cementowena
pn – pt 9:00 – 16:00
pn – pt 8:00 – 20:00
listwach.Tel.889531955
ogłoszenia drobne przez telefon!
sobota
8:00
–
14:00
Punkt Apteczny „VERIS”
Układaniekostkibrukowej,sprzeul. Główna 50
dażkostki,usługikoparko-ładowarką.
Apteka „VERIS”
Kalej
ul. 11 Listopada 5b
Tel.608032546
tel. 34 319 41 99
42-100 Kłobuck
czynny:
tel.
CyklinowaniebezpyłowePARKIET
34 310 02 31
Nasi
czytelnicy
mają możliwość nadawania na
pn
– pt
9:00 – 16:00
JAN,układaniepodłóg,parkietów,
czynna:
łamach
Gazety
kłobuckiej drobnych ogłoszeń za
pn – sob 8:00 – 22:00
paneli,renowacjaschodów.
BEZPŁATNA OGÓLNOPOLSKA
pomocą
telefonu
komórkowego. Wystarczy wpisać
INFORMACJA MEDYCZNA:
Tel.600677146www.parkietjan.com
Apteka „VERIS”
oodpowiednią
lekarzach treść ogłoszenia, które chcemy aby
Częstochowska 5
ul.Cyklinowaniebezpyłowe,montaż
aptekach
42-164 Parzymiechy
podłóg.Tel.603403175
ukazało się w
najbliższym numerze Gazety Kłobucplacówkach
zdrowia
tel. 34 318 91 60
czynna:
Wycinkatrudnychdrzewpodnousługach medycznych
kiej
i
wysłać
na
numer 7416. treść Państwa ogłoTel. 194-39
pn – pt 9:00 – 16:00
śnikiemlubalpinistycznie,przycinanie
www.medycyna.bigduo.pl
sobota 9:00 – 13:00
szenia pojawia się w naszym systemie w ciągu kilku
prowadząceowocowych,przycinanie
sekund i zostaje potwierdzona sms zwrotnym. Dla
tuiidrzewozdobnych.Tel.505933515
Reklama
przykładu – jeśli chcecie Państwo zamieścić ogło
Instalatorstwoelektrycznewbudynkach,przyłącza,remonty,odbiory,poszenie wPANKI
rubryce pracatel.
treść 34
będzie
wyglądała tak:
PRASZCZYKI 47B 42-140
317-90-60
miary–zaświadczenia.Tel.602495357
tel.
34
319-10-57
UL.TARGOWA 24 42-141
PRZYSTAJŃ
Pt.OGlOsZe:
praca. Praca dla kobiety w sklePranietapicerkimeblowejtj.kanapy,
pie samoobsługowym
w Kłobucku od zaraz.
foteleitp.orazdywanów.Tel.661700686
www. stan-nawozy.
pl e-mail: biuro@stan-nawozy.pl
Pranietapicerkisamochodowej,
tel.555555555
ZAPRASZAMY-POLECAMY:
tel.661700686
Po wpisaniu treści Pt.OGlOsZe: prosimy podać
TaxiKłobuck,tel.602556889.
NAZWOZY SZTUCZNE: AZOTOWE, FOSFOROWE
nazwę rubryki w której ogłoszenie powinno się
7-osobowe,czynnecałądobę.

zAKłAD BUDOWLANO - HANDLOWy sp.j.

P.P.H.U. SWING
Cyganka 27
42-140 Panki
tel./fax 034 317 90 83
0 691 996 166
0 691 996 477

UTH KIERAT
Brzeziny 32

pl tel. 788 088 161
240zł.Tel.536185084
USŁUGI KARCHEREM (pranie
Rowerzsilnikiemspalinowym,
dywanów i tapicerki) www.tops-sysnowymodel,1750zł.Tel.536185084
tem.pl
tel. 788 088 161

Sprzedamowies,tel.608221093
SprzedamATLASdoćwiczeń
AKUMIX – skup metali kolorowych i akumulatorów, tel. 696-195-971
symbol„STUDIO3”,jaknowy.
 Czyszczenie dywanów i tapicerek
Niedrogo.Tel.606416106
– tanio.
Tel. 698 126 893

Sprzedamsieczkarniędosłomytyp
 Cyklinowanie, tel. 721 649 745
H-147.Inf.podnrtel.665792311
Kredyty bankowe: oferta poEkopelet,pellet–producent,
nad 20 banków, samochodowe na
sprzedażdetalicznaihurtowa.
oświadczenia, dla firm bez ZUS i
Tel.600677146
US.
Kłobuck, Rynek Jana Pawła II

Sprzedammaszynyszwalniczeprzemy17. Tel. 34 317 41 62
słowe.Juki,Brotherpodwójnytransport,
 Pożyczki pozabankowe bez zdolautomaty.Lamowniki.Tel.797558321
ności
kredytowej, bez BIK, Chwi
Szwalniesprzedam.Maszyny
lówki na dowód. Kłobuck, Rynek
zpodwójnymtransportemw
Jana Pawła II 17. Tel. 34 317 41 62
automacie.Przemysłowe.Juki.Stan
 Masz firmę? - Masz pieniądze! Speidealny.Tel.797558321
cjalna
oferta dla osób prowadzących

Sprzedammaszynęprzemysłową
działalność gospodarczą. Bez dokuJukizpodwójnymtransportemw
mentów dochodowych. Na oświadczeautomacie.Tanio.Tel.797558321
nie.
Do 20 tysięcy. Tel. 795 518 752

Sprzedammaszynęprzemysłową
 Gotówka na święta, na węgiel,
Brotherzpodwójnymtransportem.
na co tylko potrzeba! Bez BIK i bez
Tanio.Tel.797558321
sprawdzania
zdolności kredytowej.

Drewnokominkowe;dąb,brzoza,
Minimum formalności i krótki okres
sosna.Transport.Tel.694804133
oczekiwania na pieniądze. Zadzwoń i
się
przekonaj. Tel. 34 314 82 02
usŁuGi
 Wycinka trudnych drzew podnoKAMIENIARSKIE
śnikiemUSłUgI
lub alpinistycznie,
przycinanie
prowadzące owocowych,
przycinanie tui,
„RAF-STONE”
krzewów
Tel. 505 933
515
kamień ozdobnych.
naturalny: schody,
kominki,
 Odśnieżanie
ręczne:
dachów,
parapety,
elewacje
i inne. VAT,
posesji,
chodników
itp. Faktury
696 007 520
tel. 607 995Tel.
727
www.raf-stone.pl
 HYDRAULIK.
Instalacje wodkan, centralnego ogrzewania. AdaBALUSTRADY
NIERDZEWNE
ptacje
kotłowni. Tel.
607 143 037
606 512 929
www.wolmar.pl

Reklama
Reklama

Reklama

WYLEWKI MASZYNOWE MIXOKRETEM
TAPETY NATRYSKOWE

SprzedammotocyklHondaTransEDUKACJA
alp-XL-650cm3,rokprodukcji2005.
Cena11500zł.Tel.606645584
Sprzedamsamochódosobowy
MATEMATYKA – korepetycje

–
każdy
poziom: SP, GIM, LO/TCH –
OpelVectraB1.6V,rokprod.1997,
MATURA, EGZAMIN GIMNAZJALel.szyby,e.l.wk.CenadouzgodnieNY – duże doświadczenie – atrakcyjne
nia.Tel.kom.726445611,
ceny – tel. 794 533 255
tel.st.343193110
SprzedamHondęCivic1.4,rok
USŁUGI
2000.Cena8000zł.Waleńczów,
tel.790881997
Usługowa „ARANŻ” oferuFirma
SprzedamPeugeot307SW2006;
je aranżowanie i wykańczanie wnętrz.
poprzekładcezwersjiangielskiej,
przygotowanydorejestracji,po
Sufity napinane – alternatywa dla płyt
opłatach.Przebieg60000mil
k-g. www.aranz-sb.pl Tel. 502 084 966
(100000km).6xairbag,4xel.szyby,climatronicdwustrefowy,ABS,
Sprzątamy groby. Tel. 797 558 321
solardachzroletą,el.regulowanei
www.zadbanygrob.net
składanelusterka,el.wspomaganie
kierownicy,radioCD+zmieniarka
Cyklinowanie bezpyłowe PARKIET
na6płyt+1,lusterkofotochrom,
JAN, układanie podłóg, parkietów,
tempomat,immobilizer,czujniki
paneli, renowacja schodów. Tel. 600
cofania,alufelgi16”Peugeot,klima677 146, www.parkietjan.com
tyzowanyschowek,el.reg.świateł.
Możliwytanitransport.Tel.602
TAXI Kłobuck, tel. 602 556 889.
136468,667951612
Czynne całą dobę.
7-osobowe.
SprzedamprzyczepkęjednoosioDrobne zakupy na telefon.
wą–wywrotka.Cena2,5tys.zł.
Tel.510621384
BALUSTRADY NIERDZEWNE- Poręcze – Schody – OgrodzeRóżNe
nia www.wolmar.pl tel. 606 512 929

P.P.H.U. SWING
Cyganka 27
42-140 Panki
tel./fax 034 317 90 83
0 691 996 166
0 691 996 477

Profesjonalne
TRUMNY
Usługi Pogrzebowe
„KADŁUBSKI”
W CENACH PRODUCENTA!!!
tel. 500 702 704
605 059
619
Firma
rekomendowana
przez
Krzepice, ul. Andersa 41
Panki,
Powstańców
Śląskich 1a
Polskąul.Izbę
Pogrzebową
Najniższe Ceny – Usługi Najwyższej
Jakości
Organizujemy pogrzeby na terenie
całego
kraju. grobów.
Sprzątanie
Jesteśmy do Państwa dyspozycji całą
dobę
przez
365grobami.
dni.
Opieka
nad
www.kadłubski.pl

www.zadbanygrob.net
Tel. 797 558 321
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rozmaitości
Wręczyca Wielka

Powstańczy zryw w Czortkowie
Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Twój sklep z sąsiedztwa
Waleńczów ul. Częstochowska 1
W terminie 16.08-18.08.2013 oferujerujemy:
Łopatka b/k
11,49 zł/kg
W termiie 16.08-29.08.2013 oferujemy:
Galaretka Delecta 75g (wybrane rodzaje)
Makaron Eko-Mak 1kg (wybrane rodzaje)
Przyprawa Kucharek 200g
Napój Tymbark 2l (wybrane rodzaje)
Papier toaletowy Mola A-8 (wybrane rodzaje)

0,99 zł/szt
2,99 zł/op
1,79 zł/szt
3,39 zł/szt
5,59 zł/szt

Promocja dotyczy tylko Delikatesy Centrum w Waleńczowie

Stacja Paliw TANKCAR
paliwa PKN ORleN

zawsze niskie ceny

W

e wręczyckim ośrodku kultury dostępna jest wystawa
dotycząca wydarzeń, które
miały miejsce w 1940 roku w Czortkowie, czyli w czasie II wojny światowej. Jej organizatorem jest OBEP
Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach i Krakowie, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Wręczycy Wielkiej, Stowarzyszeniem Solidarność Walcząca we Wrocławiu oraz Stowarzyszeniem NZS
1980. Autorem wystawy "Powstańczy
zryw w Czortkowie w 1940 roku" jest
Stanisław Maria Jankowski, a projektu graficznego Dariusz Grochal. Ekspozycję wystawy upamiętniającą zryw
w Czortkowie oraz jej uczestników,
po raz pierwszy zaprezentowano w
60. rocznicę próby opanowania miasta, czyli 20 stycznia 2005 r. w Krakowie. Wręczycka ekspozycja będzie dostępna do końca sierpnia.(PW)

Łobodno

Festyn
sportowy

Już w najbliższy weekend odbędzie
się w Łobodnie festyn sportowy, organizowany przez miejscowy Ludowy Klub Sportowy „oksza”. Emocje
sportowe rozpoczną się w sobotę o
godz. 10.00 turniejem drużyn młodzieżowych, o 17.00 z kolei pierwsza
drużyna okszy rozegra mecz z Wartą
Popów. niedzielne uroczyste otwarcie festynu zaplanowano wprawdzie
na 16.30, ale już godzinę wcześniej
powinien zacząć grać zespół antrakt.
W programie niedzielnej części imprezy przewidziano także m.in. bajkę
dla dzieci w wykonaniu teatru „Kameleon” z Krakowa, występ zespołu
„Stokrotki”, dJ'a prowadzącego również karaoke, na koniec natomiast
dyskotekę. W międzyczasie mają
się odbywać liczne konkursy zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, na
19.30 zaplanowano z kolei losowanie
głównej nagrody.(PW)

Reklama

ZAPRASZAMY!!!

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Pierwszym
ogłasza nabór na rok szkolny 2013/2014:
• do oddziałów przedszkolnych 3-4 latków i 5-6 latków;
• do klasy I-VI sześcioletniej szkoły podstawowej.

U nas:

Dlaczego warto zapisać DZIECKO
do naszej placówki?

• Państwa DzIECKO będzie się uczyć w komfortowych warunkach – zostanie
przywiezione do szkoły i odwiezione po zajęciach do domu bezpłatnie;
• język angielski codziennie w szkole i w oddziałach przedszkolnych - bezpłatnie;
• Uczniowski Klub Sportowy – sekcja piłki nożnej (bezpłatny udział wszystkich
roczników);
• możliwość uczestnictwa w zajęciach sekcji Taekwondo;
• przed lekcjami i po zajęciach mają zapewnioną opiekę świetlicową;
• nauka i opieka jest bezpłatna (rodzice nie płacą także za dodatkowe godziny w
przedszkolu);
• opieka dla przedszkolaków i uczniów jest zapewniona w godzinach od 7.00 do 17.00
- w zależności od potrzeb rodziców;
• przedszkolaki otrzymują bezpłatne podręczniki;
• zorganizowane dożywianie;
• bezpłatna terapia logopedyczna;
• wyjeżdżamy co tydzień na krytą pływalnię z nauką pływania;
• nauczyciele stosują atrakcyjne i aktywizujące uczniów metody nauczania;
• stale wzbogacana i unowocześniana jest baza dydaktyczna;
• niesiemy indywidualną pomoc uczniom mającym trudności w nauce poprzez udział
w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych;
• stymulujemy rozwój uzdolnień uczniów poprzez udział w kołach zainteresowań.

Zachęcamy wszystkich Rodziców do zapisania dziecka do naszej szkoły.
Jego zadowolona buzia i opowieści o szkolnych przeżyciach
utwierdzą z pewnością Was, drodzy Rodzice, w przekonaniu,
że podjęliście trafną decyzję.
Jeśli nie wierzysz, spytaj tych, którzy u nas się uczą lub odwiedź naszą
stronę internetową www.spzwierzyniec.org
Wnioski o przyjęcie składamy
w Szkole Podstawowej w zwierzyńcu Pierwszym przy ul. Szkolnej 2

ZAPRASZAMY!!!
Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”

