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Most oddany 
do użytku

WĄBRZEŹNO  Nowy most na Jeziorze Zamkowym, zgodnie 
z planem, jeszcze przed wakacjami został udostępniony miesz-
kańcom. W piątek 22 czerwca odbył się ostateczny odbiór tech-
niczny inwestycji. Z tej okazji przy mostku zorganizowane zo-
stało spotkanie władz miasta z wąbrzeźnianami, a także gry 
i zabawy dla najmłodszych
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WĄBRZEŹNO  Rywalizacja im niestraszna

W miniony weekend kilkuset młodych sportowców wzięło udział w biegu 
z przeszkodami pod hasłem „Ergis Mali Twardziele”. Inicjatywa stowarzy-
szenia „Miastoaktywni.pl” przyciągnęła dzieci w wieku od 3 do 14 lat, które 
musiały zmierzyć się m.in. z torem ułożonym z opon i górką usypaną 
z ziemi. Szczegóły na stronie 32.
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Co prawda nie było przeci-
nania wstęgi, ale małą uroczy-
stość urozmaicił występ mło-
dych muzyków z Orkiestry Dętej 
WDK oraz taneczne popisy pań 
z Klubu Aktywnych Kobiet. Ani-
matorzy z Wąbrzeskiego Domu 
Kultury przygotowali ponadto 
szereg zabaw i konkursów dla 
najmłodszych mieszkańców 
miasta, zaś uczestnicy happe-
ningu otrzymali pamiątkowe 
pocztówki z widokiem mostu. 

Zaplanowane wspólne zdjęcie 
wykonane z drona, z powodu 
warunków atmosferycznych 
(wiatr) nie mogło być zrealizo-
wane, jednak nie przeszkodziło 
to zgromadzonym wąbrzeź-
nianom, którzy licznie stawili 
się nad brzegiem jeziora. Pa-
miątkową fotografię wykonano 
w tradycyjnym ujęciu.

Milion to niedrogo
– Myślę, że mostek jest 

okazały i będzie się wszystkim 

podobał. Ponadto od godziny 
21 do 4 rano będzie pięknie pod-
świetlony, więc dzięki koloro-
wym światłom zostanie jeszcze 
lepiej wyeksponowany – mówił 
burmistrz Leszek Kawski. – Po-
wszechnie wiadomo, że nowy 
most kosztował ponad milion 
sto pięćdziesiąt tysięcy złotych. 
Słyszałem i czytałem krytyczne 
głosy, np. na facebook’u, że most 
to chyba ze złota będzie, bo tyle 
kosztuje, a można by go za sto 
tysięcy zrobić itp. Ja jestem pe-
łen podziwu dla firmy „Dźwi-
gar”, która wykonała to zadanie 
za ustaloną cenę. Gdybyśmy ten 
przetarg robili dzisiaj, to pewnie 
ten most by kosztował dwa razy 
tyle, bo tak w tzw. międzyczasie 
ceny poszły w górę. Cieszę się, że 
na dzisiejszą uroczystość przy-
szło tyle osób. Chciałbym przy 
tej okazji podziękować firmie, 
która wykonała zadanie zgodnie 
z planem. Tak jak zakładaliśmy, 
dzisiaj odbył się ostateczny od-
biór, wszystko się udało. 

Dokończenie na str. 4

Więcej zdjęć na naszej stronie:
WABRZEZNO-CWA.PL

GMINA KSIĄŻKI  Strażacy świętowali 

W sobotę 23 czerwca druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Osieczku celebrowali 70-lecie swojej jednostki. Podczas uroczystości 
wspominali początki oraz bogatą historię miejscowej straży. Najwyższe 
strażackie odznaczenie – Medal im. Bolesława Chomicza, otrzymał Ro-
man Witomski, wieloletni prezes OSP. Więcej na stronie 26.
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GMINA KSIĄŻKI  18 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie przedszkola w Książkach, zmodernizowa-
nego po gruntownym remoncie. Przedszkolaki zyskały estetyczne i dobrze wyposażone w pomoce dy-
daktyczne sale edukacyjne. Całkowity koszt  modernizacji wyniósł 883 tys. zł, gmina otrzymała przy tym 
prawie 413 tys. zł dofinansowania

Przedszkolaki mają lepiej
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– Remont przedszkola był 
możliwy dzięki dofinansowa-
niu w ramach Poddziałania 
6.3.1 Inwestycje w infrastruktu-
rę przedszkolną Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskie-
go na lata 2014-2020 – mówi 
wójt Jerzy Dutkiewicz. – Prace 
remontowe i modernizacyjne 

działającego przedszkola miały 
na celu dostosowanie obiektu 
do norm i standardów obowią-
zujących dla tego typu obiektów 
oraz przystosowanie istnieją-
cego obiektu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Zakres prac 
remontowych obejmował m.in. 
wymianę instalacji elektrycznej, 
wod-kan i c.o, montaż nowej 

armatury sanitarnej, wymianę 
stolarki drzwiowej, wykonanie 
nowych posadzek i wyłożenie 
sal lekcyjnych nową wykładzi-
ną – wylicza wójt Dutkiewicz. 
– Pomieszczenia przedszkola 
zostały ponadto wyposażone 
w nowe meble, sprzęt elektro-
niczny i pomoce dydaktyczne. 

W uroczystym otwarciu 

zmodernizowanej placów-
ki udział wzięli radni gminy 
Książki, nauczyciele oraz pra-
cownicy szkoły i przedszko-
la, a także dzieci i ich rodzice. 
Wójt Jerzy Dutkiewicz wraz 
z dyrektor Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola Ewą Jędrzejew-
ską-Głowacką, przecinając wstę-
gę, dokonali oficjalnego otwar-

Wójt Jerzy Dutkiewicz oraz dyrektor Ewa Jędrzejewska-Głowacka 
uroczyście przecięli wstęgę Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć dzieci oraz ich rodziców

cia przedszkola, zaś proboszcz 
miejscowej parafii ks. Zbigniew 
Żynda pobłogosławił i poświę-
cił pomieszczenia przedszkolne. 
Po oficjalnym otwarciu wszyscy 
mieli możliwość zwiedzenia sal 
przedszkolnych.

(krzan)
fot. nadesłane

Kreatywne środy 
w domu kultury
Wąbrzeski Dom Kultury zachęca dzieci w wieku 6-12 
lat do udziału w warsztatach plastyczno-animacyj-
nych. Instruktorzy zapraszają do wspólnej zabawy 
we wszystkie środy lipca w godzinach 16.00-17.30. 

Wąbrzeźno

– Podczas warsztatów bę-
dziemy rozwijać zdolności ma-
nualne oraz plastyczne dzieci. 
Ponadto nie zabraknie zabawy 
z chustą animacyjną, folią bą-
belkową oraz innego rodzaju 
kreatywnych atrakcji. Dzie-
ci dowiedzą się, jak z pozoru 
niepotrzebnych rzeczy można 
stworzyć wiele różnego rodzaju 

„małych dzieł” – wyjaśnia Doro-
ta Otremba. 

Zajęcia zaplanowano na 
środy, tj. 4.07, 11.07, 18.07 i 25.07. 
Koszt jednych warsztatów wy-
nosi 20zł/os. Zapisy w Dzia-
le Animacji Kultury WDK, tel. 
566881727, wew. 24. (obowiązuje 
kolejność zgłoszeń)

(krzan)

Region

Tragiczny początek wakacji
Do dramatycznego w skutkach wypadku doszło pod Brodnicą. Jadący z dużą 
prędkością samochód uderzył w drzewo. Na miejscu zginęły dwie osoby, kolejne 
dwie ranne przetransportowano do szpitala.

Tragedia wydarzyła się 
22 czerwca, krótko po godz. 
23.00, w miejscowości Karbo-
wo. Policjanci, którzy pojechali 
na miejsce zdarzenia ustalili, 
że kierujący VW Golfem, jadąc 
z kierunku Zbiczna w stronę 
Brodnicy, zjechał na pobocze i 
uderzył z drzewo. Na miejsce 
przyjechały dwie karetki oraz 
pięć zastępów straży pożarnej, 
aby wydobyć rannych zaklesz-

czonych w rozbitym samocho-
dzie niezbędne było użycie na-
rzędzi hydraulicznych.  

– Śmierć na miejscu poniósł 
26-letni kierowca oraz 17-letnia 
pasażerka – informuje rzecz-
nik prasowy brodnickiej policji 
Agnieszka Łukaszewska. – Dwie 
kolejne osoby, które podróżo-
wały w aucie z obrażeniami cia-
ła zostały przetransportowane 
do szpitali w Brodnicy i Rypinie.

Brodniccy policjanci pod 
nadzorem prokuratora wyja-
śniają okoliczności i przyczyny 
tej tragedii. Jak dowiedzieliśmy 
się nieoficjalnie, przyczyną mo-
gła być prędkość. Uderzenie było 
tak silne, że samochód dosłow-
nie owinął się wokół drzewa, a 
silnik został wyrzucony kilkana-
ście metrów dalej. 

(nał)
fot. KPP Brodnica
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REGION  25 czerwca sejmik województwa przyjął nowy regulamin przyznawania stypendiów dla 
uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”. Od najbliższego roku szkolnego stypendysta 
będzie mógł otrzymać od 200 do 500 złotych miesięcznie

Pięćset złotych dla uczniów

Urząd Marszałkowski realizu-
je obecnie trzy programy stypen-
dialne – dla uzdolnionych w za-
kresie przedmiotów ścisłych, dla 
uczniów szkół zawodowych oraz 
dla humanistów. W przyszłym 
roku szkolnym wsparciem planu-
je objąć 2722 uczniów.

– Najwyższą kwotą pomo-
cy, którą będziemy przyznawać 
w ramach trzech naszych pro-
jektów stypendialnych to 500 
złotych miesięcznie. To stawka 
zarezerwowana dla najlepszych. 

Warto już teraz przygotować się 
do aplikowania o to wsparcie, na 
wnioski czekamy do końca wrze-
śnia – tłumaczy marszałek Piotr 
Całbecki.

W minionym roku szkol-
nym pomoc stypendialną w ra-
mach projektu „Prymus Pomorza 
i Kujaw”  otrzymało 1,5 tysiąca 
uczniów, a w sumie z tego ro-
dzaju wsparcia w ciągu dwóch lat 
skorzystało 3,2 tysiąca młodych-
zdolnych. 

– To pomoc dla młodzieży, 

która dobrze radzi sobie w nauce 
z przedmiotów przyrodniczych, 
informatycznych, matematyki, 
języków obcych oraz przedsię-
biorczości. Wsparcie kierujemy do 
uczniów klas siódmych i ósmych 
szkół podstawowych, wygasza-
nych klas gimnazjalnych oraz 
liceów, techników i szkół bran-
żowych – wyjaśnia Beata Krze-
mińska, rzecznik prasowa Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu. 

Do 622 osób, uczniów techni-
ków i szkół zawodowych, trafiło 

wsparcie stypendialne w wysoko-
ści od 200 do 500 złotych w ra-
mach marszałkowskiego pro-
gramu „Prymusi Zawodu Kujaw 
i Pomorza”. 

Startuje również program  
„Humaniści na start!” przygoto-
wany przez samorząd wojewódz-
twa z myślą o uczniach szczegól-
nie uzdolnionych w zakresie nauk 
humanistycznych 

– W przyszłym roku dofinan-
sowaniem planujemy objąć 600 
uczniów. Kwota wsparcia to od 

200 do 500 złotych miesięcznie – 
zaznacza Krzemińska. 

 Nabory wniosków o przy-
znanie stypendiów w ramach 
wszystkich trzech marszałkow-
skich projektach stypendialnych 
potrwają do końca września. Są 
realizowane z udziałem wsparcia 
z naszego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego.

Szczegóły naborów można 
znaleźć na stronie www.kujaw-
sko-pomorskie.pl.

(ToB)

Wąbrzeźno

Ratusz zamyka kasę
Od 1 sierpnia kasa w Urzędzie Miasta Wąbrzeźna zo-
stanie zamknięta. Po tym terminie opłat na rzecz 
urzędu można będzie dokonywać przelewem lub 
w banku BGŻ Paribas S.A. Oddział Wąbrzeźno.

Jeszcze tylko do końca lipca 
istnieje możliwość dokonywa-
nia opłat w okienku kasowym 
w wąbrzeskim ratuszu. W związ-
ku z tym od 1 sierpnia wpłaty na 
rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno 
(np. podatek od nieruchomości 
itp.) będzie można dokonywać 
nieodpłatnie w siedzibie BGŻ 

BNP Paribas S.A. Oddział 
w Wąbrzeźnie przy ulicy  
1 Maja 39 lub przele-
wem na rachunek nr 
26 2030 0045 1110 0000 
0219 3680 w Banku BGŻ 
BNP Paribas S.A. Oddział 
w Wąbrzeźnie.

Opłaty za odpady 
komunalne, tak jak do-
tychczas, należy uisz-
czać na indywidualny 
numer konta bankowe-
go do wpłat za odbiór 
i zagospodarowanie od-
padów komunalnych.

oprac. (krzan)
fot. UM WąbrzeźnoOkienko kasowe w urzędzie miasta będzie czynne do końca lipca

Wąbrzeźno

Czas podsumowań 
W wąbrzeskiej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana 
Pawła II wyróżnienia i nagrody odebrała liczna grupa 
uczniów. 

W „dwójce” przyznano nastę-
pujące nagrody za bardzo wysokie 
wyniki w nauce, wzorowe zacho-
wanie, pracę na rzecz szkoły i klasy 
oraz osiągnięcia sportowe:

Nagroda Stypendium im. Wal-
thera Nernsta za szczególne osią-
gnięcia w nauce  i pracy na rzecz kla-
sy i szkoły – Agnieszka Retz, kl. VII 
c i Bartosz Socha, kl. VII c; Nagroda 
Stypendium im. Walthera Nernsta 
za szczególne osiągnięcia w nauce  
i sporcie – Julia Libuszewska, kl. VII 
a; Nagroda Burmistrza Miasta Wą-
brzeźna – Martyna Zielińska, kl. VII 
a; Nagroda Dyrektora Szkoły – Ma-
ria Turbak, kl. VI b; Nagroda Rady 
Pedagogicznej – Oliwia Niemyt, kl. 
VII a; Nagroda Przewodniczącego 
Rady Rodziców – Kornelia Templin, 

kl. VI b.
Ponadto w każdej klasie 

uczniowie otrzymali świadectwa 
z wyróżnieniem oraz nagrody za 
bardzo dobre wyniki w nauce.

oprac. (krzan)
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W czwartek 14 czerwca w sta-
rostwie powiatowym odbyło się 
spotkanie Klubu Honorowych 
Dawców Krwi w Wąbrzeźnie. 
Członkowie klubu rozmawiali 
głównie o przygotowaniach do 
obchodów 60-lecia HDK w PCK, 
w ramach których planują m.in. 
zorganizowanie pikniku dla hono-
rowych dawców krwi i ich rodzin.

Klub zrzeszający honorowych 
krwiodawców powiatu wąbrze-
skiego powstał w październiku. 
Jego głównym celem jest działa-
nie na rzecz krwiodawców PCK 
i krzewienie idei Honorowego 
Krwiodawstwa Polskiego Czerwo-
nego Krzyża. Obecnie skupia po-
nad 20 osób.

Kamila Trzcińska jest dawcą 
krwi od 2000 r. Oddała już ponad 

25 l krwi.
– Oddaję krew, bo chcę po-

móc tak jak kiedyś brat mojej 
mamy pomógł mojej siostrze – 
mówi.

Statystyki pokazują, że latem 
spada liczba dawców krwi, a wy-
padków na drogach nie ubywa.

– Ostatnio lekarz skarżył się, 
że przez brak krwi muszą prze-
kładać operacje więc to nie wyglą-
da wesoło – opowiada Wiesława 
Górska, która oddała już prawie 
26 l życiodajnego płynu. – Coraz 
więcej młodych ludzi oddaje krew, 
ale dużo też ludzi nie może tego 
robić, chociaż chce. Często przy-
czyną u kobiet jest niedowaga. 
Chcą być zgrabne. Może gdyby 
była większa mobilizacja w szko-
łach średnich tych osób byłoby 

jeszcze więcej. To ukłucie igły to 
nie jest jakiś wielki ból, opieka 
w busie do poboru krwi jest super. 
Nie jest prawdą, że organizm się 
uzależnia od oddawania krwi. Nie 
mam złego samopoczucia w okre-
sie między jednym a drugim po-
borem.

Prezes klubu Janusz Mazur-
kiewicz zaczął oddawać krew, od-
bywając zastępczą służbę wojsko-
wą w zakładowej straży pożarnej 
w 1977 r.

– To były losowe sprawy typu 
wypadek. Potem przeszedłem do 
straży zawodowej, jeździliśmy 
do Łodzi, Warszawy i Trójmiasta 
i tam oddawaliśmy krew – wspo-
mina – Zawsze uważałem, że war-
tość człowieka ocenia się po tym, 
ile jest w stanie zrobić dla drugiej 

osoby. Nie ma nic lepszego niż od-
dać część siebie komuś. Czuję się 
spełniony, bo całe życie pomaga-
łem ludziom – byłem strażakiem, 
ratownikiem i ochroniarzem.

Członkiem klubu HDK PCK 
może zostać każdy honorowy 
dawca krwi, który wyraził wolę 
wstąpienia do PCK i został przyję-
ty przez zarząd klubu oraz zobo-
wiązał się do honorowego odda-
wania krwi lub jej składników, co 
najmniej raz w roku kalendarzo-
wym. Klubowiczem może zostać 
także osoba, która ze względu na 
stan zdrowia nie może nadal od-
dawać krwi, lecz aktywnie uczest-
niczy w pracach klubu HDK PCK. 
Warunkiem jest też regularne (raz 
na rok) opłacanie składki człon-
kowskiej.

Członkowie klubu pełnią dy-
żury w każdą drugą środę, kiedy 
jest otwarty pobór krwi w krwio-
busie Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa z Byd-
goszczy przy pływalni miejskiej. 
Każdy kto wyrazi wolę wstąpienia 
do klubu może się do niego zapi-
sać wypełniając deklarację klubo-
wą i opłacając składkę członkow-
ską na rok 2018.

– Nasze plakaty wieszamy 
w rożnych wyznaczonych do tego 
miejscach. Niestety zauważyłem, 
że często są zrywane albo zakle-
jane innymi. Bardzo proszę aby 
tego nie robić. Chcemy propago-
wać ideę oddawania krwi – mówi 
Janusz Mazurkiewicz.

Tekst i fot. 
Paulina Grochowalska

Honorowi dawcy krwi zrzeszeni w klubie Wiesława Górska oddała już prawie 26 l krwi

WABRZEZNO–CWA.PL

W służbie drugiemu człowiekowi
WĄBRZEŹNO  Członkowie Klub Honorowych Dawców Krwi w Wąbrzeźnie zachęcają do oddawania krwi

Dokończenie ze str. 1
Dziękuję także inspektorowi nad-
zoru inwestorskiego panu Piotrowi 
Świerzyńskiemu, który czuwał nad 
budową mostu Na etapie wyko-
nawstwa wychodzą różne szcze-
góły, trudności, trzeba coś zmienić, 
poprawić itp. Nad tym wszystkim 
musi zapanować inspektor nadzo-
ru, który ustala z wykonawcą, co 
można zaakceptować, jak wykonać. 
Dziękuję także bardzo serdecznie 
moim pracownikom, szczególnie 
wydziałowi budownictwa, kiero-
wanemu przez panią Jolantę Po-
lkowską. Pracownicy tego wydziału 
czasami nawet dwa razy dziennie 
zjawiali się na placu budowy, aby 
na bieżąco rozwiązywać ewentu-
alne problemy, robili wszystko, aby 
ten mostek jak najszybciej powstał 
– mówił burmistrz. – Oby ten 
most służył wszystkim przez kil-
kadziesiąt kolejnych lat. Co praw-
da na etapie budowy zdarzyła się 
mała próba zaprószenia ognia, ale 
obecnie mamy tu już dwie kame-

ry. Ostrzegam, one działają, mo-
nitorują teren 24 godziny na dobę. 
Jeżeli ktoś będzie chciał dopuścić 
się jakiejś dewastacji, to osobiście 
przyczynię się do ukarania takiej 
osoby. Sposób się znajdzie – zazna-
czył burmistrz Kawski.

Uczestniczący w otwarciu 
mieszkańcy miasta chwalili este-
tykę i funkcjonalność nowego mo-
stu. 

– Kiedy mostek był nieczynny, 
to aby dojść na nowy cmentarz, 
musiałam poświęcić pół godziny. 
Teraz to wystarczy tylko 15 minut 
– mówi jedna z wąbrzeźnianek. – 
Mam tylko jeszcze jedną prośbę do 
burmistrza. Przy schodach (pro-
wadzących do mostku) na Górze 
Zamkowej przydałaby się poręcz. 
Nie musi być podświetlana, może 
być zwyczajna, metalowa. Star-
szym osobom ułatwiłaby pokona-
nie stromego zejścia – uzasadnia.

Inwestycja dofinansowana
Koszty budowy nowego mostu 

zostały pokryte ze środków budże-

towych Wąbrzeźna oraz z funduszy 
unijnych. Dofinansowanie wyniosło 
nieco ponad pół miliona złotych. 
Jak wyjaśnia Maciej Rataj, dyrek-
tor biura Lokalnej Grupy Działa-
nia Ziemia Wąbrzeska, zadanie pn. 
„Rozebranie istniejącego i budowa 
nowego mostu drewnianego dla 
pieszych na Jeziorze Zamkowym 
w Wąbrzeźnie” było objęte pro-
jektem Miasta Wąbrzeźno, które 
pozyskało na ten cel fundusze unij-
ne w ramach konkursu nr 3/2017 
z zakresu Budowy lub przebudowy 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej dla przedsięwzięcia 
– Dostosowanie infrastruktury do 
potrzeb rekreacji i turystyki w ra-
mach Lokalnej Strategii Rozwoju 
obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 
2016-2022.  

– Wniosek został złożony do 
biura stowarzyszenia Lokalna Gru-
pa Działania Ziemia Wąbrzeska 
w odpowiedzi na ogłoszony nabór, 
następnie wybrany do realizacji 

Wąbrzeźno

Most oddany do użytku

przez Radę Programową i przeka-
zany do Urzędu Marszałkowskiego 
jako Instytucji Zarządzającej – wy-
jaśnia Maciej Rataj. – Odpowiadają-
cy na potrzeby mieszkańców pro-
jekt otrzymał wsparcie finansowe 
w wysokości 509 tys. 135 zł w ra-
mach poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność” objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Na eta-
pie składania wniosku o przyznanie 
pomocy założono koszty kwalifiko-
wane projektu na poziomie 800 
tys. 150 zł, z czego wskazane 509 
tys. 135 zł z Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (EFRROW), który 

finansuje Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 
w wysokości 63,63%, natomiast po-
została kwota, stanowiąca różnicę 
między kosztami kwalifikowanymi 
operacji a środkami unijnymi, tj. 
291 tys. 015 zł, miała być wkładem 
własnym samorządu Wąbrzeźna, 
udziałem publicznych środków kra-
jowych – tłumaczy Maciej Rataj.

Przypomnijmy, iż po przetar-
gu okazało się, że założona przez 
samorząd kwota była zbyt niska. 
Na etapie wyboru wykonawcy naj-
korzystniejsza oferta opiewała na  
1 mln 104 tysiące 724,50 zł. Podczas 
sesji radni zgodzili się zwiększyć 
wydatki na budowę mostu, stąd też 
wzrósł wkład własny samorządu.

Tekst i fot. (krzan)
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Wyróżnienie od marszałka
WĄBRZEŹNO  Firma Ampol-Merol Sp. z o.o. z Wąbrzeźna została wyróżniona podczas gali Nagród 
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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Gala odbyła się we wtorek 
19 czerwca na scenie letniej przy 
CKK Jordanki w Toruniu. To naj-
bardziej prestiżowe wyróżnie-
nia, przyznawane za najwarto-
ściowsze dokonania w istotnych 
obszarach działalności publicz-
nej i społecznej, profesjonalnej 
i biznesowej.

– Nagrody trafiły jak zwy-
kle w ręce najlepszych z najlep-
szych – osób i zespołów, które 
swoją aktywnością, zaangażo-
waniem i pracą służą rozwojowi 
regionu. Promujemy w ten spo-
sób twórcze, często nowatorskie 
przedsięwzięcia, warte naślado-
wania w wymiarze regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym, 
a także twórcze i aktywne po-
stawy – tłumaczy marszałek 
Piotr Całbecki. 

Nagrody i wyróżnienia 
przyznano w 13 kategoriach. 
Wśród laureatów są w sumie 22 
zasłużone osoby, zespoły i in-
stytucje, wręczono również 38 
wyróżnień, a także wyróżnienie 
specjalne dla Centrum Szkolenia 
Sił Połączonych (Joint Force Tra-
ining Centre) w Bydgoszczy za 
podniesienie rangi wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego jako 
ważnego ośrodka szkoleniowego 
w strukturze NATO.

Firma Ampol-Merol Sp. 
z o.o. otrzymała wyróżnienie 
w kategorii: rolnictwo i rozwój 
obszarów wiejskich, za cało-
kształt działalności w zakresie 
dystrybucji środków do produk-
cji rolnej. 

Wśród nagrodzonych zna-
leźli się także między innymi: 
właściciel firmy Renex z Wło-
cławka Predrag Topić, Spółka 
BIN z Aleksandrowa Kujawskie-
go, Koło Grudziądzkie Towa-
rzystwa Pomocy im. św. Brata 
Alberta, gminy Brześć Kujawski 
i Cekcyn, dr hab. Ireneusz Grul-
kowski z Wydziału Fizyki, Astro-
nomii i Informatyki Stosowanej 
UMK, ks. Adam Ceynowa z para-
fii Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Chełmnie, dr 
hab. Andrzej Prokurat z Woje-
wódzkiego Szpitala Dziecięcego 
w Bydgoszczy, lekkoatletka Iga 
Baumgart-Witan z Budowlane-
go Klubu Sportowego Bydgoszcz 
oraz Lokalna Grupa Działania 
„Bory Tucholskie”.

Ceremonię wręczenia na-
gród na scenie letniej przy CKK 
Jordanki w Toruniu uświetnił 
koncert Elbląskiej Orkiestry 
Kameralnej z udziałem Leszka 
Możdżera.

(ToB)
fot. Urząd Marszałkowski/

Andrzej Goiński
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Bezpłatna pomoc prawna 
pod lupą NIK-u

KRAJ  Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport oceniający sposób realizacji oraz skuteczność po-
mocy prawnej, finansowanej przez Skarb Państwa. Raport krytycznie podsumowuje tę formę działań 
w skali kraju

System nieefektywny
System nieodpłatnych po-

rad prawnych działa w Polsce 
od 2016 r. Niestety, wg kontrole-
rów NIK jest nieefektywny, po-
nieważ tylko niespełna 1/4 jego 
możliwości została wykorzysta-
na zgodnie z przeznaczeniem. 
Nie przyczynił się też znacznie 
do eliminowania nierówności 
w dostępie do profesjonalnej 
pomocy prawnej. Jednocześnie 
koszt jednej porady wynosił od 
nieco ponad 100 zł do ponad 
3 tysięcy 300 zł. Koszty te po-
niósł Skarb Państwa, ponieważ 
dla obywateli porady prawne 
były nieodpłatne. Kontrolą ob-
jęto Ministerstwo Sprawiedli-
wości, 13 starostw powiatowych 
i 5 miast na prawach powiatu. 
Dotyczyła ona 2016 i pierwszej 
połowy 2017 r. (powiat wąbrze-
ski nie był objęty kontrolą – 
przyp. red.)

We wszystkich powiatach 
uruchomiono łącznie 1524 punk-
ty nieodpłatnej pomocy praw-
nej, w których osoby upraw-
nione mogą uzyskać pomoc 
profesjonalnego prawnika w 
niektórych kategoriach spraw. 
Jednak kontrola NIK wykazała, 
że Polacy nie korzystają z finan-
sowanych przez państwo porad 
prawnych. Przeciętnie w jed-
nym dniu pracy takiego punktu 
udzielona została jedna porada, 
która najczęściej trwała nie wię-
cej niż godzinę.  Tym samym za-
ledwie jedna czwarta czasu pra-
cy punktów npp (nieodpłatnej 
pomocy prawnej – przyp. red.) 
została wykorzystana zgodnie z 
przeznaczeniem. 

Co stwierdza raport?
Według NIK, niska efektyw-

ność npp wynika z niedopaso-
wania organizacji systemu do 
potrzeb społecznych, które nie 
zostały zbadane na etapie jego 
tworzenia. Powoduje to, że po-
moc ta nie jest dostępna dla 
osób, które faktycznie jej po-
trzebują, a nie spełniają wymo-
gów ustawy. Niska frekwencja w 
punktach nieodpłatnej pomocy 
prawnej jest także spowodowa-
na brakiem informacji o możli-
wości skorzystania z takiej po-
mocy. Kontrola wykazała także, 
że w Polsce brakuje edukacji 
prawnej.  W wielu przypadkach 
osoby potrzebujące pomocy 
nie mają świadomości, że ich 

problem wymaga konsultacji z 
prawnikiem.

Do uzyskania pomocy 
uprawnione były niektóre grupy 
społeczne: osoby korzystające 
z pomocy społecznej, posiada-
cze Karty Dużej Rodziny, osoby 
starsze (powyżej 75 roku życia), 
później także osoby wieku 65 - 
74 lata oraz młodsze niż 26 lat, 
nie posiadające KDR oraz osoby 
w sytuacjach nadzwyczajnych.  
Mimo krótkiego okresu funkcjo-
nowania tego systemu potwier-
dziły się wątpliwości co do braku 
skuteczności przyjętych rozwią-
zań (zgłaszane już podczas prac 
nad projektem ustawy). Wpro-
wadzane w tym czasie rozsze-
rzenie grupy uprawnionych z ok. 
3,1 mln do ok. 21 mln osób nie 
spowodowało pełnego wykorzy-
stania możliwości stworzonego 
systemu. Organizacja sieci 1524 
punktów npp działających przez 
około 20 godzin w tygodniu i 
wynagradzanie za gotowość do 
udzielania porad od początku 
budziły pytania o racjonalność 
wydatków finansowanych z bu-
dżetu państwa. Temat podejmo-
wały media, posłowie składali 
interpelacje, a w maju 2016 r. 
Sejmowa Komisja ds. Kontro-
li Państwowej rekomendowała 
NIK przeprowadzenie kontroli.

Co wynika z kontroli?
Przygotowanie przez Mi-

nistra Sprawiedliwości ustawy 
nie zostało poprzedzone  bada-
niami umożliwiającymi oszaco-
wanie poziomu popytu na takie 
poradnictwo, w szczególności 
w odniesieniu do założonych 
grup osób uprawnionych. Po 
konsultacjach publicznych mi-
nister uwzględnił tylko część 
uwag, m.in. rozszerzył krąg be-
neficjentów o posiadaczy Karty 
Dużej Rodziny i osoby znajdu-
jące się w sytuacji nadzwyczaj-
nej. Przy dalszych pracach nad 
ustawą również nie analizowa-
no potrzeb społecznych ani sza-
cowanych kosztów możliwych 
rozwiązań. Brak oszacowania 
popytu uniemożliwił też rzetel-
ną weryfikację założeń o funk-
cjonowaniu i finansowaniu 1524 
punktów npp,  czynnych co naj-
mniej 20 godzin tygodniowo.

W raporcie NIK-u czytamy, 
iż w 2017 r., analizując dane licz-
bowe, Minister Sprawiedliwo-
ści stwierdził, że z możliwości 

uzyskania pomocy skorzystało 
ok. 2-3% uprawnionych i na tej 
podstawie  ocenił, że system 
jest nieefektywny. W dalszym 
ciągu nie podjął jednak próby 
oszacowania zapotrzebowania 
na nieodpłatną pomoc, m. in. w 
oparciu o dane o osobach, któ-
rym odmówiono pomocy. Nie 
zostały też w pełni zidentyfiko-
wane bariery w dostępie do tej 
formy pomocy, w tym dotyczą-
ce niskiego stopnia świadomości 
prawnej obywateli czy ograni-
czonej skuteczności działań in-
formacyjnych. Mimo tezy o nie-
efektywności funkcjonującego 
systemu, wnioski nie zakładały 
zmiany modelu finansowania 
gotowości do udzielania pomo-
cy, a koncentrowały się na roz-
szerzaniu kręgu beneficjentów i 
zakresu udzielanej pomocy.

W ocenie NIK system nie-
odpłatnej pomocy prawnej w 
bardzo ograniczonym zakresie 
przyczynił się do eliminowa-
nia nierówności w dostępie do 
profesjonalnej pomocy prawnej 
jeszcze na etapie przedsądo-
wym. Wybór modelu funkcjono-
wania tego systemu nie został 
dokonany w oparciu o rzetelną 
analizę potrzeb społecznych 
oraz możliwości ich zaspokoje-
nia w ramach przewidzianych 
na ten cel środków.

Niewykorzystany poten-
cjał

Zainteresowanie możliwo-
ścią uzyskania nieodpłatnej 
pomocy było dotychczas nie-
wielkie. W konsekwencji 3/4 
potencjału systemu nie zostało 
wykorzystane zgodnie z prze-
znaczeniem. Według danych 
Ministerstwa Sprawiedliwości 
w 2016 r. we wszystkich punk-
tach npp udzielono 443 tys. 804 
porady. Przeciętnie na jeden 
punkt przypadła jedna porada 
dziennie. Na terenie powiatów, 
w których została przeprowa-
dzona kontrola, największą licz-
bę porad odnotowano w punk-
tach utworzonych przez miasto 
Kielce, w których udzielono pra-
wie pięć razy więcej porad niż w  
punktach  utworzonych przez 
powiat grudziądzki.

Kto korzystał z pomocy?
Zgodnie z raportem naj-

częściej pomocy szukały osoby 
młodsze niż 26 lat i starsze niż 
65 lat (ponad 70%), posiada-

cze Karty Dużej Rodziny (nieco 
poniżej 10%), osoby w sytuacji 
kryzysowej (ok. 4%). W kontro-
lowanych powiatach najczęściej 
pomoc polegała na poinformo-
waniu o obowiązującym sta-
nie prawnym, przysługujących 
uprawnieniach i obowiązkach 
oraz na wskazaniu sposobu roz-
wiązania problemu prawnego. 
Najrzadziej udzielana była po-
moc w sporządzaniu projektów 
pism i wniosków. 

W ponad połowie przypad-
ków czas poświęcony na udzie-
lenie porady nie przekraczał 30 
minut. W takim czasie bene-
ficjenci mogli uzyskać jedynie 
informację prawną. Potwierdzili 
to również naukowcy podczas 
panelu, jaki odbył się w NIK w 
połowie ubiegłego roku. Według  
ekspertów uzyskanie rzetelnej 
pomocy prawnej musi trwać co 
najmniej godzinę.

Finansowanie systemu 
npp i koszty udzielonych po-
rad

W latach 2016 i 2017 (do li-
stopada włącznie) na utworze-
nie, utrzymanie punktów porad 
prawnych oraz na honoraria dla 
prawników wszystkie powiaty 
otrzymały z budżetu państwa 
łącznie 180 mln 343 tys. zł. Kon-
trolowane przez NIK jednostki 
wydały w 2016 r. i pierwszej po-
łowie 2017 r. łącznie ponad 5 mln 
600 tys. zł. Pieniądze te prawie 
w całości zostały przeznaczone 
na wynagrodzenia prawników 
oraz dotacje dla organizacji po-
zarządowych udzielających po-
rad. Jedynie 3% tej kwoty wyda-
no na pokrycie kosztów obsługi 
biur.  Prawnicy byli wynagradza-
ni za każdą godzinę gotowości, a 
nie za konkretną liczbę udzielo-
nych porad.

Według danych Ministerstwa 
Sprawiedliwości w 2016 r. średni 
koszt jednej porady wyniósł po-
nad 202 zł. Na terenie powiatów 
objętych kontrolą, w 2016 r. i 
pierwszej połowie 2017 r. koszt 
ten wahał się  od nieco ponad 
100 zł w Kielcach do ponad 3 tys. 
300 zł w powiecie grudziądzkim. 
Tak wielka różnica wynika z 
liczby porad udzielonych w po-
szczególnych punktach pomocy 
(im więcej porad, tym mniejszy 
koszt jednostkowy). Jednostko-
we koszty były wyższe o prawie 
50 zł w punktach prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe.
Bez wątpienia na liczbę 

udzielanych porad, a co za tym 
idzie na koszty ich udzielania, 
znaczący wpływ ma informa-
cja o możliwości uzyskania ta-
kiej porady i miejscu, gdzie taki 
punkt się znajduje. W kontrolo-
wanych powiatach starostowie 
i prezydenci miast udostępniali 
informacje o lokalizacji i czasie 
pracy punktów w Biuletynach 
Informacji Publicznej i w inter-
necie. Korzystali także z ulotek, 
plakatów oraz pomocy lokal-
nych mediów. Działania te miały 
jednak charakter jednorazowy.

W czasie kontroli przepro-
wadzono badanie ankietowe 
wśród osób, które skorzystały 
z npp. Zapytano m.in. o źródła 
informacji o punktach porad. 
Tylko 6,4 % pytanych odpowie-
działo, że wiedzę o tej formie 
pomocy zdobyło w internecie, 
co świadczy o niskiej skutecz-
ności tego sposobu komuni-
kacji z osobami uprawnionymi 
do korzystania z nieodpłatnej 
pomocy prawnej. Najczęściej o 
możliwości uzyskania npp an-
kietowani dowiadywali sie od 
znajomych (34%), w ośrodku po-
mocy społecznej (prawie 28%), w 
urzędzie miasta/gminy (21,5%), z 
prasy (ok. 10%), ze strony inter-
netowej starostwa (ok. 6%).

W ocenie NIK zarówno Mini-
ster Sprawiedliwości jak i pozo-
stałe jednostki objęte kontrolą  
nie podejmowały zróżnicowa-
nych działań, mających na celu 
dotarcie z informacją do jak naj-
szerszego grona beneficjentów. 
W myśl ustawy o nieodpłatnej 
pomocy, organy administracji 
publicznej zobowiązane są  do 
edukacji prawnej społeczeń-
stwa. O celowości takich działań 
najlepiej świadczą wyniki an-
kiety przeprowadzonej w czasie 
kontroli NIK wśród 157 prawni-
ków udzielających nieodpłat-
nych porad. Ponad 84 procent 
odpowiedzi wskazuje na nie-
wystarczający albo bardzo niski 
poziom świadomości prawnej 
osób korzystających z ich usług.

W kolejnym wydaniu na-
szego tygodnika przedstawimy, 
jak sytuacja wygląda w powiecie 
wąbrzeskim. 

Krzysztof Zaniewski
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pamiętają o rodzicach zastępczych
WĄBRZEŹNO  W czerwcu w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 
2018, połączone ze spotkaniem dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opie-
kuńczo-wychowawczych

Wąbrzeźno

Łączyli pokolenia
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, 
opiekunowie, pracownicy i zaprzyjaźnieni z placówką 
społecznicy, spotkali się na pikniku integracyjnym.

„Starsi i młodsi – razem mo-
żemy więcej” – takie hasło przy-
świecało czwartkowemu spotka-
niu w Domu Pomocy Społecznej 
w Wąbrzeźnie.

Na pikniku wystąpili m.in. 
uczniowie Zespołu Szkół we Wro-
niu, którzy zaprezentowali musz-
trę paradną, dzieci z szkół pod-
stawowych nr 2 i 3 w Wąbrzeźnie  

oraz grupa „Książkowianka” 
z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Książkach.

Podczas imprezy rozstrzy-
gnięto konkurs dla osób niepeł-
nosprawnych, którego tematem 
była rocznica 100-lecia odzyska-
nia niepodległości. W konkursie 
wzięli udział mieszkańcy domów 
pomocy społecznej z Wąbrzeźna, 

Grudziądza, Golubia-Dobrzynia, 
Browiny i Mgoszcza oraz pod-
opieczni Środowiskowych Domów 

Samopomocy z Blizna i Wronia. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali na-
grody rzeczowe.

Piknik zakończyła wspólna 
zabawa taneczna.

(pg), fot. nadesłane

Piknik integracyjny w wąbrzeskim DPS miał zbliżyć do siebie pokolenia

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wąbrzeźnie realizuje 
projekt pn. „Rodzina w Centrum”, 
współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjne-
go Województwa Kujawsko-Po-
morskiego na lata 2014-2020.

– Czerwcowa uroczystość 
była formą podziękowania oso-
bom tworzącym rodzinną pie-
czę zastępczą na terenie powia-
tu wąbrzeskiego, za codzienny 
trud i poświęcenie oraz troskliwą 

opiekę, którą obdarzają swoich 
wychowanków – tłumaczy Justy-
na Przybyłowska, dyrektor PCPR 
w Wąbrzeźnie. – Celem spotkania 
jest również integracja rodzin za-
stępczych. Podczas takich wyda-
rzeń rodziny mogą wymienić się 
wzajemnymi doświadczeniami.

Podczas spotkania rodzice 
zastępczy i starsi wychowanko-
wie uczestniczyli w wykładzie, 
który prowadził Maciej Kluczyk, 
wieloletni wychowawca/opie-
kun w placówce opiekuńczo-
wychowawczej w Inowrocławiu, 

praktyk świadczący usługi peda-
gogiczne i szkoleniowe, doradz-
two rodzinne, mediacje rodzinne. 
W tym samym czasie młodsi wy-
chowankowie uczestniczyli w za-
bawach przygotowanych i popro-
wadzonych przez pracowników 
centrum. W części oficjalnej spo-
tkania rodziny zastępcze otrzy-
mały listy gratulacyjne oraz 
kwiaty, jako podziękowanie za ich 
codzienną pracę na rzecz swoich 
podopiecznych. Punktem kulmi-
nacyjnym spotkania był ufundo-
wany przez członków zarządu po-
wiatu tort, którym poczęstowano 
wszystkich uczestników.

– Rodzice zastępczy są obję-
ci wsparciem zespołu ds. pieczy 
zastępczej tutejszego centrum 
– mówi dyrektor Przybyłowska. 
– Każda rodzina ma przydzielo-
nego pracownika socjalnego, do 
którego może zwrócić się z trud-
nościami. Dodatkowo rodziny 
z młodszymi wychowankami są 
objęte wsparciem koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej, któ-
ry ma za zadanie wspierać rodzi-
ny w codziennym jej funkcjono-
waniu.

W ramach projektu „Rodzina 
w Centrum” zostało utworzone 
Centrum Wspierania Rodziny, 
które ma szeroką ofertę pomoco-
wą dla rodzin zastępczych. Cho-
dzi np. o grupy wsparcia.

– Celem grupy jest m.in. 
dostarczenie emocjonalnego 
wsparcia i praktycznej pomocy 
w radzeniu sobie z problema-
mi wspólnymi dla wszystkich 
członków rodzin oraz wymiana 
doświadczeń i wspólne poszuki-
wanie rozwiązań w obszarze wy-
pełniania funkcji rodzicielskich 
oraz zapobieganie wyczerpaniu, 
wypaleniu – wyjaśnia Justyna 
Przybyłowska. 

Drugi element to superwizja 
rodzin zastępczych. Służy we-
ryfikacji m.in. kompetencji wy-
chowawczych, ich doskonaleniu, 
przeciwdziałaniu wypaleniu pod 
okiem profesjonalnych super-
wizorów. Są także warsztaty dla 
osób przebywających i opuszcza-
jących pieczę zastępczą; wzmac-
niające kompetencje rodzicielskie 
oraz warsztaty dla dzieci prze-
bywających w rodzinach zastęp-
czych i naturalnych pt. „Moje 

emocje”.
– Rodziny zastępcze w ra-

mach projektu mogą korzystać ze 
wsparcia specjalistów: mediatora 
rodzinnego, terapeuty rodzinne-
go, pedagoga, psychologa, psy-
chiatry, prawnika – dodaje Przy-
byłowska. 

Corocznie PCPR organizu-
je integracyjne pikniki dla rodzin 
zastępczych z terenu powiatu 
wąbrzeskiego, ponadto wycho-
wankowie uczestniczą w ba-
lach karnawałowych, spotkaniach 
mikołajkowych, warsztatach rę-
kodzielniczych czy konkursach 
plastycznych i fotograficznych. 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie zapewnia również środki 
finansowe dla rodzin zastępczych 
na utrzymanie wychowanków 
w rodzinie, świadczenie wycho-
wawcze 500 + oraz świadczenia 
dodatkowe związane z przyjęciem 
dziecka do rodziny zastępczej, 
dofinansowanie do wypoczynku, 
świadczenia na pokrycie kosztów 
związanych z wystąpieniem zda-
rzeń losowych.

(ToB)
fot. nadesłane
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– Nasza współpraca trwa 
już 27 lat, co oznacza, że byliśmy 
pionierami w Polsce – wyjaśnia 
germanista wąbrzeskiego liceum 
Michał Stenzel. – To właśnie 27 lat 
temu Polsko-Niemiecka Współ-
praca Młodzieży rozpoczynała 
swoją działalność.

Tradycyjnie już polscy gospo-
darze przygotowali ciekawy i in-
tensywny program pod hasłem 
„Zachować pamięć”. Zagranicz-
ni goście, pod przewodnictwem 
dyrektora placówki Aleksandra 
Czarneckiego, udali się na spa-
cer po Wąbrzeźnie, uwzględniając 
pamiątkowe tablice ofiar hitle-
rowców. Lekcje historii odbyły się 
w Łopatkach Polskich i Toruniu. 

Nie zabrakło również spotkania 
w starostwie powiatowym ze sta-
rostą Krzysztofem Maćkiewiczem, 
wicestarostą Bożeną Szpryniec-
ką oraz kierownikiem wydziału 
oświaty Krzysztofem Buchmie-
tem. Uczestnicy wymiany wzięli 
udział w dwudniowej wycieczce 
do Łodzi. Tam zwiedzili Cmentarz 
Żydowski, Stację Radegast, teren 
dawnego getta żydowskiego, Cen-
trum Dialogu im. Marka Edelmana 
oraz manufakturę.

–  Wtorek był dniem, w któ-
rym również zajmowaliśmy się 
bolesną polsko-niemiecką hi-
storią – relacjonują organizato-
rzy. – Najpierw mieliśmy zajęcia 
w Centrum Dialogu im. Marka 

Edelmana na temat Holocaustu 
w Łodzi. Po obejrzeniu filmu o ży-
ciu w Litzmannstadt Ghetto uda-
liśmy się na spacer w Parku Ocala-
łych z wielkim pomnikiem ku czci 
Sprawiedliwych Wśród Narodów. 
Następnie przeszliśmy do Parku 
Szarych Szeregów, na którego te-
renie w czasie II wojny światowej 
znajdował się obóz koncentracyj-
ny dla dzieci.

Podczas wymiany nie mogło 
zabraknąć chwil poświęconych 
dobrej zabawie i integracji. Pol-
scy i niemieccy uczniowie wzięli 
udział w przygotowanej przez li-
ceum nocy filmowej i konkursie 
„Mam talent”, wspólnych grillach, 
spacerach nad wąbrzeskim jezio-

rem. Rodziny wąbrzeskich liceali-
stów zabierali swoich poszczegól-
nych gości na prywatne wyprawy 
do Malborka, Grudziądza, Gdańska 
czy też Bydgoszczy.

– Zdecydowałam się na wzię-
cie udziału w wymianie, ponieważ 
chciałam przedstawić koleżankom 
i kolegom z Niemiec polską kulturę 
i gościnność, ukazując historię Wą-
brzeźna z jak najlepszej perspek-
tywy – wyznaje uczennica klasy 
II b Jagoda Kudłacz. – Spędziliśmy 
miło czas, ucząc naszych gości 
polskich liczb, piosenek i zwro-
tów grzecznościowych, a podczas 
mistrzostw świata kibicowali-
śmy polskiej drużynie piłkarskiej. 
Najbardziej naszym niemieckim 

przyjaciołom smakowały w Polsce 
lody. 

Już za rok w ostatnim tygo-
dniu nauki w czerwcu 2019 ucznio-
wie liceum odwiedzą kolegów z Al-
bert-Schweitzer-Schule w Alsfeld, 
lecz już teraz planują prywatne 
wakacyjne rewizyty. Tegoroczne  
atrakcje zapewniła Polsko-Nie-
miecka Współpraca Młodzieży, 
przyznając niezwykle wysoką do-
tację w ramach programu „Zacho-
waj pamięć”, zajmującym się trud-
ną historią polsko-niemiecką oraz 
walką z ksenofobią i rasizmem. 
Upominki dla gości przygotowało 
również wąbrzeskie starostwo.

Aleksandra Góralska 
fot. nadesłane

WABRZEZNO–CWA.PL

polsko-niemiecka przyjaźń
WĄBRZEŹNO  Od 14 do 21 czerwca uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Działowskiego 
w Wąbrzeźnie gościli 23 rówieśników i dwóch nauczycieli niemieckiego gimnazjum Albert-Schweitzer-Schule 
z Alsfeld. Spotkanie odbyło się w ramach organizowanej w szkole od początków lat 90. wymiany polsko-nie-
mieckiej

Wąbrzeźno

Nowi na scenie
NowiMy to zespół działający od kilku miesięcy na sce-
nie muzycznej powiatu, wykonujący głównie utwory 
z nurtu piosenki religijnej.

Zespół NowiMy powstał 
w październiku ubiegłego roku. 
Tworzy go dwójka mieszkańców 
Książek wokalistka Jona Szme-
ichel i Andrzej Nowak, który 
przygotowuje aranżacje muzycz-
ne. Oboje od najmłodszych lat 
wspólnie rozwijali swoje pasje 
artystyczne pod opieką ówcze-
snej dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Książkach Marianny 
Ciupak.

– Początkowe założenie było 
takie, aby tworzyć nagrania pio-
senek religijnych na portal YouTu-
be i w ten sposób realizować 
swoje małe dzieło ewangelizacji 
– mówi Andrzej Nowak. – Szyb-
ko okazało się jednak, że zosta-
liśmy dostrzeżeni również przez 
narzeczeństwa przygotowujące 
się do sakramentu małżeństwa, 
które prosiły nas o uświetnianie 
naszymi wykonaniami utwo-

rów religijnych ich uroczystości. 
Chętnie to robimy. Staramy się 
też uczestniczyć w uroczysto-
ściach naszej wspólnoty para-
fialnej takich jak komunie święte 
czy bierzmowania.

Obecnie w swoim repertu-
arze zespół ma 100 piosenek. 
Duet wzoruje się zarówno na 
polskich, jak i zagranicznych ar-
tystach.

– Mamy dwa tytuły, które 
ostatnio szlifujemy bardzo moc-
no ze względu na Festiwal Pio-
senki Religijnej „W ramionach 
Matki” w Chełmnie, na którym 
zaprezentujemy się 1 lipca. Jed-
na piosenka to „Mario czy już 
wiesz”, utwór napisany przez 
Marka Lowry’ego a zaśpiewany 
pierwszy raz po polsku przez 
Kube Badacha i zespół TGD opo-
wiadający o historii nowo naro-
dzonego Jezusa w formie pytań 

zadawanych Maryi. Drugi utwór 
to „Tylko śpiewać chcę”, który 
w oryginale wykonał zespół Hil-
lsong Young and Free, a najbar-
dziej znane polskie wykonanie to 
te podczas konferencji Exodus 
2017 w tłumaczeniu Mai Nowot-
nik i Melanii Król, na którym to 
wykonaniu się wzorowaliśmy – 
opowiada Andrzej Nowak. – Na-
sze nagrania często mniejszymi 
lub większymi detalami róż-
nią się od oryginalnych nagrań. 
Szczególnie Jona wykazuje w tej 
kwestii swoją kreatywność. Sta-
ramy się nadać utworom naszego 
charakteru. Nasza baza utworów 
cały czas się powiększa. Bardzo 
dużo osiągnęliśmy sami swoją 
pracą. Mamy względnie dobre 
warunki do realizacji amator-
skich nagrań.

Lato będzie dla zespołu bar-
dzo pracowite, ze względu uro-
czystości w których będzie brał 
udział. Ponadto NowiMy przy-
gotowują materiał nagraniowy, 
który będą publikować od wrze-
śnia na swoim kanale na YouTu-
be. Zespół można znaleźć rów-
nież na fejsbuku oraz na portalu 
Patronite.

(pg)
fot. Monika Świniarska
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Niepełnosprawni bez limitu do rehabilitacji

1 lipca weszły w życie przepisy, na podstawie których osoby 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają być przyjmo-
wane poza kolejnością w poradniach specjalistycznych, szpita-
lach i aptekach. Zniesione zostały ponadto limity � nansowania 
przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udziela-
nych osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ko-
nieczne jest okazanie dokumentu, czyli orzeczenia o znacznym 
stopniu niepełnosprawności. Wydają je wojewódzkie i powia-
towe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz 
MON, MSWiA, ZUS i KRUS.

Złóż wniosek o „500 plus” i „Dobry start” 

Od początku lipca drogą elektroniczną (lub poprzez 

bankowość elektroniczną) można składać wnioski 

o przyznanie świadczeń: „500 plus” i „Dobry start” 

(300 zł jednorazowej wyprawki szkolnej). Wystar-

czy wejść na stronę internetową empatia.mrpips.

gov.pl. Drogą tradycyjną wnioski będzie można 

złożyć od 1 sierpnia. Jak zapewnia resort rodziny, 

pracy i polityki społecznej te osoby, które złożą 

wnioski w lipcu lub sierpniu, powinny otrzymać 

pieniądze do końca września.

Więcej pieniędzy na zdrowie

Rząd zdecydował o zwiększeniu środków na ochronę 
zdrowia. Docelowo w 2024 roku wydatki mają osiągnąć 
poziom 6 proc. PKB. To zmiana w stosunku do poprzedniej 
propozycji. Wcześniej taki poziom miał zostać osiągnię-
ty w 2025 roku. Nowe przepisy są efektem porozumienia 
podpisanego przez ministra zdrowia z Porozumieniem 
Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Le-

karzy w lutym tego roku.

Będzie opłata emisyjna od paliw

Kilka dni temu Senat RP bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o biokompo-nentach i biopaliwach ciekłych. Nowe prze-pisy wprowadzają m.in. opłatę emisyjną od paliw. Wyniesie ona 80 zł od każdego 1 tys. litrów paliwa, który tra�  na rynek. Zgro-madzone środki mają być przeznaczone na � nansowanie projektów związanych z roz-wojem elektromobilności w Polsce.

Od października bez dowodu rejestracyjnego

Minister cyfryzacji Marek Zagórski podpisał komunikat, zgodnie 
z którym od 1 października kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą 
dowodu rejestracyjnego pojazdu i polisy OC. W przypadku kontroli, 
potrzebne informacje funkcjonariusze znajdą się w Centralnej Ewi-
dencji Pojazdów i Kierowców. Prowadzący pojazd nadal musi mieć 
przy sobie prawo jazdy i dowód osobisty. Dowód rejestracyjny wciąż 
pozostaje obowiązującym dokumentem niezbędnym przy załatwianiu 
formalności m.in. w stacjach kontroli pojazdów, przy sprzedaży auta 
lub podczas zagranicznego wyjazdu. 

Strefa ekonomiczna bez ograniczeń

30 czerwca weszła w życie ustawa o wspiera-
niu nowych inwestycji. Zgodnie z jej zapisami, 
cały obszar kraju jest objęty tzw. strefą eko-
nomiczną. Z jej przywilejów mają korzystać, 
oprócz dużych, także mikro, małe oraz średnie 
� rmy. Chodzi np. o zwolnienia podatkowe dla 
inwestorów na 10-15 lat. Dodatkowe punkty 
będą przyznawane np. za lokalizację w powiecie 
o wysokiej stopie bezrobocia.

Wsparcie na tworzenie grup producentów

Od 30 lipca do 14 września w oddziałach regionalnych ARiMR 
można składać wnioski o przyznanie wsparcia na „Tworzenie grup 
producentów i organizacji producentów”. Pomoc jest kierowana do 
nowych grup producentów rolnych, w skład których wchodzą wy-
łącznie osoby fizyczne. Ponadto o wsparcie mogą ubiegać się grupy 
producentów, które m.in.: zostały uznane przez dyrektora oddziału 
regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego oraz które za-
deklarują realizację planu biznesowego w trakcie trwania 5-letniego 
okresu wsparcia. Pomocy nie można otrzymać na tworzenie grup pro-
ducentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobio-
wego i jego podrobów. Wysokość wsparcia wynosi 10 proc. przychodów 
netto w pierwszym roku, a w następnych kolejno – 8 proc., 6 proc., 
5 proc. i 4 proc. (w piątym roku). Wniosek należy złożyć osobiście lub 
przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.



ROLNICTWO10 Czwartek 5 lipca 2018

Słońce da wodę

Zanim przyjdzie zaraza

Susza daje się we znaki zwierzętom, które przeby-
wają na pastwiskach. Jednym z ciekawych sposobów 
szybkiego napełniania poideł są pompy solarne.

Wielkopolska znana jest z upraw ziemniaków. Od 2012 
roku prowadzi się tam nietypową obserwację upraw 
przy pomocy stacji meteorologicznych oraz programu 
komputerowego, który analizuje dane i podpowiada 
rolnikom co robić, by plony były jak najwyższe.

Prawo

Prawo

Zaproszenie

Rzepak oddamy i w święta 

Łatwiej o rejestrację?

Dbajmy o pszczoły, 
kosztujmy miód

W tym roku wprowadzono zakaz handlu w niedziele. Wyjątkiem ma być skup 
zbóż i rzepaku, prowadzony nawet w święta. 

Konieczność dojeżdżania do okręgowych stacji bada-
nia pojazdami powyżej 3,5 tony utrudniła życie rolni-
kom. Samorząd domagał się zmiany tych przepisów 
i zdaje się, że coś wskórał. 

Za nieco ponad miesiąc Zarzeczewo pod Włocław-
kiem stanie się miodową stolicą naszego regionu. 
Cykliczna impreza to jedna z form promocji pszcze-
larstwa oraz okazja dla pszczelarzy, by wymienić się 
doświadczeniami.

Nowinki

Technologia

Wirus na Lubelszczyźnie
ASF  Minione dni przyniosły nowe, niepokojące informacje 
dotyczące przypadków afrykańskiego pomoru świń. Lekarze 
weterynarii informują o kolejnych przypadkach choroby w go-
spodarstwach rolnych

Pompa solarna nie potrzebu-
je podłączenia do sieci elektrycz-
nej. To rozwiązanie jest często 
stosowane w krajach, gdzie pa-
stwiska są rozległe. Maksymalny 
osiąg takiej pompy to ok. 50 li-
trów na minutę. Warunkiem jest 
bezchmurna pogoda. Przy gorszej 
aurze ogniwa generują prąd, któ-
ry pozwala wypompować z ziemi 
ok. 4 litrów wody na minutę. Na 
Zachodzie dostępne są proste do 
montażu zestawy solarne. Można 

kupić także obszerne balony na 
wodę, wykonane z twardej gumy. 
Każdy mieści 10 tys. litrów. Wy-
starczy raz przywieźć wodę na 
pastwisko, a pompa zatroszczy 
się o jej równomierną dystrybu-
cję. 

W krajach Ameryki Południo-
wej farmerzy montują ogniwa fo-
towoltaiczne z pompą na kółkach 
i dzięki systemowi węży nawad-
niają pola. 

(pw)

Dwa lata temu w okolice Piły 
zakupiono sześć polowych stacji 
meteorologicznych. Mierzą one 
temperaturę, wilgotność względ-
ną czy sumę opadów. Dane zbie-
rane są od dnia wschowów aż do 
zbiorów. Następnie trafiają do 
programu komputerowego Neg-
Fry, a ten podejmuje decyzję, 
kiedy najlepiej rozpocząć zabiegi 
na polu. W praktyce okazało się, 
że wielkopolscy rolnicy w trakcie 

sezonu potrafią zmniejszyć liczbę 
zabiegów na ziemniakach o 1-2. To 
oznacza oszczędności.

Program komputerowy, 
o którym mowa, służy do wcze-
snego ostrzegania przed zarazą 
ziemniaczaną. Niestety, w stosun-
ku do innych niebezpieczeństw – 
jak np. stonka ziemniaczana – nie 
ma już większego zastosowania. 

(pw), fot. ilustracyjne

Informację na temat skupu 
w niedziele i święta podał nowy 
minister rolnictwa i rozwoju wsi 
Jan Krzysztof Ardanowski. Decyzję 
uzgodniono z resortem rodziny, 
pracy i polityki społecznej oraz 

Głównym Inspektorem Pracy. Ta 
ostatnia instytucja ma prawo kon-
trolowania podmiotów gospodar-
czych w celu stwierdzenia, czy nie 
łamią zakazu handlu w niedziele. 
Zakaz ten nie dotyczy zbóż, bura-

ków cukrowych, owoców, warzyw 
lub mleka surowego. Do tego gro-
na dołączył rzepak. W czasie żniw 
liczy się szybkość skupu, by płody 
rolne nie traciły na jakości. 

(pw)

„Podróż pojazdem wolnobież-
nym do oddalonej często o kilka-
dziesiąt kilometrów stacji jest kosz-
towna i spowalnia ruch drogowy” 
– argumentowała Krajowa Rada 
Izb Rolniczych. 

Wiele wskazuje na to, że rol-
nicy doczekają się zniesienia tych 
niekorzystnych przepisów. W Mini-
sterstwie Infrastruktury opracowy-

wane są obecnie zmiany w ustawie 
Prawo o ruchu drogowym i kilku in-
nych. Nowelizacja ma wprowadzić 
możliwość przeprowadzania badań 
technicznych ciągników rolniczych 
i ich przyczep w infrastrukturze 
innej niż stacja kontroli pojazdów. 
Urzędnicy chcą, by ciągniki mogły 
być badane w zwykłych stacjach 
kontroli, które jednak spełnią od-

powiednie normy. 
„W opinii resortu infrastruktu-

ry, poziom bezpieczeństwa użytko-
wania tych pojazdów polepszy się 
na skutek zwiększenia dla nich do-
stępności badań technicznych po-
przez umożliwienie przeprowadza-
nia tych badań przez odpowiednio 
wykwalifikowanych diagnostów, 
przy użyciu mobilnego wyposaże-
nia, spełniającego standardy prze-
widziane w stosownych przepisach 
wykonawczych oraz w infrastruk-
turze innej niż stacja, zapewniającej 
możliwość przeprowadzenia tych 
badań na poziomie nie mniej pro-
fesjonalnym niż na stacji kontroli 
pojazdów” – czytamy w komuni-
kacie resortu infrastruktury.

(pw)

„Miodowe lato” w tym roku 
odbędzie się 12 sierpnia między 
10.00 a 17.00 w Zarzeczewie, 

gdzie mieści się jeden z od-
działów Kujawsko-Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolnicze-

go. Podczas imprezy promowa-
ny będzie miód oraz produkty 
pszczelarskie. To także oka-
zja do uświadomienia gościom 
ogromnej roli owadów zapy-
lających w przyrodzie oraz ich 
znaczenia w produkcji żywności. 
Do Zarzeczewa przyjeżdżają nie 
tylko pszczelarze z Kujaw i Po-
morza, ale i z innych regionów 
Polski. W zeszłym roku można 
tam było skosztować np. miodu 
z Podhala. 

Dla fachowców w dziedzi-
nie pszczelarstwa równolegle 
do wystaw dostępne będą szko-
lenia i konferencje. Tematy to 
m.in. ochrona rodzin pszczelich 
przed chorobami i pestycydami 
czy życie pszczelej rodziny. 

„Miodowemu latu” towa-
rzyszy także konkurs na „Miód 
Sezonu”. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Choroba obecnie koncentru-
je się na Lubelszczyźnie. To tam 
odnotowano większość ostatnich 
ognisk ASF. Pojawiają się zarów-
no w małych gospodarstwach, jak 
i tych większych. 24 czerwca ASF 
wykryto w gospodarstwie, gdzie 
utrzymuje się 591 świń. Zgodnie 
z prawem, zostały one zlikwidowa-

ne. Jeszcze większą stratę poniósł 
gospodarz z gminy Dębowa Kłoda, 
który utrzymywał 1240 świń. Te lo-
kalne tragedie pokazują, jak wielkie 
ryzyko niesie ze sobą wirus.

Całe szczęście w ostatnich 
dniach nie odnotowano przypad-
ków ASF na Mazowszu. Choro-
ba może więc do nas nie dotrzeć 

i trzymajmy za to kciuki. Rozwija 
się za to świetnie w Rumunii, gdzie 
warunki utrzymywania zwierząt 
w gospodarstwach są na niższym 
poziomie niż u nas. Przez kilka 
tygodni w jednym rumuńskim 
okręgu zarejestrowano 38 nowych 
ognisk.

(pw)
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Zaoszczędź czas przed wakacjami
Coraz więcej urzędowych spraw można załatwić z domu – bez kolejek i straty 
czasu. Wystarczy mieć dostęp do internetu i tzw. profil zaufany. To szczególnie 
przydatne przed wakacjami, kiedy organizacja wyjazdu pochłania większość cza-
su, a na wizyty w urzędach nie macie ochoty. Zaoszczędzone godziny lepiej po-
święcić rodzinie i polowaniu na najlepsze turystyczne okazje.

W tej rubryce adwokat Anna 
Krawczyk-Koźmińska, prowadzą-
ca Kancelarię Adwokacką w Wą-
brzeźnie (ulica Wolności 4, tel. 
663 018 891), w formie przystęp-
nych pytań i odpowiedzi przybli-
ża Czytelnikom zawiłości prawa. 

– Możliwe jest rozliczenie 
majątku osób, które nie zawar-
ły małżeństwa?

– Konkubenci czy też part-
nerzy, to osoby pozostające ze 
sobą w nieformalnym związku. 
Mimo że nie zawarli małżeństwa, 
to po ustaniu związku mają rów-
nież prawną możliwość rozlicze-
nia majątku, którego dorobili się 
podczas prowadzenia wspólnego 
gospodarstwa domowego, cho-

ciaż jest to znacznie bardziej 
skomplikowane niż w przypadku 
małżonków.

– Czy rozliczenie majątku 
konkubentów przebiega tak 
samo jak rozliczenie majątku 
małżonków?

– Nie. Małżonkowie po za-
kończeniu małżeństwa – roz-
wodzie - mogą złożyć do właści-
wego sądu rejonowego (wydział 
cywilny) wniosek o podział ma-
jątku wspólnego, który podlega 
opłacie w wysokości 1 tys. zł. 
W postępowaniu nieprocesowym 
sąd decyduje o tym, co wchodzi-
ło w skład majątku małżonków 
i jaką poszczególne rzeczy lub 
nieruchomości mają wartość. 

Najczęściej robi to w oparciu 
o opinię biegłego. 

– Jeżeli konkubinat podob-
ny jest do małżeństwa, to kon-
kubenci po zakończeniu związ-
ku mogą też złożyć identyczny 
wniosek?

– Nie. Wyłącznie małżeń-
stwo jest instytucją chronio-
ną prawnie. Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy, który reguluje te 
kwestie, przewiduje wyłącznie 
podział majątku małżonków. 
Konkubenci czy partnerzy nie 
formalizując swojego związku 
muszą liczyć się z utrudnieniami 
w kwestii wzajemnych rozliczeń, 
gdy związek taki dobiegnie koń-
ca.

– Po zakończeniu związku 
konkubenci nie mogą w ogóle 
podzielić majątku, którego do-
robili się wspólnie, nawet jeżeli 
związek taki trwał kilkanaście 
lat, a majątek jest znaczny?

– Aż tak źle nie jest. Jednak 
wzajemne rozliczenie po zakoń-
czeniu takiego związku jest po 
pierwsze trudniejsze, a po drugie 
zwykle nie udaje się przeprowa-
dzić go w jednym postępowaniu.

– Jak wygląda to w prakty-
ce?

– W orzecznictwie wypraco-
wano kilka sposobów, jak można 
dokonać wzajemnych rozliczeń 
partnerów. Niestety, w odróż-
nieniu od dzielenia majątku 
małżonków, nie można udzielić 
jednoznaczniej odpowiedzi, jak 
to należy zrobić w przypadku 
konkubentów, ponieważ może 
się okazać, że do rozliczenia po-
szczególnych rzeczy nabytych 
w czasie trwania takiego związku 
konieczne będzie przeprowadze-
nie kilku procesów i postępowań 
nieprocesowych. Z mojego do-
świadczenia wynika, że najczę-
ściej rozliczenie konieczne jest 
w sytuacji, gdy dana rzecz kupo-
wana jest przez jednego z kon-
kubentów, a drugi dokłada do 
zakupu uzgodnioną kwotę. Przy-
kładowo, jeden z partnerów ku-
puje samochód za 40 tys. zł i re-
jestruje go na własne nazwisko, 
a drugi dokłada do tego zakupu 

10 tys. zł. Nie staje się on przez 
to właścicielem, zatem nie moż-
na przeprowadzić sprawy o znie-
sienie współwłasności, może on 
jednak pozwać partnera o zwrot 
kwoty z tytuły bezpodstaw-
nego wzbogacenia. Gdyby jed-
nak ci sami partnerzy kupili na 
współwłasność działkę, na której 
planowali wybudować dom, to 
przydzielenie jej jednemu z nich 
wymagałoby złożenia odrębnego 
wniosku o zniesienie współwła-
sności. Najtrudniejsze są jednak 
sprawy, gdy na działce jednego 
z konkubentów budowany jest 
od podstaw dom bądź przepro-
wadzany jest generalny remont, 
a później dochodzi do rozstania. 
Pomagałam już kilku klientom 
w takiej sytuacji odzyskać zain-
westowane pieniądze i z mojego 
doświadczenia wynika, że są to 
sprawy niezwykle trudne i bez 
pomocy fachowego pełnomoc-
nika niezmiernie trudno byłoby 
wygrać tego typu sprawę. Jednak 
powierzając ją doświadczonemu 
prawnikowi mamy dużą szansę 
na wygranie i odzyskanie pie-
niędzy – oczywiście jeżeli dys-
ponujemy również dowodami na 
poparcie swoich racji.

adw. Anna 
Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

1. Załóż profil zaufany, 
każdy powinien go mieć
Chcesz załatwiać sprawy 

urzędowe online? Bardzo dobra 
decyzja! Załóż profil zaufany, to 
bezpłatne narzędzie, dzięki któ-

remu możesz potwierdzać swo-
ją tożsamość w internecie (służy 
jako twój elektroniczny podpis). 
Można nazwać go kluczem, który 
otwiera drogę do urzędów onli-
ne. https://obywatel.gov.pl/zaloz-

profil-zaufany
2. Sprawdź, czy twój 
paszport jest gotowy
Dokument możesz odebrać 

w terminie 30 dni od złożenia 
wniosku, jednak zazwyczaj jest 

gotowy wcześniej. Dlatego warto 
sprawdzić online, czy można ode-
brać go z urzędu, który przyjmo-
wał wniosek. Co jest potrzebne? 
Potwierdzenie złożenia wniosku 
o paszport. Na potwierdzeniu 
znajdziesz numer twojej sprawy. 
https://obywatel.gov.pl/wyjaz-
d-za-granice/sprawdz-czy-twoj-
paszport-jest-gotowy

3. Zamów Europejską Kartę 
Ubezpieczenia Zdrowotnego
 (EKUZ) przez internet.
Planujesz wakacje, pracę lub 

naukę za granicą? Obawiasz się, 
czy w razie choroby lekarze uzna-
ją twoje ubezpieczenie zdrowot-
ne? Teraz bez stania w kolejkach 
możesz zamówić kartę EKUZ 
(Europejska Karta Ubezpieczenia 
Zdrowotnego) przez internet. To 
banalnie proste. https://obywa-
tel.gov.pl/wyjazd-za-granice/eku-
z-wniosek-o-europejska-karte-
ubezpieczenia-zdrowotnego

4. Sprawdź swoje 
punkty karne
Jesteś kierowcą? Przed wyjaz-

dem w trasę warto sprawdzić, czy 
posiadasz na swoim koncie punk-
ty karne. Nie trzeba wybierać się 
z tym do komisariatu policji, wy-
starczy dostęp do internetu i kil-

ka kliknięć. Za pomocą usługi sys-
temu CEPiK2.0 uzyskasz dostęp 
do aktualnych danych z ewidencji 
kierowców. https://obywatel.gov.
pl/kierowcy-i-pojazdy/punkty-
karne-ile-mam-punktow-kar-
nych-za-mandaty

5. Sprawdź autobus, 
którym jedziesz na wakacje.
Chcesz sprawdzić autokar, 

którym twoje dzieci pojadą na 
wycieczkę lub na wakacyjną wy-
prawę? Chcesz mieć pewność, że 
pojazd jest bezpieczny? Skorzy-
staj z usługi Bezpieczny Autobus. 
Dzięki niej uzyskasz bezpłatny 
dostęp do aktualnych danych 
z państwowego rejestru. Usługa 
pozwala sprawdzić podstawowe 
informacje o wybranym autobu-
sie lub autokarze. Na przykład: 
czy ma ważne obowiązkowe ba-
danie techniczne, czy ma ważne 
obowiązkowe ubezpieczenie OC, 
czy jest wyrejestrowany albo kra-
dziony, jego dane techniczne – na 
przykład liczbę miejsc w autobu-
sie, stany licznika z badań tech-
nicznych. https://obywatel.gov.
pl/kierowcy-i-pojazdy/sprawdz-
autobus

Ministerstwo Cyfryzacji
fot. pixabay/ilustracyjne

Kilka pytań o… rozliczenie konkubentów
ADWOKAT RADZI  Czy możliwy jest podział majątku w związku nieformalnym? O tym przeczytacie 
w dzisiejszym odcinku naszego cyklu
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Malarstwo 

Warsztaty w plenerze 
W dniach 23-26 sierpnia planowany jest Miejski Ple-
ner Malarski organizowany przez Wąbrzeski Dom 
Kultury. Zwieńczeniem trzydniowego spotkania przy 
sztalugach, prowadzonego przez artystę malarza An-
drzeja Sobczyka, będzie wystawa poplenerowa.

 Lipno
 W czwartek 5 lipca o 10.00 Miejskie Centrum Kulturalne zorganizuje 

przed kinem Nawojka turniej w grę FIFA 2017. Wstęp wolny. Zapisy przed 
zawodami. 

 31 sierpnia w parku miejskim w Lipnie po raz jedenasty zostanie zor-
ganizowany festiwal muzyczny „Lipa”. Zespoły, które w tym roku chciałyby 
zaprezentować się przed lipnowską publicznością i wziąć udział w części 
konkursowej, mogą wysyłać swoje zgłoszenia. Formularz jest dostępny na 
stronie www.zielonalipa.pl. Festiwal jest dofinansowany przez kujawsko-
pomorski urząd marszałkowski.

 Golub-Dobrzyń
 Fundacja Chopin w Ogrodzie Sztuk, działająca przy Ośrodku Cho-

pinowskim w Szafarni, zorganizuje cykl wakacyjnych koncertów chopinows-
kich w niedzielę o 12.15. Rozbrzmiewać będzie przede wszystkim muzyka 
Fryderyka Chopina. Zagrają wybitni artyści z polski i z zagranicy. Recitale 
połączone będą z odczytaniem fragmentów Kuriera Szafarskiego – listów 
kompozytora, pisanych w formie gazety. Koncerty stanowią okazję do poz-
nania historycznych szczegółów, anegdot, ciekawostek z pobytu Fryderyka 
Chopina w Szafarni. Bilety kosztują 10 zł.

 Wąbrzeźno
 Od 5 lipca w WDK można oglądać wystawę fotograficzną Katarzyny Piłat 

pt. „Dom na wodzie”. Autorka ekspozycji bazuje na obserwacji świata natury, 
jak i analizie struktur metafizycznych. Interesuje się nie tylko wszechświatem, 
ale również miejscem człowieka w różnorodnych strukturach. Aparat fo-
tograficzny służy jej do dokumentacji panoramy zjawisk oraz fascynacji 
interdyscyplinarną formą życia. Wystawa czynna będzie do 31 lipca.

 8 lipca o godzinie 10.00 odbędzie się wąbrzeska Biesiada Seniorów. 
Tego dnia scena będzie należała do zespołów wokalnych, wokalno-instru-
mentalnych, zespołów folklorystycznych, kapel ludowych i podwórkowych. 
Regulamin wraz z kartą zgłoszenia znajduje się na stronie www.wdkwabrzez-
no.pl oraz w dziale animacji kultury WDK. 

 22 lipca od godz. 10.00 klasyczna motoryzacja ponownie zagości 
na wąbrzeskim rynku. A wszystko to za sprawą Wystawy Zabytkowych 
Pojazdów„18+”, organizowanej po raz kolejny przez Wąbrzeski Dom Kultury. 
Wszyscy właściciele pojazdów zabytkowych zarejestrowani w Biurze Orga-
nizacyjnym WDK do 16 lipca otrzymają pamiątkowe gadżety oraz zostaną 
zaproszeni do uczestnictwa w rajdzie. Wpisowe 5 zł. Zapisy oraz bliższe infor-
macje w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24 lub drogą 
mailową: animacja@wdkwabrzezno.pl.

 12 sierpnia po raz czwarty Wąbrzeski Dom Kultury zorganizuje Przegląd 
Kapel Podwórkowych. Gwiazdą wieczoru będzie grupa disco polo Milano. 
Wszystkie zespoły, które chciałyby wziąć udział w przeglądzie, zobowiązane 
są do nadesłania wypełnionej karty zgłoszenia (do 31 lipca) na adres organi-
zatora: Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno.

 Rypin
 9 lipca w RDK ruszają warsztaty filmowe dla dzieci. To zajęcia bezpłatne 

dla najmłodszych (6-12 lat), którzy chcą poznać pracę reżysera, operato-
ra, tajniki tworzenia scenariusza, wcielić się w aktora, pracować na planie 
filmowym. Zapisy są przyjmowane w sekretariacie domu kultury. 

 W sobotę 25 sierpnia na placu przy ul. Nowy Rynek w Rypinie zagrają 
rockowe kapele, w ramach szóstej edycji festiwalu „Riff Master”. Gwiazdą 
wieczoru będzie Leniwiec. Zespół pochodzi z Jeleniej Góry. Wykonuje muzykę 
z pogranicza punk-rocka, reggae i ska. Grupa wylansowała takie przeboje 
jak: „Piosenka dla zapowietrzonego” czy „Droga”. W 2013 roku ukazał się 
album „Rozpaczliwie wolny”, w którym muzycy wykorzystali teksty Edwarda 
Stachury. Dorobek Leniwca zamyka krążek „Raj” z 2016 roku. 

 Rypiński Dom Kultury ogłosił II edycję Festiwalu Filmów Amator-
skich „Stopklatka”. Swoje dzieła można nadsyłać do 27 sierpnia. Konkurs 
adresowany jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentów oraz pozostałych miłośników 
amatorskiego filmowania. Tematyka jest dowolna, ale czas projekcji filmu nie 
może przekroczyć 30 minut (w uzasadnionych przypadkach organizator może 
wyrazić zgodę na dłuższy obraz). Zgłoszenia, wraz z płytą, należy nadsyłać do 
27 sierpnia na adres: Rypiński Dom Kultury, ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin. 
Można zgłosić maksymalnie dwie produkcje. Organizatorzy przewidzieli pulę 
nagród finansowych i rzeczowych.

 Brodnica
 8 lipca o 18.00 na Dużym Rynku w Brodnicy planowany jest koncert 

operetkowy zatytułowany „Przetańczyć całą noc”. Wystąpią: Katarzyna Jaracz 
(sopran), Paweł Krasulak (tenor) i kwartet smyczkowy Arte Con Brio.

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Rycerskie zmagania 
WYDARZENIE  W dniach 6-8 lipca na Zamku Golubskim od-
będzie się 42. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski. Jakie 
atrakcje czekają na gości?

Tegoroczny plener poświę-
cony będzie kształtowaniu wy-
obraźni malarskiej. Uczestnicy 
zapoznani zostaną z techniką 
akrylową, doborem kolorów i ele-
mentami kompozycji obrazu.

– Osoby, które znałem z po-
przednich plenerów poszerzyły 
swoją wyobraźnię, potrafią się 
już odnaleźć w tym, co tworzą. 
To utwierdza mnie w przekona-
niu, że to co robię i co staram się 

przekazać, ma jakiś sens. U więk-
szości malarzy i plastyków pro-
blemem jest praca z wyobraźnią. 
Te warsztaty są o tyle cenne, że 
pozwalają jakby ukierunkować 
nasze myślenie i wyobraźnię, by 
to przelać na płótno. To jest głów-
ny cel tych warsztatów – mówił 
artysta na łamach naszego tygo-
dnika. 

Andrzej Sobczyk ma za sobą 
ponad 30 wystaw malarskich. 

W 2013 r. został odznaczony przez 
ministra kultury i dziedzictwa na-
rodowego medalem „Zasłużony 
Dla Kultury Polskiej”, a dwa lata 
temu otrzymał od prezydenta RP 
Srebrny Krzyż Zasługi za 40-lecie 
działalności artystycznej.

Osoby chętne do wzięcia 
udziału w plenerze powinny 
skontaktować się z Działem Ani-
macji Kultury WDK, tel. 56 688 17 
27, wew. 24 lub 535 436 071. Koszt 
wynosi 30 zł od osoby. Organi-
zator zapewnia farby akrylowe. 
W pozostałe akcesoria, tj. me-
dium akrylowe, bloki malarskie, 
palety płaskie do rozrabiania 
farb, pędzle płaskie syntetyczne 
o nr 5,8,10 oraz podobrazia ma-
larskie, uczestnicy zaopatrują się 
we własnym zakresie. Zgłoszenia 
są przyjmowane do 9 sierpnia. 

(ToB)

Impreza ruszy już w piątek 
6 lipca o 18.00. Wówczas pla-
nowany jest przemarsz orszaku 
rycerskiego ulicami Golubia-Do-
brzynia oraz inauguracja turnie-
ju na rynku golubskim. Oficjalnie 
turniej rozpocznie się w sobotę 
o 11.00. Godzinę później ruszą 
pierwsze eliminacje do turnie-
ju konnego oraz kuszniczego 
i łuczniczego. O 14.00 z pokazem 
wystąpi Chorągiew Husarska 

Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego. Z kolei o 14.30 w turnieju 
zaprezentują się młodzi rycerze, 
a pół godziny później rozpoczną 
się drugie eliminacje do turnieju 
konnego. Na 17.00 zaplanowano 
pokaz rycerzy pieszych. Ciekawie 
zapowiada się międzynarodowy 
turniej konny rycerzy ciężko-
zbrojnych – kruszenie kopii (Jo-
ust) o 17.30. Sobota zakończy się 
nocnym pokazem kaskaderskim 

„Koń i ogień – dwa żywioły” od 
22.00 (wstęp na to wydarzenie 
jest bezpłatny). 

W niedzielę na 11.30 przewi-
dziano finały: indywidualnego 
turnieju konnego oraz kuszni-
czego i łuczniczego (fosa zamko-
wa). O 13.00 z drugim pokazem 
wystąpi Chorągiew Husarska 
Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego. 13.30 to dalsze zmagania 
w międzynarodowym turnieju 
konnym rycerzy ciężkozbrojnych. 
Godzinę później zaprezentuje 
się grupa kaskaderska, następ-
nie młodzi rycerze (15.30) oraz 
rycerze piesi (16.00). Na koniec, 
o 16.30, wystartuje międzynaro-
dowy drużynowy turniej konny. 
Poszczególne wyniki zostaną 
ogłoszone o 17.30. Odbędą się też 
pokazy grup rekonstrukcyjnych, 
występy nadwornego lutnisty 
Królewny Anny, występy chóru 
Luisen Vocalensemble z Berlina. 
Będą dostępne kramy z pamiąt-
kami, jadłem i napitkiem.

Organizatorzy przypominają, 
że w związku z turniejem nastąpi 
zamknięcie ul. PTTK na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Dworcową 
i Słuchajską do skrzyżowania z ul. 
Brodnicką. Ulica PTTK i przyległe 
tereny będą parkingiem dla pu-
bliczności turnieju.

Szczegółowy program im-
prezy w kolejnym wydaniu 
naszego tygodnika. Głównym 
partnerem wydarzenia jest sa-
morząd województwa kujaw-
sko-pomorskiego. Patronatem 
turniej objęli: marszałek Piotr 
Całbecki i przewodniczący sejmi-
ku Ryszard Bober. Nasz tygodnik 
jest patronem medialnym tego 
przedsięwzięcia. 

(ToB)
fot. materiały promocyjne





Czwartek, 5 lipca 2018

11:05 Doktor Quinn

05:55 Elif odc. 272 - serial
06:50 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 135 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Z zaciśniętymi zębami - western 
11:05 Doktor Quinn odc. 2 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Magazyn rolniczy 
12:45 Jak rozgniewać ptaka, 
 czyli prawdziwe Angry Birds - fi lm
13:50 Elif odc. 273 - serial
14:40 Program rozrywkowy 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! 
15:35 Teo-ria smaku Teo Vafi disa odc. 4
16:05 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 136 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Korona królów odc. 7 - serial
18:30 Opole 2018 na bis - koncert 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
21:10 Sprawa dla reportera 
22:05 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 4
22:30 Magazyn śledczy Anity Gargas 
22:55 Ocaleni odc. 15
00:00 Wojsko-polskie.pl 
00:30 Anno Domini - Biblii ciąg dalszy 
 odc. 1 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 271 - serial

06:20 Szpital odc. 350 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 69 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 3 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 625 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 70 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 524 - serial

14:55 Szpital odc. 351 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 4 s. 2 - serial

18:00 Dr House odc. 7 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 626 - serial

20:00 Legenda telewizji II: Kontynuacja 

 - komedia 

22:20 Lucyfer odc. 18 s. 2 - serial

23:20 Rush odc. 1 - serial

00:20 Ognista miłość - komedia

06:00 Detektywi w akcji odc. 137 
 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 24 - serial
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 25 - serial
08:00 Drużyna A odc. 16 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial 
10:00 Na patrolu odc. 19 - serial
10:30 Na patrolu odc. 20 - serial
11:00 Drużyna A odc. 17 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 57 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 172
15:00 Esmeralda odc. 11
16:00 Esmeralda odc. 12
17:00 Esmeralda odc. 13
18:00 Policjantki i policjanci odc. 387 
 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 388 
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 176 - serial
21:00 Półfi nał Mistera Polski 2018 
 odc. 1
22:00 Półfi nał Mistera Polski 2018 
 odc. 2
23:00 Półfi nał Mistera Polski 2018 
 odc. 3
23:35 Odznaka szeryfa - fi lm
01:40 Galileo: Tajemnicze historie 
 odc. 14

06:00 To moje życie! odc. 326 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 93 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 78 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 2 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 3 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 17 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 17 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 7 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 9 - serial
14:50 Tajemnice medyczne 
 odc. 14 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 78 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 79 s. 2 - serial
20:00 Straszny fi lm 4 - komedia 
21:45 Zemsta frajerów: 
 następne pokolenie - komedia 
23:40 Kryjówka - komedia
01:20 Dyżur odc. 28 s. 2

08:00 Dezerterzy odc. 76

08:30 Informacje kulturalne 

08:50 Miniatury fi lmowe 

 do muzyki klasycznej odc. 28 

 - fi lm

09:00 Blizna - dramat

11:00 Blisko, coraz bliżej odc. 16 

 - serial

12:25 Blisko, coraz bliżej odc. 17 

 - serial

13:55 Siekierezada - fi lm

15:25 Jacy jesteśmy, Polacy? odc. 2

15:55 Program publicystyczny 

16:25 Śmierć jak kromka chleba 

 - dramat

18:35 Do przerwy 0:1 odc. 1 - serial

19:05 Do przerwy 0:1 odc. 2 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1314

20:00 14 maja o północy - spektakl 

21:25 Siódma pieczęć - dramat

23:10 Scena klasyczna odc. 24 - recital 

23:50 Dziennik fi lozofa odc. 108

00:10 Withnail i ja - komediodramat

06:50 Był taki dzień odc. 614
06:55 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 53
07:20 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 54
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 33
08:30 1200 muzeów odc. 185 - serial
09:05 Blisko, coraz bliżej odc. 1 - serial 
10:30 Podróże z historią odc. 4 s. 1
11:05 Flesz historii 
11:20 Specosiedleńcy odc. 1 - serial
11:50 Polska poza Polską odc. 1 - fi lm 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:30 Sensacje XX wieku odc. 134 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 113 
15:10 Pancerni pogromcy Hitlera odc. 2
16:10 Oni byli pierwsi... Lubelski 
 lipiec 1980 - fi lm 
17:20 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 4 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 126
19:25 Sensacje XX wieku odc. 127
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 GoodBye America - fi lm 
21:30 Blisko, coraz bliżej odc. 2 - serial
23:00 Spór o historię odc. 114
23:45 Miasto gniewu odc. 7 - serial
00:20 Miasto gniewu odc. 8 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Przygody Mobilków - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 Bernadetta Księżniczka 
 z Lourdes - fi lm
09:55 Święty na każdy dzień
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Misjonarze Afryki - Ojcowie Biali 
 odc. 4
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Prorok Ukrainy - fi lm 
13:10 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 18 - fi lm 
13:45 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło” 
13:50 Kartka z kalendarza
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Kielce 1946 - zbrodnia 
 z rosyjskiego scenariusza - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Porady medyczne Bonifratrów 
17:00 Modlitwa w intencji rodzin 
 i obrony życia poczętego 
 w Sanktuarium św. Józefa 
 w Kaliszu 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Superksięga odc. 17 s. 2 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Fundusze Europejskie 
 - dostępne dla wszystkich odc. 6
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
23:00 Trzeci Testament - serial

05:55 Na dobre i na złe odc. 657 
 - serial
06:50 Podróże z historią odc. 17 s. 2
07:20 Na sygnale odc. 92 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
08:45 Panorama - fl esz 
10:15 Pogoda - fl esz odc. 1403
11:00 Panorama 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 169 s. 7 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1864 
 - serial
12:35 Koło fortuny 
13:15 Daleko od szosy odc. 7 - serial
14:55 Postaw na milion 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna perła odc. 32 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram odc. 5146 
18:35 Rodzinka.pl odc. 114 s. 5 - serial
19:05 Barwy szczęścia odc. 1858 
 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 1859 
 - serial
20:10 Cartouche - rabuś wspaniały 
 odc. 1 - fi lm
22:05 Kontakt odc. 1 - serial
23:05 Hotelowa miłość - komedia 
00:50 Jedyna szansa odc. 1 - serial

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1027 - serial
07:35 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1028 - serial
08:20 Doradca smaku odc. 23 s. 8
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 6
09:30 Szkoła odc. 315 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 573 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 43
12:30 19+ odc. 204 - serial
13:00 19+ odc. 205 - serial
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1029 - serial
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1030 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 2
16:00 Szkoła odc. 316 - serial
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 44
18:00 Ukryta prawda odc. 574 - serial
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! odc. 5362
20:10 Doradca smaku odc. 24 s. 8
20:15 Na Wspólnej odc. 2708 - serial
20:55 Milionerzy odc. 82
21:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 10 s. 15
22:35 Zanim zasnę - thriller 
00:35 Lepiej późno niż później 
 - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 537 - serial

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 538 - serial

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 539 - serial

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 71 - serial

10:45 Dlaczego ja? odc. 684 - serial

11:45 Gliniarze odc. 195 - serial

12:45 Trudne sprawy odc. 592 - serial

13:45 Sekrety rodziny odc. 18 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 647 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3666

16:40 Gliniarze odc. 137 - serial

17:40 Sekrety rodziny odc. 19 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 82 - serial

20:05 Sekstaśma - komedia 

22:10 To Twoja wina odc. 5 - serial

23:15 Zupełnie jak miłość - komedia 

01:30 Tajemnice losu odc. 3043

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 09:00 Gliniarz i prokurator 08:00 Dezerterzy 13:30 Sensacje XX wieku

07:20 Na sygnale 08:20 Doradca smaku 19:30 Świat według 
Kiepskich

Jay i Annie są małżeństwem. Para ma dwójkę dzieci. 
W ich związku zaczyna brakować ognia. Postanawiają 
wypróbować pozycje z poradnika „Radość z seksu” 
i nagrać to na wideo. Niestety, pikantny fi lmik trafi a na 
iPady znajomych, a para robi wszystko, żeby usunąć 
go z sieci.

Ron Burgundy stracił pracę, dom i rodzinę. Otrzymuje 
propozycję zatrudnienia od ekscentrycznego 
miliardera, który chce stworzyć telewizję nadającą 
wiadomości przez całą dobę.

„Legenda telewizji II: 
Kontynuacja”

(2013r.) TVN 7 20:00

„Sekstaśma”
(2014r.) Polsat 20:05



Piątek, 6 lipca 2018

22:35 Ekstradycja

05:50 Elif odc. 273 - serial
06:50 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 136 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Pasterz ze wzgórz - western 
10:35 Dookoła świata odc. 7
11:05 Doktor Quinn odc. 3 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Rok w zagrodzie odc. 8
12:45 Dzika Bretania - fi lm 
13:50 Elif odc. 274 - serial
14:40 Program rozrywkowy 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! 
15:35 Teo-ria smaku Teo Vafi disa odc. 5
16:05 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 137 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Korona królów odc. 9 - serial
17:55 Korona królów odc. 10 - serial
18:35 Jeden z dziesięciu 
19:00 Trzecia połowa odc. 39 - serial 
19:05 Pogoda 
19:10 Pogoda dla żeglarzy odc. 3
19:15 Sport 
19:30 Wiadomości 
19:45 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
19:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
22:10 Trzecia połowa odc. 40 - serial 
22:15 Alarm! 
22:35 Ekstradycja odc. 4 - serial
23:45 Awantura w tropikach - komedia 
01:25 Mój przyjaciel wróg - dramat

05:15 Ukryta prawda odc. 272 - serial

06:20 Szpital odc. 351 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 70 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów odc. 6 s. 4 

 - serial

09:15 Magda M. odc. 4 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 626 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 71 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 525 - serial

14:55 Szpital odc. 352 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 7 s. 4 

 - serial

16:55 Magda M. odc. 5 s. 2 - serial

18:00 Dr House odc. 8 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 627 - serial

20:00 Polowanie na mysz - komedia

22:10 Loch Ness - fi lm

00:20 Rush odc. 1 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 138 

 - serial

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 25 - serial

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 26 - serial

08:00 Drużyna A odc. 17 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial 

10:00 Na patrolu odc. 21 - serial

10:30 Na patrolu odc. 22 - serial

11:00 Drużyna A odc. 18 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial

13:00 Galileo odc. 666

14:00 Galileo odc. 667

15:00 Esmeralda odc. 14

16:00 Esmeralda odc. 15

17:00 Esmeralda odc. 16

18:00 Policjantki i policjanci odc. 388 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 389 

 - serial

20:00 Potwór - horror 

22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 173 - serial

23:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 174 - serial

00:10 Wolni strzelcy - dramat

06:00 To moje życie! odc. 327 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 94 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 79 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 3 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 4 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 17 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 17 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 7 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 10 - serial
14:50 Tajemnice medyczne odc. 15 
 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 79 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 80 s. 2 - serial
20:00 Tokarev. Zabójca z przeszłości 
 - fi lm
21:55 Prowokacja - fi lm
23:45 Nikita - fi lm
02:05 Biesiada na cztery pory roku 
 odc. 2 - serial

08:00 Chuligan literacki odc. 86
08:30 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1314
08:50 Śmierć jak kromka chleba 
 - dramat 
11:00 Blisko, coraz bliżej odc. 18 
 - serial
12:25 Blisko, coraz bliżej odc. 19 
 - serial
14:00 VIII Międzynarodowy 
 Konkurs Dyrygentów 
 im. Grzegorza Fitelberga 
 - koncert inauguracyjny 
15:00 Antyfonie odc. 4
15:35 Pas de deux - fi lm 
16:20 Wstęp do fi lmu odc. 53
16:30 Gołąb przysiadł na gałęzi 
 i rozmyśla o istnieniu - dramat
18:10 Videofan odc. 81
18:35 Do przerwy 0:1 odc. 3 - serial
19:05 Do przerwy 0:1 odc. 4 - serial
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Taxi-Teheran - komediodramat
21:35 Ukraińscy szeryfowie - fi lm 
23:10 Dziennik fi lozofa odc. 109
23:25 VIII Międzynarodowy 
 Konkurs Dyrygentów 
 im. Grzegorza Fitelberga 
 - koncert inauguracyjny 
00:25 Siódma pieczęć - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 615
07:00 Oni byli pierwsi... Lubelski 
 lipiec 1980 - fi lm 
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 34
08:40 Klasztory polskie odc. 1
09:25 Blisko, coraz bliżej odc. 2 - serial 
10:50 Specosiedleńcy odc. 2 - serial
11:20 Podróże z historią odc. 45 s. 5
11:55 Taśmy bezpieki odc. 30
12:30 Jan Hus w 600. rocznicę śmierci 
 - fi lm 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:30 Sensacje XX wieku odc. 126 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 127 
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 45 - serial
15:05 Dawne światy odc. 4 - fi lm 
16:10 Teatr wojny - fi lm 
17:20 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 5 - serial
18:40 Sensacje XX wieku odc. 102
19:15 Sensacje XX wieku odc. 103
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 20
20:30 Tajemnice początków Polski 
 odc. 5 - serial
21:35 Blisko, coraz bliżej odc. 3 - serial
23:00 Szerokie tory odc. 147
23:35 Tadeusz Boy-Żeleński - fi lm 
00:30 Wiedźmin odc. 5 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Superksięga odc. 17 s. 2 - serial 
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia 
10:15 Patryk - dzielny pasterz 
 ze szmaragdowej wyspy - fi lm
10:50 Idźcie! i nauczajcie… - fi lm 
11:25 Głos Polski 
11:35 Nasz Max i jego przygoda z Biblią 
 odc. 1 - serial
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Tylko chmury poruszają gwiazdy 
 - dramat
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła 
 - fi lm 
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial
17:00 Boliwia odc. 2 - serial
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Latający dom
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Teoria ewolucji 
 a współczesna mikrobiologia 
 - fi lm 
23:10 Świadkowie Jehowy - organizacja 
 fałszywych proroków - fi lm 
23:50 Chingola - fi lm 

06:00 Na dobre i na złe odc. 658 
 - serial
06:55 Afryka od kuchni odc. 2 - serial
07:20 Na sygnale odc. 93 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 170 s. 8 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1865 
 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 155 - serial
14:00 Coś dla Ciebie odc. 157
14:30 Postaw na milion 
15:25 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
15:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
18:35 Rodzinka.pl odc. 115 s. 5 - serial
19:05 Barwy szczęścia odc. 1860 
 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 1861 
 - serial
20:05 Pociąg do podróży odc. 5 
 - miniserial
20:10 Filip i Letycja: miłość i obowiązek 
 - fi lm 
22:05 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 2 s. 15 - serial
22:55 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 2 s. 15 - serial
23:50 Cartouche - rabuś wspaniały 
 odc. 1 - fi lm
01:45 Kontakt odc. 1 - serial

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy odc. 1029 
 - serial
07:35 W-11 - wydział śledczy odc. 1030 
 - serial
08:20 Doradca smaku odc. 24 s. 8
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 6
09:30 Szkoła odc. 316 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 574 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 44
12:30 19+ odc. 206 - serial
13:00 19+ odc. 207 - serial
13:30 W-11 - wydział śledczy odc. 1031 
 - serial
14:15 W-11 - wydział śledczy odc. 1033 
 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 2
16:00 Szkoła odc. 317 - serial
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 45
18:00 Ukryta prawda odc. 575 - serial
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! odc. 5363
20:00 Mission: Impossible IV 
 - Protokół duchów - fi lm
22:40 W sieci pająka - thriller 
00:55 Peacemaker - fi lm 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 538 - serial

08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 540 

 - serial

09:15 SuperPies odc. 4

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 72 - serial

10:45 Dlaczego ja? odc. 685 - serial

11:45 Gliniarze odc. 196 - serial

12:45 Trudne sprawy odc. 593 - serial

13:45 Sekrety rodziny odc. 19 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 648 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3667

16:40 Gliniarze odc. 138 - serial

17:40 Sekrety rodziny odc. 20 - serial

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich odc. 90 

 - serial

20:05 Gwiezdne wojny I 

 - Mroczne widmo - fi lm

23:00 Umów się ze mną. Take me out 

 odc. 4

00:15 Po tamtej stronie drzwi - horror 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 12:25 Blisko, coraz bliżej 08:10 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

19:35 Barwy Szczęścia 08:20 Doradca smaku 08:45 Malanowski 
i Partnerzy

Harlan Banks okrada bogatych przestępców. 
Postanawia zerwać ze złodziejskim fachem, 
ale zostaje wplątany w rabunek. W więzieniu 
zaprzyjaźnia się z Ice Koolem. Planuje ucieczkę 
i zemstę.

Agent IMF Ethan Hunt oraz jego współpracownicy 
zostają oskarżeni o dokonanie ataku terrorystycznego 
na Kreml. Ścigany przez Rosjan i Amerykanów 
zespół staje do walki.

„Prowokacja”
(2005r.) TV Puls 21:55

„Mission: Impossible IV – 
Protokół duchów”
(2011r.) TVN 20:00



Sobota, 7 lipca 2018

05:40 Klan

05:40 Klan odc. 3303
06:15 Sprawa dla reportera 
07:10 Pełnosprawni 
07:40 Rok w ogrodzie 
08:00 Rok w ogrodzie extra 
08:20 Weterynarze z sercem odc. 20 
 - serial
09:10 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna 
11:20 Doktor Quinn odc. 4 s. 6 - serial
12:10 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 13
12:15 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? odc. 2
12:35 Tajemnice ptasiego mózgu - fi lm 
13:45 Franciszek, jezuita odc. 3 - serial
14:40 Wojenne dziewczyny odc. 3 
 - serial
15:30 Trzecia połowa odc. 41 - serial 
15:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
15:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
18:40 Orły Nawałki odc. 6 - serial
19:00 Trzecia połowa odc. 42 - serial 
19:10 Pogoda 
19:15 Sport 
19:30 Wiadomości 
19:45 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
19:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
22:20 American Hustle. 
 Amerykański przekręt - dramat
00:45 Awantura w tropikach - komedia 

05:45 Ukryta prawda odc. 273 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Magda M. odc. 1 s. 2 - serial

10:00 Magda M. odc. 2 s. 2 - serial

11:10 Magda M. odc. 3 s. 2 - serial

12:15 Magda M. odc. 4 s. 2 - serial

13:25 Wpuszczony w kanał - fi lm

15:10 Wygraj randkę - komedia 

17:20 Przesyłka ekspresowa - komedia 

19:00 Prezydent - miłość 

 w Białym Domu - komedia 

21:20 Wielki Gatsby - dramat

00:25 Wieża z kości słoniowej - fi lm

06:00 Detektywi w akcji odc. 139 
 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 19 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 20 - serial
08:00 Tom i Jerry Show odc. 9 - serial
08:30 Tom i Jerry Show odc. 10 - serial
08:55 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 1 s. 2 - serial
09:25 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 2 s. 2 - serial
09:55 Turbo Fast odc. 1 - serial
10:25 Turbo Fast odc. 2 - serial
10:55 Policjantki i policjanci odc. 385 
 - serial
11:55 Policjantki i policjanci odc. 386 
 - serial
12:55 Policjantki i policjanci odc. 387 
 - serial
13:55 STOP Drogówka odc. 173
14:55 Camp Rock - komedia
17:00 Transakcje za milion dolarów 
 - Los Angeles odc. 6 - serial
18:00 Żona dla milionera odc. 6
19:00 Galileo odc. 668
20:00 Policjantki i policjanci odc. 388 
 - serial
21:00 Policjantki i policjanci odc. 389 
 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 175 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 176 - serial
00:05 Syrena - horror 

06:00 Skorpion odc. 3 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 66 s. 3

07:50 Niesamowite! odc. 19 - serial

08:25 Tajemnice medyczne odc. 29 

 - serial

09:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 76 s. 2 - serial

10:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 77 s. 2 - serial

11:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 78 s. 2 - serial

12:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 79 s. 2 - serial

13:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 80 s. 2 - serial

14:30 Dzieciak - komedia 

16:30 Mafi a! - komedia

18:25 Taxi 3 - komedia

20:00 XX Mazurska Noc Kabaretowa 

00:00 Straszny fi lm 4 - komedia 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 7 - serial 

09:05 Gwiazdy tamtych lat odc. 1

09:40 Hollywood na wojnie odc. 1 

 - serial

10:45 Taxi-Teheran - komediodramat 

12:20 Wiatr buszujący w jęczmieniu 

 - dramat

14:35 Meta - fi lm 

15:55 Wydarzenie aktualne 

16:30 Purpura i czerń - fi lm

19:05 Brian Johnson: Życie w trasie 

 odc. 6 - serial

20:00 Kumple od kufl a - komedia 

21:45 Moody Blues na festiwalu 

 w Montreux - koncert 

22:55 Do utraty sił - dramat

01:05 Kumple od kufl a - komedia  

06:50 Był taki dzień odc. 616

07:00 Opowieść o Indiach odc. 4 - fi lm 

08:05 Regiony z historią odc. 6

08:30 Podróże z historią odc. 45 s. 5 

09:10 Egipt odc. 5 - serial

10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 142

10:40 Wielki test o wakacjach odc. 65

12:10 Sprint przez historię 

 Przemysława Babiarza odc. 13

12:45 Życie odc. 6 - serial

14:05 Szerokie tory odc. 78

14:35 Wielka gra odc. 141

15:35 Spór o historię odc. 101

16:20 Ostatni legioniści - fi lm 

17:10 Portrety wojenne odc. 1 - serial

17:40 Noce i dnie odc. 12 - serial

18:50 GoodBye America - fi lm 

19:55 Wojownicy czasu odc. 4

20:30 Kopernik odc. 3 - serial

21:40 Pole widzenia. Polskie wynalazki 

 które zmieniły świat. odc. 1

22:15 Cała prawda o Grekach odc. 1 

 - fi lm 

23:25 Inny świat - fi lm 

01:15 Męskie sprawy - fi lm

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:00 Bł. Maria Teresa Ledóchowska 
 - fi lm 
09:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna 
10:30 Święty na każdy dzień
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
12:50 Porady medyczne Bonifratrów 
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Ocalenie - fi lm 
15:25 Kartka z kalendarza 
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 25
16:00 Informacje dnia 
16:10 Świadkowie zbrodni UPA - fi lm 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 XXVII Pielgrzymka Rodziny 
 Radia Maryja na Jasną Górę 
18:00 XXVII Pielgrzymka Rodziny 
 Radia Maryja na Jasną Górę 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Król Dawid odc. 2 - serial
22:45 Kartka z kalendarza 
22:50 Jasna Góra. Sanktuarium Narodu 
 - fi lm 

05:30 Koło fortuny 
06:05 Na dobre i na złe odc. 659 
 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1362 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:50 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:05 Rodzinka.pl odc. 171 s. 8 - serial
11:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna 
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:20 Hity kabaretu odc. 23
16:15 Rodzinka.pl odc. 172 s. 8 - serial
16:45 Słowo na niedzielę
17:10 Na dobre i na złe odc. 694 
 - serial
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
18:40 Postaw na milion 
19:35 Lajk! 
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 134
21:35 La La Poland odc. 3
22:30 Kabaretowa Scena Dwójki 
 przedstawia odc. 1
23:30 Kabaretowa Scena Dwójki 
 przedstawia odc. 2
00:35 Agent XXL - komedia

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 3 s. 8

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 5

11:00 Na Wspólnej odc. 2705 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2706 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2707 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2708 - serial

12:51 Ugotowani odc. 4 s. 13 

13:55 Mistrzowskie cięcie odc. 5 s. 2

14:55 Agent - gwiazdy odc. 5 s. 3

16:00 Domowe rewolucje odc. 7 s. 2

17:00 Projekt Lady odc. 7 s. 3

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 15 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5364

20:00 Listy do Julii - komedia 

22:10 Złodziejka tożsamości - komedia

00:25 Paranormal Activity: Naznaczeni 

 - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Kopciuszek - fi lm

09:15 My3 odc. 40

09:45 My3 odc. 41

10:25 Ewa gotuje odc. 301

10:55 Kingsajz - komedia 

13:25 W rytmie hip-hopu - melodramat

15:50 Joker odc. 45

16:50 Joker odc. 46

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 81

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 82

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich odc. 207 

 - serial

20:10 Percy Jackson i bogowie olimpijscy: 

 Złodziej pioruna - fi lm

22:45 Obcy kontra Predator - fi lm

00:55 Chirurdzy odc. 86 - serial

08:55 Magda M. 13:55 STOP Drogówka 09:20 Lombard. Zycie pod 
zastaw

22:55 Do utraty sił 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

14:35 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 10:25 Ewa gotuje

Sandy Patterson z Kolorado dowiaduje się, że 
ktoś ukradł jego tożsamość i posługuje się kartą 
kredytową z jego danymi. Zostawia żonę, dzieci 
i pracę, by na własną rękę odnaleźć złodzieja.

Shane Gray zostaje wysłany w roli instruktora na 
obóz muzyczny. Tam poznaje Mitchie, nastolatkę 
o niespotykanym głosie i ambicji zostania gwiazdą 
muzyki pop.

„Camp Rock”
(1987r.) TV 4 14:55

„Złodziejka tożsamości”
(2013r.) TVN 22:10



Niedziela, 8 lipca 2018

05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3304
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:35 Ziarno odc. 667
09:15 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
11:25 Spotkanie ze świętym odc. 11
11:45 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:55 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 14
13:10 Błękitna Planeta II odc. 7 
 - serial
14:20 Franciszek, jezuita 
 odc. 4 - serial
15:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 4 - serial
16:05 Dziewczyny ze Lwowa o
 dc. 3 s. 1 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Orły Nawałki odc. 2 - serial
17:55 Joe Kidd - western 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:10 Wołyń - fi lm
22:45 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
23:25 Nocny recepcjonista 
 odc. 7 - serial
00:20 Nocny recepcjonista 
 odc. 8 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 140 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 1 s. 2 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 1 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 11 - serial

08:35 Camp Rock - komedia

10:30 Galileo odc. 667

11:30 Galileo odc. 668

12:40 Ulubieńcy Ameryki - komedia 

14:45 Mecenas Lena Barska 

 odc. 3 - serial

15:50 Mecenas Lena Barska 

 odc. 4 - serial

16:55 Książę Pacyfi ku - komedia 

19:00 Galileo odc. 669

20:00 Banita - fi lm

22:05 Kraina złoczyńców - fi lm

00:20 STOP Drogówka odc. 173

06:00 Skorpion odc. 4 - serial

07:00 Przygody Merlina 

 odc. 9 s. 3 - serial

08:00 Miki i raźni rajdowcy 

 odc. 5 - serial

08:35 Jake i piraci z Nibylandii 

 odc. 5 s. 4 - serial

09:05 Hotel Zacisze odc. 5 - serial

09:45 Wojciech Cejrowski. Boso Etiopia 

 odc. 4

10:20 Wojciech Cejrowski. Boso Etiopia 

 odc. 5

10:50 Dzieciak - komedia 

12:55 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm odc. 7 s. 2 - fi lm

14:20 Beethoven - komedia 

16:15 XX Mazurska Noc Kabaretowa 

20:00 Kariera Nikosia Dyzmy - komedia 

22:05 Sztos 2 - fi lm

00:10 Uwikłana odc. 5 s. 2 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 8 - serial 

09:00 Richard Strauss. 

 Na drugim brzegu tęczy - fi lm 

10:55 Trzeci punkt widzenia odc. 244

11:30 Duma i uprzedzenie odc. 4 

 - serial

12:35 Wyspa - fi lm

13:20 Księstwo - fi lm

15:35 Chuligan literacki odc. 87

16:15 Młodzi polscy instrumentaliści 

 odc. 6 - koncert 

17:05 Pomniki historii odc. 5 - serial

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 474

18:10 Kobra - Głos mordercy - spektakl 

19:20 Pod znakiem węża 

 - wspomnienie o teatrze Kobra 

 - fi lm 

20:15 Dzień kobiet - dramat

22:05 Scena alternatywna w Opolu 

 - Julia Marcell - koncert 

22:35 Trzeci punkt widzenia odc. 244

23:15 Czasem śnię, że latam - fi lm 

00:20 T/Aboret live - Slot Art 

 Festival 2016 - koncert 

06:50 Był taki dzień odc. 61

06:55 Wszystkie kolory świata 

 odc. 11 - serial

08:05 Droga od Chrystusa 

 do Konstantyna odc. 4 - fi lm 

09:05 Doktor Ewa odc. 1 - serial

09:50 Woliński Park Narodowy - fi lm 

10:40 Okrasa łamie przepisy odc. 143

11:15 Mustang. Himalajska podróż - fi lm 

12:15 Największe oblężenia 

 średniowiecza odc. 1 - serial

13:15 Olbrzymy oceanów odc. 2 - serial

14:10 Szerokie tory odc. 92

14:45 Panienka z poste restante 

 - komedia 

16:15 Wielka gra odc. 106

17:15 Ex libris 

17:40 Quo vadis? odc. 1 - serial

18:40 Tajemnice początków Polski 

 odc. 5 - serial 

19:45 Męskie sprawy - fi lm 

21:40 Wielki test. Polskie aktorki 

 i aktorzy 

23:20 Goryl, czyli ostatnie zadanie 

 - komedia 

00:25 Wniebowzięci - komedia 

08:00 XXVII Pielgrzymka Rodziny 
 Radia Maryja na Jasną Górę 
09:00 XXVII Pielgrzymka Rodziny 
 Radia Maryja na Jasną Górę 
11:00 XXVII Pielgrzymka Rodziny 
 Radia Maryja na Jasną Górę 
15:00 XXVII Pielgrzymka Rodziny 
 Radia Maryja na Jasną Górę 
15:20 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
15:35 Młodzi światu 
15:50 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
15:55 Święty na każdy dzień
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja 
19:30 Moja katolicka rodzina
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:40 Cuda Jezusa odc. 15 - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
23:30 Domek nr 6 - fi lm

05:30 Koło fortuny 
06:05 Na dobre i na złe odc. 660 
 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1363 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:40 Przyroda krajów bałtyckich 
 odc. 2 - fi lm 
11:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna 
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:20 Kocham Cię, Polsko! odc. 135
16:45 Kocham cię, Polsko! - kulisy 
16:50 Bake off - Ale przepis odc. 38
17:10 Na dobre i na złe odc. 695 
 - serial
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion 
19:25 Pociąg do podróży odc. 6 
 - miniserial
19:35 Rodzinka.pl odc. 173 s. 8 
 - serial
20:10 Agent XXL - komedia
21:55 Sherlock odc. 13 s. 2 - serial
23:35 Szalom na Szerokiej 
 - koncert fi nałowy odc. 18
00:40 Pod skórą - fi lm

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 18 s. 2

08:25 Akademia ogrodnika odc. 18

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 6

11:00 Iron Majdan odc. 9

12:00 Co za tydzień odc. 857

12:40 36,6 °C odc. 7 s. 3

13:45 Johnny English: reaktywacja 

 - komedia 

15:55 Step Up 4 Revolution

18:00 Ugotowani odc. 5 s. 13

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5365

20:00 Infi ltracja - thriller 

23:10 Mission: Impossible IV 

 - Protokół duchów - fi lm 

01:55 Sekrety lekarzy odc. 7 s. 4 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 19 - serial

08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 20 - serial

08:45 Królewna Śnieżka 

 i siedmiu krasnoludków - fi lm

10:25 Gwiezdne wojny I 

 - Mroczne widmo - fi lm 

13:15 Percy Jackson i bogowie olimpijscy: 

 Złodziej pioruna - fi lm 

15:50 W rytmie serca odc. 9 - serial

16:50 W rytmie serca odc. 10 - serial

17:50 Nasz nowy dom odc. 52

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 32 - serial

20:05 Gwiazdy dla Ziemi - Earth Festival 

 - koncert  

22:45 48 godzin - komedia

00:45 John Rambo - fi lm

05:40 Ukryta prawda odc. 274 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Columbo odc. 6 - serial

11:05 Columbo odc. 1 s. 6 - serial

12:45 Loch Ness - fi lm

14:55 Tylko dla orłów - fi lm

18:10 Nowy Jork, nowa miłość - komedia 

20:00 Stan zagrożenia - fi lm

23:00 Wielki Gatsby - dramat

02:00 Lucyfer odc. 18 s. 2 - serial

08:55 Columbo 10:30 Galileo

10:20 Wojciech Cejrowski. 
Boso

11:30 Duma i uprzedzenia 10:40 Okrassa łamie 
przepisy

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 07:45 Jeźdźcy smoków

Percy Jackson, dyslektyk z zespołem ADHD, 
dowiaduje się, że jest synem Posejdona. Chłopak 
wyrusza do obozu, w którym półbogowie próbują 
zapanować nad swoimi nadprzyrodzonymi mocami.

Agent Costigan musi wejść w mafi jne struktury, 
którymi dowodzi Frank Costello. W czasie gdy 
stara się on pozyskać zaufanie bossa, do policji 
podstępem dostaje się przestępca, Sullivan.

„Infi ltracja”
(2006r.) TVN 20:00

„Percy Jackson i bogowie 
olimpijscy: Złodziej pioruna”

(2010r.) Polsat 13:15
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11:05 Doktor Quinn

05:55 Elif odc. 274 - serial
06:50 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 137 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Rzeka Czerwona - western 
11:05 Doktor Quinn odc. 5 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Naukowa kawaleria - fi lm 
13:45 Elif odc. 275 - serial
14:40 Opole na bis - koncert 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! 
15:35 Teo-ria smaku Teo Vafi disa odc. 6
16:05 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 138 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Korona królów odc. 11 - serial
17:55 Korona królów odc. 12 - serial
18:30 Opole na bis 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
21:10 Bez tożsamości odc. 4 - serial
22:00 Tajemnice dopingu. Czerwona 
kartka dla Rosji - fi lm 
22:45 Mama na obcasach 
 - komediodramat
00:55 Nocny recepcjonista 
 odc. 7 - serial 

05:15 Ukryta prawda odc. 275 - serial

06:20 Szpital odc. 352 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 71 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 7 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 5 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 627 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 72 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 526 - serial

14:55 Szpital odc. 353 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 6 s. 2 - serial

18:00 Dr House odc. 9 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 628 - serial

20:00 Półsłodki ciężar Komedia 

21:45 Uprowadzona odc. 7 - serial

22:45 Złodziej życia Thriller 

00:55 Tajemnice Laury 

 odc. 14 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 141 
 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 26 - serial
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 1 - serial
08:00 Drużyna A odc. 18 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial
10:00 Na patrolu odc. 23 - serial
10:30 Na patrolu odc. 24 - serial
11:00 Drużyna A odc. 19 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 58 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 121
15:00 Esmeralda odc. 17
16:00 Esmeralda odc. 18
17:00 Esmeralda odc. 19
18:00 Policjantki i policjanci odc. 389 
 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 390 
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 177 - serial
21:00 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 14 - serial
22:00 Galileo odc. 668
23:00 Galileo odc. 669
00:00 Odznaka szeryfa - fi lm

06:00 To moje życie! odc. 328 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 95 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 80 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 4 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 5 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 17 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 17 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 7 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 11 - serial
14:50 Tajemnice medyczne 
 odc. 16 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 80 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 81 s. 2 - serial
20:00 Replikant - fi lm
22:00 Odrzut - fi lm
23:55 Magnum odc. 18 s. 6 - serial
00:55 Magnum odc. 1 s. 7 - serial

08:00 Białoruski klimat odc. 5

08:35 Druciane oprawki - fi lm

09:00 Wstęp do fi lmu odc. 53

09:05 Gołąb przysiadł na gałęzi 

 i rozmyśla o istnieniu - dramat

11:00 Najdłuższa wojna nowoczesnej 

 Europy odc. 1 - serial

12:10 Najdłuższa wojna nowoczesnej 

 Europy odc. 2 - serial

13:25 Kontrakt - fi lm 

15:25 Piosenki z autografem 

 odc. 3 - muzyka

16:35 Legenda Tatr - dramat

18:35 Do przerwy 0:1 odc. 5 - serial

19:05 Do przerwy 0:1 odc. 6 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Krótki fi lm o miłości - fi lm

21:40 Jestem Kuba - fi lm 

22:45 Którędy po sztukę odc. 27

22:50 Wanda Czełkowska 

23:15 Dziennik fi lozofa odc. 100

23:35 Ewolucja hip hopu odc. 4 - serial

00:30 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 618
07:00 Teatr wojny - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 35
08:40 1200 muzeów odc. 202 - serial
09:15 Blisko, coraz bliżej odc. 3 - serial 
10:40 Życie odc. 6 - serial
11:40 Aria dla atlety - fi lm 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 102 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 103 
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 39 - serial
15:05 Spór o historię odc. 31
15:40 Olbrzymy oceanów odc. 2 - serial
16:45 Ex libris 
17:10 Flesz historii 
17:35 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 6 - serial
18:55 Sensacje XX wieku odc. 115
19:25 Sensacje XX wieku odc. 94
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Rosja. Podróże 
 z Jonathanem Dimblebym 
 odc. 3 - fi lm 
21:40 Blisko, coraz bliżej odc. 4 - serial
23:05 Powrót Paderewskiego odc. 5
23:15 Powrót Paderewskiego 
23:55 900 dni - fi lm 
01:20 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 35

08:00 Informacje dnia 
08:15 Katedra w głębinach - fi lm 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:30 Dobra wiara, dobre tricki 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Chrystus w Biblii 
 i „Kodzie Leonarda da Vinci” 
 odc. 3 - serial
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Prawda o Jedwabnem 
 - wykład prof. Iwo Cypriana 
 Pogonowskiego
13:05 Kartka z kalendarza 
13:10 Zambia: Kabwe - fi lm 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Na zakręcie - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie - serial
17:20 Święty na każdy dzień 
17:25 Kartka z kalendarza 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański
18:15 Rozmowy niedokończone
19:45 Jay Jay Odrzutowiec
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
22:10 Dziesięć przykazań odc. 81 
 - serial
23:00 Hildegarda z Bingen. 
 Światło Boga - fi lm 
23:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial

06:00 Na dobre i na złe odc. 661 
 - serial
07:00 Coś dla Ciebie odc. 140
07:20 Na sygnale odc. 94 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 174 s. 8 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1866 
 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:00 Nabożeństwo Kościoła 
 Ewangelicko-Metodystycznego 
 w Kraplewie 
13:55 W słońcu i w deszczu 
 odc. 1 - serial
14:55 Postaw na milion 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna perła odc. 33 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 23. Festiwal Gwiazd 
 w Międzyzdrojach 
19:05 Barwy szczęścia odc. 1862 
 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 1863 
 - serial
20:10 U Pana Boga za miedzą 
 - komedia 
22:10 La La Poland odc. 2
22:55 Ofi cer odc. 9 - serial

05:45 Mango - Telezakupy

07:00 MasterChef Junior odc. 3 s. 3

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 7

09:30 Szkoła odc. 317 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 575 - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 45

12:30 19+ odc. 208 - serial

13:00 19+ odc. 209 - serial

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1034 - serial

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1035 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 2

16:00 Szkoła odc. 318 - serial

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 46

18:00 Ukryta prawda odc. 576 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5366

20:10 Doradca smaku odc. 25 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2709 - serial

20:55 Milionerzy odc. 83, Teleturniej 

21:30 Projekt Lady odc. 8 s. 3

22:30 Sekrety lekarzy odc. 8 s. 4

23:30 Infi ltracja - thriller  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 539 - serial

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 542 - serial

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 543 - serial

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 73 - serial

10:45 Dlaczego ja? odc. 686 - serial

11:45 Gliniarze odc. 197 - serial

12:45 Trudne sprawy odc. 594 - serial

13:45 Sekrety rodziny odc. 20 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 649 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3668

16:40 Gliniarze odc. 139 - serial

17:40 Sekrety rodziny odc. 21 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich odc. 

178 - serial

20:05 John Rambo - fi lm 

22:00 Wschodzące słońce - dramat

00:55 X-Men Geneza - Wolverine - fi lm

14:55 Szpital 21:00 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 

11:00 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy 13:30 Sensacje XX wieku

19:05 Barwy szczęścia 16:00 Szkoła 12:45 Trudne sprawy

Donna co wieczór zabawia publiczność jako stand-
uperka. Gdy kolejny raz opowiada o swoim pożyciu 
seksualnym, jej chłopak postanawia odejść. 
Zrozpaczona, spędza upojną noc w towarzystwie 
nieznajomego.

Życie byłego policjanta legło w gruzach, gdy 
zamordowano jego rodzinę. Mężczyzna chce 
odnaleźć i ukarać sprawców. Jego tropem podąża 
żądny zemsty gangster, któremu policjant zabił 
brata.

„Odrzut”
(2011r.) TV Puls 22:00

„Półsłodki ciężar”
(2014r.) TVN 7 20:00
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13:45 Elif

05:50 Elif odc. 275 - serial
06:50 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 138 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ostatni zachód słońca - western 
10:40 Opole na bis - koncert 
11:05 Doktor Quinn odc. 6 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Wiedeńskie bobry - fi lm 
13:45 Elif odc. 276 - serial
14:40 Opole na bis - koncert 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! 
15:35 Teo-ria smaku Teo Vafi disa odc. 7
16:05 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 139 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Korona królów odc. 13 - serial
17:55 Korona królów odc. 14 - serial
18:35 Jeden z dziesięciu 
19:05 Trzecia połowa odc. 43 - serial 
19:10 Pogoda 
19:15 Sport 
19:30 Wiadomości 
19:45 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
19:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
22:10 Trzecia połowa odc. 44 - serial 
22:15 Alarm! 
22:35 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 8 - serial
23:25 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 13 - serial
01:10 Clintonowie kontra 
 Obamowie. Sekrety rywalizacji 
 - fi lm 

05:20 Ukryta prawda odc. 276 - serial

06:20 Szpital odc. 353 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 72 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 6 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 628 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 73 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 527 - serial

14:55 Szpital odc. 354 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 7 s. 2 - serial

18:00 Dr House odc. 10 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 629 - serial

20:00 Zapłata - thriller 

22:35 Firefox - fi lm

01:10 Masters of Sex odc. 6 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 142 

 - serial

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 1 - serial

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 2 - serial

08:00 Drużyna A odc. 19 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial 

10:00 Na patrolu odc. 25 - serial

10:30 Na patrolu odc. 26 - serial

11:00 Drużyna A odc. 20 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 59 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 122

16:00 Esmeralda odc. 21

17:00 Esmeralda odc. 22

18:00 Policjantki i policjanci odc. 390 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 391 

 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 178 - serial

21:00 Syrena - horror 

23:00 Kruk - thriller 

01:05 STOP Drogówka odc. 173

06:00 To moje życie! odc. 329 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 96 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 81 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 5 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 6 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 17 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 17 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 7 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 12 - serial
14:50 Tajemnice medyczne 
 odc. 17 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 81 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 82 s. 2 - serial
20:00 Błękitna głębia II: Rafa - thriller 
21:50 Anakondy: Polowanie 
 na krwawą orchideę - horror 
23:50 Trzynasty apostoł 
 odc. 9 s. 2 - serial
01:00 Trzynasty apostoł 
 odc. 10 s. 2 - serial

08:00 Wydarzenie aktualne 

08:35 Informacje kulturalne 

08:55 Legenda Tatr - dramat

11:00 Najdłuższa wojna nowoczesnej 

 Europy odc. 3 - serial

12:10 Najdłuższa wojna nowoczesnej 

 Europy odc. 4 - serial

13:40 Mój przyjaciel wróg - dramat

15:40 Spotkania z profesorem Zinem 

 odc. 2

16:05 Program publicystyczny 

16:40 Lekcje pana Kuki - fi lm 

18:25 Do przerwy 0:1 odc. 7 - serial

19:05 Detektywi na wakacjach 

 odc. 1 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1316

20:00 Foxfi re - dramat

22:30 Dziennik fi lozofa odc. 101

22:40 Młode wilki 1/2 - fi lm

00:30 Miłość - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 619
07:00 Film dokumentalny - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 36
08:35 1200 muzeów odc. 220 - serial
09:15 Blisko, coraz bliżej odc. 4 - serial 
10:40 Wojna i Polska - fi lm 
12:30 Wojownicy czasu odc. 3
13:05 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:35 Sensacje XX wieku odc. 115 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 94 
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 8 - serial
15:00 Rosja. Podróże 
 z Jonathanem Dimblebym odc. 3
16:10 Jedwabne - fi lm 
16:45 Design po sowiecku. 
 Od szklanki do Biełaza - fi lm 
17:25 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 7 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 45
19:20 Sensacje XX wieku odc. 46
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 W poszukiwaniu Joanny d’Arc 
 - fi lm 
21:40 Blisko, coraz bliżej odc. 5 - serial
23:10 303 - fi lm 
00:25 Tragarz puchu - fi lm

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:25 Bitwa pod Rząbcem 
 - historia prawdziwa - dokument 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury 
11:05 Mocni w wierze 
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 O Wołyniu nikt z nas nie zapomni 
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Serce bohatera - fi lm 
14:05 Dziesięć przykazań odc. 81 
 - serial 
14:50 Obława Film dokumentalny 
15:40 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:00 Msza Święta w intencji Ofi ar 
 katastrofy smoleńskiej 
 w Bazylice Archikatedralnej 
 pw. Męczeństwa św. Jana 
 Chrzciciela w Warszawie 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Nowa nadzieja - fi lm 

06:00 Na dobre i na złe odc. 662 
 - serial
07:00 Ćwiczenia z wolności 
07:20 Na sygnale odc. 95 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 175 s. 8 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1867 
 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 156 - serial
13:55 W słońcu i w deszczu 
 odc. 2 - serial
14:55 Postaw na milion 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna perła odc. 34 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Mundial oczami Polaków 
 odc. 1 - serial 
19:05 Barwy szczęścia odc. 1864 
 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 1865 
 - serial
20:10 Cztery wesela i pogrzeb Komedia 
22:15 U Pana Boga 
 za miedzą - Komedia 
00:20 Instynkt odc. 9 - serial

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1034 - serial
07:35 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1035 - serial
08:20 Doradca smaku odc. 25 s. 8
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 7
09:30 Szkoła odc. 318 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 576 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 46
12:30 19+ odc. 210 - serial
13:00 19+ odc. 211 - serial
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1036 - serial
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1038 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 2
16:00 Szkoła odc. 319 - serial
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 47
18:00 Ukryta prawda odc. 577 - serial
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! odc. 5367
20:10 Doradca smaku odc. 37 s. 8
20:15 Na Wspólnej odc. 2710 - serial
20:55 Milionerzy odc. 84
21:35 Gra dla dwojga - thriller 
00:05 Kuba Wojewódzki odc. 3 s. 11

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 541 - serial

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 544 - serial

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 545 - serial

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 74 - serial

10:45 Dlaczego ja? odc. 687 - serial

11:45 Gliniarze odc. 198 - serial

12:45 Trudne sprawy odc. 595 - serial

13:45 Sekrety rodziny odc. 21 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 650 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja 

16:40 Gliniarze odc. 140 - serial

17:40 Sekrety rodziny odc. 22 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 126 - serial

20:10 X-Men Geneza - Wolverine - fi lm 

22:40 Adwokat - dramat

01:05 Króliczek - komedia 

06:20 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Do przerwy 0:1 08:05 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

11:25 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 09:15 Malanowski 
i Partnerzy

W Królowym Moście czas biegnie wolniej. Wyznaczają 
go pory roku i kolejne święta. Czasami tylko naturalny 
rytm, nad którym czuwa ksiądz proboszcz, zaburzają 
niespodziewane wypadki.

Dana i Brendan, zaprzysięgli wrogowie, pomagają 
Johnowi i Belle w spędzie bydła. Po przybyciu 
do Teksasu mężczyźni zamierzają ostatecznie 
rozstrzygnąć konfl ikt. W podróży Brendan zaleca się 
do Belle.

„Ostatni zachód słońca”
(1961r.) TVP 1 08:40

„U Pana Boga za miedzą”
(2009r.) TVP 2 22:15
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11:05 Doktor Quinn

05:50 Elif odc. 276 - serial
06:50 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 139 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
10:50 Opole na bis - koncert 
11:05 Doktor Quinn odc. 7 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Żyrafa - świat z wysoka - fi lm 
13:45 Elif odc. 277 - serial
14:40 Opole na bis - koncert 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! 
15:35 Teo-ria smaku Teo Vafi disa odc. 8
16:05 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 140 - serial
16:50 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? - fl esz 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Korona królów odc. 15 - serial
17:55 Korona królów odc. 16 - serial
18:35 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:05 Trzecia połowa odc. 45 - serial 
19:10 Pogoda 
19:15 Sport 
19:30 Wiadomości 
19:45 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
19:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
22:10 Trzecia połowa odc. 46 - serial 
22:15 Alarm! 
22:35 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 9 - serial
23:30 Święta wojna Rosjan - fi lm 
00:30 Nic śmiesznego - komediodramat

05:15 Ukryta prawda odc. 277 - serial

06:20 Szpital odc. 354 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 73 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów odc. 9 s. 4 

 - serial

09:15 Magda M. odc. 7 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 629 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 74 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 528 - serial

14:55 Szpital odc. 355 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 8 s. 2 - serial

18:00 Dr House odc. 11 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 630 - serial

20:00 Bez granic - melodramat

22:35 Olimp odc. 8 - serial

23:45 Suma wszystkich strachów - fi lm

02:20 Moc magii odc. 185

06:00 Detektywi w akcji odc. 143 - serial

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 2 - serial

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 3 - serial

08:00 Drużyna A odc. 20 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial 

10:00 Na patrolu odc. 27 - serial

10:30 Na patrolu odc. 28 - serial

11:00 Drużyna A odc. 21 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 60 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 123

15:00 Esmeralda odc. 23

16:00 Esmeralda odc. 24

17:00 Esmeralda odc. 25

18:00 Policjantki i policjanci odc. 391 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 392 

 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 179 - serial

21:00 Wzgórza mają oczy II - horror 

22:55 Droga milionerów - fi lm

00:45 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 15

06:00 To moje życie! odc. 330 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 97 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 82 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 6 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 7 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 17 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 17 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 7 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 13 - serial
14:50 Tajemnice medyczne odc. 18 
 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 19 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 82 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 83 s. 2 - serial
20:00 Arena - thriller 
22:00 Spartakus: Wojna potępionych 
 odc. 1 - serial
23:05 Spartakus: Wojna potępionych 
 odc. 2 - serial
00:10 Trzynasty apostoł odc. 11 s. 2 
 - serial

08:00 Szlakiem Kolberga odc. 3

08:30 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1316

08:45 Rzecz Polska odc. 6

09:15 Lekcje pana Kuki - fi lm  

11:00 Najdłuższa wojna nowoczesnej 

 Europy odc. 5 - serial

12:15 Najdłuższa wojna nowoczesnej 

 Europy odc. 6 - serial

13:40 Cudze szczęście - dramat

15:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1316

15:35 Program publicystyczny 

16:30 Wyrok na Franciszka Kłosa 

 - dramat

18:25 Detektywi na wakacjach odc. 2 

 - serial

19:00 Detektywi na wakacjach odc. 3 

 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 85

20:05 Konformista - dramat

22:05 Dziennik fi lozofa odc. 102

22:25 Paryż na bosaka - fi lm 

00:00 Oskar Kolberg - życie i pasja 

 - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 620
07:00 Jedwabne - fi lm 
07:35 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 91
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 37
08:30 1200 muzeów odc. 221 - serial
09:05 Blisko, coraz bliżej odc. 5 - serial 
10:30 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 1 - serial 
11:25 Spór o historię odc. 106
12:00 Dawne światy odc. 5 - fi lm 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:25 Sensacje XX wieku odc. 45 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 46 
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 68 - serial
15:00 303 - fi lm 
16:05 Droga do „Ostrej Bramy” - fi lm 
16:45 Linia warszawska. Białorusini 
 w Wojsku Polskim - fi lm 
17:25 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 8 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 122
19:20 Sensacje XX wieku odc. 123
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Film dokumentalny - fi lm 
21:25 Blisko, coraz bliżej odc. 6 - serial
23:00 Krzyżacy. Powstanie, potęga 
 i upadek - fi lm 
00:05 Mała Moskwa - melodramat

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 180 lat na zdrowie - fi lm 
09:00 Kalejdoskop młodych 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 Młodzi światu 
10:00 Zakon Marianistów - fi lm 
10:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 4 - serial
11:15 Trzy wyspy - trzy światy - fi lm 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Guadalupe - żywy obraz - fi lm 
13:15 Kisielin - wołanie o pamięć - fi lm 
13:45 Nowa nadzieja - fi lm  
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Z pamiętnika podróżnika odc. 4
17:00 Świadkowie zbrodni UPA - fi lm 
17:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Przygody Mobilków
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wołyń - nierozliczone 
 ludobójstwo - fi lm 
23:15 Kartka z kalendarza
23:20 Wypaczone sumienia 

06:00 Na dobre i na złe odc. 663 
 - serial
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale odc. 96 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 176 s. 8 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1868 
 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 157 - serial
13:55 W słońcu i w deszczu odc. 3 
 - serial
14:55 Postaw na milion 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna perła odc. 35 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Mundial oczami Polaków 
 odc. 2 - serial 
19:05 Barwy szczęścia odc. 1866 
 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 1867 
 - serial
20:10 Miłość po francusku - komedia 
21:50 Jedyna szansa odc. 3 - serial
23:05 Jedyna szansa odc. 4 - serial
00:10 Cztery wesela i pogrzeb 
 - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy odc. 1036 
 - serial
07:35 W-11 - wydział śledczy odc. 1038 
 - serial
08:20 Doradca smaku odc. 37 s. 8
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 7
09:30 Szkoła odc. 319 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 577 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 47
12:30 19+ odc. 212 - serial
13:00 19+ odc. 213 - serial
13:30 W-11 - wydział śledczy odc. 1040 
 - serial
14:15 W-11 - wydział śledczy odc. 1041 
 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 2
16:00 Szkoła odc. 320 - serial
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 48
18:00 Ukryta prawda odc. 578 - serial
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! odc. 5368
20:10 Doradca smaku odc. 28 s. 8
20:15 Na Wspólnej odc. 2711 - serial
20:55 Milionerzy odc. 85
21:30 Wredne dziewczyny - komedia 
23:35 Piętno przeszłości - fi lm
01:35 MasterChef Junior odc. 3 s. 3 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:45 Trudne sprawy odc. 542 - serial
08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 546 
 - serial
09:15 Malanowski i Partnerzy odc. 547 
 - serial
09:45 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 75 - serial
10:45 Dlaczego ja? odc. 688 - serial
11:45 Gliniarze odc. 199 - serial
12:45 Trudne sprawy odc. 596 - serial
13:45 Sekrety rodziny odc. 22 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 651 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:40 Gliniarze odc. 141 - serial
17:40 Sekrety rodziny odc. 23 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 188 
 - serial
20:05 Świat według Kiepskich odc. 521 
 - serial
20:40 Króliczek - komedia  
22:45 Totalny kataklizm - komedia 
00:30 Charlie i Boots - komedia 

07:15 Sąd rodzinny 18:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw

18:25 Detektywi na 
wakacjach

13:25 Sensacje XX wieku

07:20 Na sygnale 09:30 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

Sarah poznaje lekarza, który pracuje w Afryce, 
pomagając głodującym dzieciom. Zafascynowana 
jego pracą postanawia porzucić dostanie życie 
i wyruszyć do Etiopii wraz z transportem żywności 
i lekarstw.

Shelley – króliczek Playboya, wiedzie beztroskie 
życie w luksusowej rezydencji Hugh Hefnera. 
Nieoczekiwanie zostaje z niej wyrzucona i nie ma 
gdzie się podziać. Trafi a do kampusu.

„Bez granic”
(2003r.) TVN 7 20:00

„Króliczek”
(2008r.) Polsat 20:40
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 temperatura: 26 11 °C
 opady: 0,1 0 mm
 ciśnienie: 1019 1018 hPa
 wiatr: 20 16 km/h 

 temperatura: 26 12 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1017 1016 hPa
 wiatr: 14 14 km/h 

 temperatura: 27 13 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1015 1016 hPa
 wiatr: 14 11 km/h 

 temperatura: 27 13 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1015 1015 hPa
 wiatr: 7 12 km/h 

 temperatura: 28 17 °C
 opady: 0 5 mm
 ciśnienie: 1015 1013 hPa
 wiatr: 17 22 km/h 

 temperatura: 29 19 °C
 opady: 8 21 mm
 ciśnienie: 1010 1008 hPa
 wiatr: 24 21 km/h 

 temperatura: 22 18 °C
 opady: 43 53 mm
 ciśnienie: 1007 1001 hPa
 wiatr: 17 24 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Gofry z bitą śmietaną i owocami
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu.
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ŚR

. 1
1.

07
.2

01
8

Składniki: 

3 szklanki mąki
2,5 szklanki mleka
pół szklanki oleju
3 jajka
2 płaskie łyżeczki 
proszku do pieczenia
2 łyżki cukru
szczypta soli
200 ml śmietany 30%
50 g cukru pudru
owoce sezonowe wg uznania

Sposób wykonania:

Żółtka oddziel od białek i utrzyj z cu-
krem. Dodawaj naprzemiennie mąkę prze-
sianą z proszkiem do pieczenia, mleko i olej. 
Na koniec białka ubij ze szczyptą soli na 
sztywną pianę i delikatnie połącz z masą, aby 
przybrała konsystencję gęstej śmietany. Cia-
sto nakładaj na dobrze rozgrzaną gofrownicę 
i piecz po 3-4 minuty, aż gofry będą brązowe. 
Śmietanę ubij na sztywno z cukrem pudrem. 
Owoce umyj. Gofry udekoruj bitą śmietaną 
i owocami.

Smacznego! Sandra Dembska
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Bory Tucholskie 
zapraszają

TURYSTYKA  Tucholski Park Krajobrazowy nierozerwalnie 
związany jest z dorzeczem rzeki Brdy

Tucholski Park Krajobrazo-
wy, położony na obszarze Bo-
rów Tucholskich, ukształtowanie 
terenu zawdzięcza ostatniemu 
zlodowaceniu bałtyckiemu. Na 
czole lodowca tworzyły się pa-
góry moren czołowych, które na 
przedpolu tworzyły równiny pia-
skowe zwane sandrami. Wspo-
mniane sandry tworzą wypukłe 
wydmy, które osiągają wysokość 
nawet 130 metrów. Inną formą 
terenu, która występuje na tere-
nie TPK, są tzw. wysoczyzny mo-
renowe oraz rynny lodowcowe, 
prowadzące wprost do utworzo-
nych jezior. 

Losy historyczne obszaru 
Borów Tucholskich były trwale 
związane z zakonem krzyżackim, 
a po I wojnie światowej z zabo-
rem pruskim. Dopiero po zakoń-
czeniu II wojny światowej tereny 
te wróciły na stałe do Polski. 

Tucholski Park Krajobrazowy 
powstał w 1985 roku. Zajmuje 
powierzchnię ponad 36 tys. ha, 
z czego 25 tys. znajduje się na 
terenie naszego województwa, 
a reszta na terenie województwa 
pomorskiego. Prawie 90 proc. 
parku to Bory Tucholskie. Taka 
ilość terenów leśnych powoduje, 
że gospodarka związana jest z la-
sami i przemysłem leśnym.

Na terenie TPK ustanowiono 
osiem rezerwatów przyrody. Wy-
stępują też trzy Obszary Chro-
nionego Krajobrazu i pojedyncze 
Pomniki Przyrody. Całość Borów 
Tucholskich to Obszar Chroniony 
„Natura 2000”, świetny do upra-
wiania turystki ekologicznej, 
czyli takiej polegającej na pozna-
waniu naturalnego bogactwa le-
śnego. Ale atrakcji jest więcej.

Koniecznie trzeba zobaczyć 
największy w Polsce akwedukt 
w Fojutowie. Powstał w XIX wie-
ku jako skrzyżowanie dwóch dróg 
wodnych: Wielkiego Kanału Brdy 
i naturalnego cieku wodnego 

Strugi Czerskiej. Amatorom kaja-
karstwa na pewno przypadnie do 
gustu uroczysko „Piekło” na te-
renie rezerwatu rzeki Brdy, koło 
leśniczówki Świt. Rzeka w tym 
miejscu przypomina rzekę gór-
ską o bystrym, rwącym nurcie 
pełnym wirów i zakoli. Brda to 
jeden ze szlaków turystycznych. 
Główny szlak wodny rozpoczyna 
się w miejscowości Rytel i pro-
wadzi meandrami rzeki. Wodne 
stanice zapewniają w miarę bez-
pieczny wypoczynek. W miejscu 
startu można bez problemu wy-
pożyczyć sprzęt kajakarski i za-
poznać się z przebiegiem trasy.

Innym ciekawym punktem 
programu turystycznego jest 
Muzeum Borów Tucholskich 
w Tucholi. Poznamy tam faunę 
i florę tych terenów, a także ży-
cie codzienne borowiaków. We 
wsi Krąg warto zobaczyć osa-
dę borowiaków sprzed 100 lat. 
Niedaleko Tucholi, a konkretnie 
w miejscowości Piła Młyn, znaj-
duje się Górnicza Wioska, od-
kryta przypadkowo przez grupę 
archeologów. Jest ona dostępna 
do zwiedzania. Zobaczymy re-
konstrukcję kopalni węgla bru-
natnego, która istniała i funk-
cjonowała w latach 1850-1939. 
Dzieci będą mogły poszukać 

skarbu Wilhelma Krugera i poba-
wić się w zabawy z przeszłości. 

Jedną z atrakcji Borów Tu-
cholskich są torfowiska, na te-
renie których utworzono rezer-
waty. Ciekawym jest na pewno 
rezerwat „Jeziorka Kozie” z pły-
wającymi wyspami czy też rezer-
wat „Jelenia Wyspa” w Gołąbku, 
położony wokół najczystszej rze-
ki tych terenów – Stążki. Poleca-
my wzorcowo urządzoną ścieżkę 
dydaktyczną z wieżą widokową.

Rezerwat Cisów Staropol-
skich, znajdujący się w Nad-
leśnictwie Wierzchlas nad je-
ziorem Mukrzańskim, zajmuje 
powierzchnię 90 ha i jest naj-
większym rezerwatem tego typu 
w Polsce. Znajduje się tu ponad 
3500 cisów, a największy z nich – 
Cis Chrobrego – ma obwód pnia 
ponad 250 cm. W rezerwacie jest 
ścieżka dydaktyczna i należy się 
poruszać tylko nią.

TPK to kilkanaście szlaków 
turystyki pieszej. Najpopular-
niejszy jest szlak na odcinku 
Tuchola – Płaskorz – Cekcyn 
o długości 35 kilometrów. Sporo 
krótszy, o długości 14 kilome-
trów, prowadzi od miejscowości 
Legbąd, przez Fojutowo, do Ry-
tla. Są również ścieżki rowerowe, 
np. Bydgoszcz – Chojnice o dłu-
gości 165 kilometrów i Tucho-
la – Bachorze o długości 115 ki-
lometrów. Nie należy się zrażać 
długością tych szlaków. Zawsze 
można dany odcinek podzielić 
na kilka etapów i szlak przebyć 
w kilka dni. Nocleg bez problemu 
znajdziemy w gospodarstwach 
agroturystycznych.

Do Tucholskiego Parku Kra-
jobrazowego należy się wybrać 
przynajmniej na kilka dni. Kto 
raz poznał te tereny, na pewno 
będzie tam wracał. 

(Maw)

Brda na wysokości wjazdu do Tucholi (fot. aba)

Akwedukt w Fojutowie (fot. commons.wikimedia.org)

Pamiątka z wakacji
będzie kłopotem
Jedziesz na wakacje za granicę? Z pewnością zechcesz 
przywieźć jakąś pamiątkę. Sklepy i targowiska kuszą 
skórzanymi torebkami, biżuterią z kości słoniowej 
lub koralowca, kawiorem albo nalewkami z kobrą 
w butelce. Zobacz, czego lepiej nie kupować, żeby nie 
narazić się na kłopoty.

Prawo

To, co fascynuje nas w egzo-
tycznych krajach, to m.in. tam-
tejsza fauna i flora. Wiele dziko 
występujących gatunków zwie-
rząt i roślin jest zagrożonych 
wyginięciem. Aby je chronić zo-
stała sporządzona Konwencja 
Waszyngtońska (CITES), która 
reguluje handel zagrożonymi ga-
tunkami poprzez kontrolę, moni-
toring i ograniczanie międzynaro-
dowego obrotu nie tylko żywymi 
okazami, ale również produktami 
z nich pochodzącymi.

Przed przywozem pamiątek 
z egzotycznych roślin i zwierząt 
upewnij się, czy nie są one objęte 
przepisami dotyczącymi ochro-
ny dzikiej fauny i flory poprzez 
ograniczanie handlu (CITES). Jeśli 
pamiątkę, którą planujesz ku-
pić wytworzono z zagrożonych 
gatunków objętych tymi prze-
pisami, nie znaczy to, że nie ma 
możliwości przywiezienia jej do 
kraju. Należy jednak upewnić się, 
że okaz został legalnie pozyskany 
i dopełnić wszelkich wymaganych 
procedur eksportowych i impor-
towych.

Czego 
nie wolno przywozić?
Pamiętaj, że w świetle przepi-

sów CITES nie ma znaczenia, czy 
przewóz dotyczy żywych zwie-
rząt czy przedmiotów, produk-
tów z nich wykonanych. A zatem 
jeśli na liście gatunków objętych 
tymi przepisami znajduje się np. 
pyton, to nie wolno ci bez odpo-
wiedniego zezwolenia przywieźć 
ani żywego zwierzęcia, ani też np. 
torebki czy paska wykonanego 
z jego skóry (patrz tabela). Pełna 
lista gatunków objętych przepisa-
mi znajduje się w rozporządzeniu 
Unii Europejskiej w zakresie CI-
TES.

Są również gatunki, których 
w ogóle nie można przywozić do 
Unii Europejskiej, m.in.:

• trofea wilka z Białorusi, Kir-
gistanu, Turcji;

• nierozłączka rudogłowa 
z Tanzanii;

• ara zielonoskrzydła z Ar-
gentyny i Panamy;

• liczne gatunki koników 
morskich z Indonezji;

• niektóre motyle z Wysp Sa-
lomona;

• skrzydelnik olbrzymi (jego 
muszle są popularną pamiątką) 

z Haiti, niektóre muszle przy-
daczni z Wietnamu, Mozambiku, 
wysp Salomona;

• niektóre storczyki ze Szwaj-
carii, Turcji, Norwegii, Korei Połu-
dniowej, Rosji, Chin, Wietnamu.

Jak dopełnić formalności?
1. Bądź wyczulony na wszelkie 

okazy zwierząt i roślin kupowane 
za granicą.

2. Dowiedz się, czy gatunek 
zwierzęcia/rośliny, z którego wy-
tworzono przedmiot, jest objęty 
przepisami CITES. Szczególnie 
czujny bądź przy przedmiotach 
wytworzonych z: kości słonio-
wej, rogów nosorożca, koralow-
ców, muszli, skór gadów i ssaków 
(głównie: krokodyli, węży, dzikich 
kotów, wilków, niedźwiedzi), in-
nych kości zwierząt.

3. Poinformuj sprzedawcę, że 
chciałbyś wywieźć dany przedmiot 
za granicę. Być może sprzedaw-
ca ma odpowiednie dokumenty 
wywozowe lub może się o nie 
wystarać. To może ułatwić pro-
cedury, ale jedynie w przypadku, 
gdy otrzymasz szczegółowe in-
formacje. Prostego zaprzeczenia, 
typu „Nie, nic Pan/i nie potrze-
buje, nie będzie problemów”, nie 
traktuj jako ostatecznej wykładni. 
Pamiętaj, że poza zezwoleniem 
na wywóz potrzebujesz jeszcze, 
w większości przypadków, zezwo-
lenia na przywóz.

4. Skontaktuj się z Minister-
stwem Środowiska (mail: cite-
s-ma@mos.gov.pl) opisując moż-
liwie dokładnie sytuację (kraj, 
okaz, gatunek). W razie potrzeby 
poradzimy, jak możliwie spraw-
nie przeprowadzić procedurę 
importową, poinformujemy, czy 
w przypadku danego okazu przy-
wóz będzie możliwy.

5. Jeśli już przed wyjazdem 
planujesz zakup jakiejś egzotycz-
nej pamiątki, upewnij się, jakie 
masz możliwości w tym zakresie 
wynikające z przepisów i w razie 
potrzeby przygotuj się zawczasu 
do dopełnienia wszelkich formal-
ności.

6. Na stronie Sekretariatu 
CITES znajdują się m.in. dane do-
tyczące organów wdrażających 
przepisy w krajach całego świata, 
a w Głównym Inspektoracie Wete-
rynarii – Biurze do spraw Granic, 
uzyskasz informacje o ewentual-
nych przepisach mogących mieć 
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internetowym bądź przygotować 
samemu. To ostatnie jest bardzo 
proste, ale nieco pracochłonne. Go-
tową pektynę można zamrozić lub 
przelać do słoików i zapasteryzo-
wać. Przyda się w następnym sezo-
nie do przygotowania przetworów. 
Najczęściej robi się ją z jabłek. Są 
wskazane dobre, kwaskowate, zie-
lonkawe. Słodkie, suche, w typie 
gruszkowym nie będą się nadawać. 
Mogą być stłuczone, takie, których 
nie będziemy już jeść w całości. 
Jabłka dokładnie myjemy, kroimy 
w kostkę (razem ze skórką i nasio-
nami), wrzucamy do garnka o gru-
bym dnie i zalewamy wodą. Gotu-
jemy na wolnym ogniu przez dwie 
godziny, co jakiś czas mieszając. 
Następnie przecedzamy pektynę 
przez gazę, dokładnie odciskając. 
Gotową przekładamy do słoika i zu-
żywamy w ciągu tygodnia do zro-
bienia przetworów. Aby sprawdzić 
zdolności żelujące naszej pektyny, 
należy wlać do szklanki 2-3 łyżki 
alkoholu i dodać jedną łyżkę zim-
nej pektyny. Powinna ona zmienić 
się w galaretowatą masę, dającą 
się wyciągnąć widelcem w jednym 
kawałku. Jeżeli tak się nie dzieje, to 
znaczy, że albo owoce się nie nada-
ją, bo są np. zbyt dojrzałe, albo za 
krótko je gotowaliśmy.

Pektynę możemy też przy-
gotować z owoców cytrusowych, 
a konkretnie z białej części pod 

skórką. Owoce trzeba wyszorować. 
Delikatnie obrać skórkę wierzchnią, 
tak żeby została biała część. Tę wy-
cinamy, kroimy drobno i zalewamy 
wodą. Odstawiamy na 30 minut, 
a potem gotujemy 30 minut. Po 
wystudzeniu przeciskamy przez 
gazę. Tak przygotowaną pektynę 
można zamrozić i wykorzystywać 
latem i jesienią.

Podczas korzystania z domo-
wej pektyny nie da się jednoznacz-
nie określić proporcji, bo wszystko 
zależy od stopnia dojrzałości jabłek, 
z których pozyskujemy pektynę 
i ich gatunku. Ważna jest również 
ilość dodanego cukru. Im go mniej, 
tym więcej potrzeba pektyny. 
Najczęściej przygotowując dżemy 
z owoców o niskiej zawartości pek-
tyny, należy na szklankę owoców 
dodać szklankę domowej pektyny 
jabłkowej. Jeśli owoce nie są zbyt 
kwaśne, wskazane jest również do-
danie soku z cytryny.

Z żywieniowego punktu wi-
dzenia pektyny są substancją ba-
lastową. Co prawda nie dostarczają 
składników odżywczych, lecz ko-
rzystnie wpływają na organizm, 
dlatego nie są wcale takie zbędne.

Stosując pektynę w przetwo-
rach, dbamy podwójnie o nasze 
zdrowie. Po pierwsze eliminujemy 
niezdrowe zagęszczacze i nadmiar 
cukru, a po drugie dajemy nasze-
mu organizmowi rozpuszczalną 
frakcję włókna pokarmowego, któ-
ra korzystnie wpływa na pracę je-
lit, pomaga utrzymać prawidłowe 
stężenie glukozy we krwi, redukuje 
ilość cholesterolu LDL, oczyszcza 
organizm z toksyn. 

(nał)
fot. pixabay/ilustracyjne

Latem chcemy zachować owo-
ce na zimową porę roku. Warto, by 
przetwory były zdrowe. Używanie 
dużej ilości cukru i sztucznych żel-
fiksów temu nie sprzyja. Minimalna 
zawartość cukru, jaką trzeba do-
dać, używając żelfiksów lub cukru 
żelującego, to aż 350 g na 1 kg owo-
ców. Na dodatek prawie wszystkie 
żelfiksy i cukry żelujące 2:1 oraz 
3:1 dodatkowo zawierają w swoim 
składzie substancję konserwującą, 
zwykle jest to kwas sorbowy lub 
sorbinian potasu. 

Sposobem na dżemy bez dużej 
ilości cukru jest długotrwałe goto-
wanie owoców. Jednak to też nie 
jest dobre rozwiązanie, bo podczas 
długiej obróbki termicznej zabija-
my w nich to, co najwartościow-
sze. 

Jak zatem zdrowo zamknąć 
letnie owoce w słoikach? Z pektyną. 
Jest to mieszanina poli- i oligosa-
charydów (węglowodanów), z któ-
rych zbudowane są ściany komór-
kowe wielu roślin. Dla człowieka 
stanowią frakcje rozpuszczalnego 
włókna pokarmowego, czyli błon-
nika. Pektyny posiadają natural-
ną właściwość tworzenia żeli oraz 
galaretek w środowisku kwaśnym 
i właśnie tę cechę wykorzystujemy 
podczas przygotowywania konfi-
tur.

Jak zdobyć pektynę? Można ją 
kupić w sklepie stacjonarnym bądź 

PrzePis na domową Pektynę
– 1 kg jabłek

– woda dobrej jakości
– materiał nadający się do przecedzania/filtrowania np. płótno, gaza 

Wersja 1.
Kroimy jabłka w kawałki lub kostkę i gotujemy do miękkości. Niektórzy zalecają nawet 2 godz. Potem całość przeciskamy 
przez gazę/płótno. Można też zostawić do ocieknięcia np. przez noc. Powstały płyn redukujemy – gotujemy, aż powsta-
nie lepka ciecz, powstały sok nie może przypominać tego z sokowirówki. Zawartość gazy można raz jeszcze zagotować 
z wodą i powtórzyć czynność. Im więcej wydusimy z tych jabłek, tym lepiej. 

Wersja 2.
Z jabłek obieramy gniazda nasienne. Owoce miksujemy, wrzucamy do garnka, dokładamy do nich wycięte przedtem 
gniazda (chodzi o to, by nie zmiksować pestek), zalewamy to wodą, by przykryć owoce i gotujemy pół godziny. Studzimy, 
przecedzamy przez płótno. Czynność powtarzamy – zalewamy wodą raz jeszcze, znowu gotujemy i przecedzamy. Po-
wstały płyn redukujemy - gotujemy do lekkiego zagęszczenia.

Wersja 3.
Składniki:

1 kg odpadów jabłkowych (wytłoczyny z wyciskarki, obierki, gniazda nasienne)
175 ml wody

Umieścić odpady jabłkowe w garnku z grubym dnem. Wlać wodę. Przykryć i gotować na małym ogniu (często mieszając) 
20-25 minut od momentu zagotowania. Wystudzić. Przelać na wyłożone gazą sito i zostawić na 5-6 godzin, a najlepiej 
na całą noc, by sok swobodnie odciekł. Uzyskana w ten sposób ciecz, która roztarta między palcami przypomina płynną 
żelatynę, to właśnie pektyna.

Zdrowe lato w słoiku
kULinaria  Sezon robienia przetworów w pełni. Każdy 
z nas chce zachować smaki lata, by delektować się nimi 
w zimie. Radzimy, jak zamknąć w twistach owoce z ta-
jemniczą pektyną

zastosowanie wobec niektórych 
okazów zwierząt.

Co grozi za 
niedopełnienie wymogów?
Przewóz i działalność komer-

cyjna prowadzona z naruszeniem 

przepisów UE w zakresie ochrony 
gatunków fauny i flory w drodze 
regulacji handlu nimi jest prze-
stępstwem i podlega karze po-
zbawienia wolności do lat 5.

Ministerstwo Środowiska

GATUNEK TEGO NIE KUPUJ

ssaki: wszystkie naczelne (w tym ka-
pucynki, tamaryny, marmozetty), ko-
towate (tygrysy, lwy, lamparty, pumy, 
serwale, rysie, żbiki i wszystkie inne 
poza kotem domowym), wilki, słonie, 
nosorożce, wydry

żywe małpki sprzedawane w celach 
hobbystycznych, skóry dzikich kotów, 
wilków, niedźwiedzi, wydr, słoni, nie-
których zebr oraz przedmioty z nich 
wykonane (buty, dywaniki, kołnie-
rze), wyroby z kości słoniowej, z ro-
gów nosorożca, kłów morsa, pamiątki 
(wypchane zwierzęta lub ich frag-
menty, przedmioty ze skóry, w tym 
przedmioty pamiątkarskie z dłoni 
małp, z nóg/włosia słonia), trofea, 
specyfiki medycyny azjatyckiej (mogą 
zawierać kości tygrysów, żółć niedź-
wiedzi, rogi nosorożca)

ptaki: np. gwarek, prawie wszystkie 
papugi, wszystkie ptaki drapieżne, 
sowy, kolibry

żywe i wypchane zwierzęta, jaja, 
trofea

gady: węże np. wszystkie z rodziny 
pytonów i dusicieli, wszystkie żółwie 
lądowe i morskie, wszystkie krokody-
le, liczne legwany, gekony kameleony, 
inne jaszczurki

żywe zwierzęta, przedmioty skórza-
ne (paski do zegarków, torebki, buty, 
kapelusze, kurtki), przedmioty pa-
miątkarskie ze spreparowanych węży, 
kobry w butelkach z egzotycznymi 
nalewkami, trofea

płazy: np. drzewołazy, aksolotl żywe zwierzęta sprzedawane w ce-
lach hobbystycznych

ryby: np. wszystkie jesiotrokształtne, 
wszystkie koniki morskie

egzotyczne rybki akwariowe, kawior, 
leki i paraleki (w tym specyfiki medy-
cyny azjatyckiej) wytworzone z koni-
ków morskich, zasuszone zwierzęta

pajęczaki: np.: ptaszniki, skorpion ce-
sarski

żywe zwierzęta sprzedawane w ce-
lach hobbystycznych, spreparowane 
skorpiony sprzedawane jako pamiątki 
lub składniki egzotycznych nalewek

owady: np. niepylak apollo, pazie pta-
sioskrzydłe

spreparowane okazy (motyle, 
chrząszcze) sprzedawane w celach 
kolekcjonerskich, żywe zwierzęta

pierścienice: pijawka lekarska żywe okazy dla celów paramedycz-
nych, leki i paraleki wytworzone z pi-
jawek

mięczaki (głównie małże i ślimaki): 
np. muszle skrzydelnika olbrzymiego 
i przydaczni

muszle do celów kolekcjonerskich

rośliny: niektóre agawy, niektóre 
cyprysy, prawie wszystkie kaktusy, 
wszystkie storczyki, wszystkie dzba-
neczniki, szereg roślin drzewiastych  
z rodziny mahoniowatych, palisandry

egzotyczne rośliny ozdobne, meble 
i przedmioty z drewna (w szczegól-
ności mahoniowego), wyroby z pali-
sandru (np. gitary)

koralowce skamieniałe fragmenty koralowców 
przewożone jako pamiątki, składniki 
biżuterii (nie dotyczy korali czerwo-
nych i różowych), żywe koralowce 
i ukwiały do celów akwarystycznych



ROZRYWKA24 Czwartek 5 lipca 2018

Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

(20.01-18.02) Ryby 
(19.02-20.03) Baran 

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

(23.09-23.10) Skorpion 
(24.10-21.11) Strzelec 

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

Nadchodzą dobre dni. To, nad czym męczyłeś się 
przez ostatnie tygodnie, wreszcie zacznie się układać 
po twojej myśli. Skąd taki nagły zwrot akcji? Osoba, 
która z ukrycia podkładała ci kłody odpuści i skupi 
swoją uwagę na kimś innym. Weekend poświęć na 
odpoczynek. Samotne Koziorożce będą w centrum 
zainteresowania znajomych, posypią się zaprosze-
nia.

Osoby z twojego otoczenia będą chciały wciągnąć cię 
w sprawy, które mogą się źle skończyć. Słuchaj swo-
jej intuicji i nie daj się zwieść na manowce. Najlepiej 
zrobisz, jak na jakiś czas usuniesz się w cień. Odwiedź 
księgarnię, kup kilka książek, które cię interesują, 
a potem zaszyj się w domu. Spokojnie i z korzyścią dla 
swojego rozwoju przeczekasz gorsze dni.

Postaw na drobiazgowość. Zrób porządki na biurku, 
w kalendarzu, pozamykaj zaległe sprawy. Jak się 
z tym uporasz, poczujesz przypływ nowej energii. 
Spotkasz na swojej drodze życzliwe i sympatyczne 
osoby, więc jeśli planowałeś weekendowy wypad, 
nie wahaj się, tylko jedź. Samotne Lwy ruszą na 
podój kogoś, kto zachwyci je swoimi śmiałymi po-
glądami.

Ostatnio wolałaś spędzać czas samotnie niż w oto-
czeniu ludzi. To się zmieni, staniesz się otwarta 
i chętnie podejmiesz się spraw, które wymagają 
kontaktów z innymi. W pracy pilnuj terminów, bo 
w nawale spraw łatwo będzie o zaległości. W miło-
ści nie bądź zazdrosna.

Nie usiedzisz w domu. Ciągnąć cię będzie na kon-
cert, do kina, do przyjaciółki, żeby wysłuchać opo-
wieści o jej problemach. Nie będziesz narzekać na 
nudę. Znajdź czas na pielęgnowanie swojego związ-
ku, partner będzie zachwycony, gdy zaproponujesz 
kolację we dwoje.

Szczęście ci sprzyja, korzystaj z nadarzających się 
okazji. Dobra passa sprawi, że będziesz wyjątkowo 
pewny siebie, ale też kłótliwy. Nie zawsze racja bę-
dzie po twojej stronie. W rodzinie przypadnie ci rola 
mediatora w konflikcie. Zaufaj swojej intuicji, a roz-
wiązanie samo się znajdzie.

Udany tydzień. Czas będzie biegł szybko. Zaanga-
żujesz się w nowy projekt. Pamiętaj, że przyda ci się 
wsparcie merytoryczne jakiejś ważnej osoby. Ode-
zwij się do kogoś, kto wciąż za tobą tęskni. Może 
w jego życiu jest miejsce dla ciebie i przestaniesz 
narzekać na samotność.

Skupisz uwagę na konieczności przeprowadzenia 
zmian w domu lub mieszkaniu. W związku z tym cze-
kają cię większe wydatki. Upolujesz na wyprzedaży 
wymarzoną kanapę czy fotel, do tego pasująca lampa 
i nowe zasłony. W związku spokojnie, o ile odpuścisz 
spory o drobiazgi. Weekend spędź aktywnie, najlepiej 
na łonie natury. Wyciszysz się, naładujesz baterie.

Życie zwolni, będzie biegło spokojnym rytmem. Nad 
wszystkim zapanujesz, nadrobisz zaległości i znaj-
dziesz czas na swój rozwój. Dobry czas na podjęcie 
decyzji o dalszej edukacji. Będziesz czerpać sporo 
radości z wyjątkowo udanych spotkań z przyjaciół-
mi. Byki w stałych związkach odpuszczą trudne 
dyskusje o finansach, co zdecydowanie poprawi 
atmosferę.

Poczujesz chęć zmian, będzie cię nosić. Twoje myśli 
zaprzątnie układanie nowego planu na życie. Patrz 
w przyszłość z optymizmem, jest szansa, że uda ci 
się dobrze ustawić. Tylko pamiętaj o tym, by nie 
zwierzać się osobom mającym długie języki. W mi-
łości gorący flirt na horyzoncie. Jeśli stracisz dla 
kogoś głowę, bądź ostrożny, bo ta osoba może być 
nieuczciwa.

Zarówno w kwestiach zawodowych, jak i domowych 
postanowisz wziąć sprawy w swoje ręce. Wprowadzisz 
nowe zasady, podział obowiązków. Lepiej, żeby oso-
by z twojego otoczenia nie dyskutowały teraz z tobą, 
bo będziesz kłótliwy. Powodzenie w sprawach finan-
sowych za sprawą pewnego odkurzonego pomysłu. 
Szykuj się na awans i wakacje pod palmami.

Poczujesz duży przypływ energii. Nie będzie teraz dla 
ciebie rzeczy niemożliwych. Zajmiesz się nadrabianiem 
zaległości, jednocześnie realizując bieżące zadania. 
Planety podsuną ci nowe zainteresowania, więc jeśli 
ostatnio wziąłeś na siebie dodatkowe zobowiązania, 
wyplącz się z nich, bo zabraknie czasu na te pasje. 
W sprawach sercowych spokój.

Kolorowanki dla dzieci
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Realizatorkami programu 
„Zrzucaj z nami kilogramy” są 
dietetyk Judyta Malagowska oraz 
instruktorka zumby Katarzyna 
Sumińska. Uczestniczki projektu 
przez trzy miesiące były objęte  
opieką dietetyka i trenera. Każda 
z pań otrzymała indywidualny 
program żywieniowy. Ćwiczenia 
zostały dostosowane do możli-
wości uczestniczek. Teraz przy-
szedł czas na podsumowanie 
projektu. Najlepsze efekty dietą 
i ćwiczeniami uzyskała Barbara 
Antosik. Schudła 12 kilogramów.

– Najbardziej zależało mi na 
tym, żeby poprawić swój stan 
zdrowia. Mam już swoje lata, gro-
zi mi cukrzyca, ze swoją nadwagą 
byłam nieszczęśliwa. Ciężko było 
mi ćwiczyć. Należę do Klubu Ak-
tywnych Kobiet i widziałam, że 
koleżankom to wszystko łatwiej 
przychodzi, mimo że też się bar-
dzo starałam. Wielokrotnie pró-
bowałam schudnąć, ale się nie 
udawało – opowiada pani Bar-
bara. – Teraz już wiem co trzeba 
robić. Dietetyczka dla każdego 

przygotowała plan żywieniowy, 
biorąc pod uwagę jego choroby 
czy preferencje żywieniowe – 
rzeczy, któryś ktoś nie lubi, nie 
zostały uwzględnione. To był 
bardzo mądra dieta. Instruktora 
natomiast profesjonalnie prowa-
dziła z nami ćwiczenia. Zestawy 
ćwiczeń były urozmaicane, żeby 
nie było monotonnie. Ćwiczenia 
były ukierunkowane na biodra, 
brzuch i pośladki. Zawzięłam się 
i tyle ile dawałam radę ćwiczy-
łam. Przybyło mi energii, lżej 

mi się poruszać. Oprócz tego 
dowartościowałam się – dodaje 
pani Barbara. 

Agnieszka Pesta schudła 10 
kilogramów.

– Przystąpiłam do tego 
projektu głównie dla zdrowia. 
Czuję się bardzo dobrze i nabra-
łam ochoty na dalsze ćwiczenia 
i dietę.  Mam więcej energii i na 
pewno dowartościowałam się – 
stwierdza.

Sylwia Sołowiej straciła 7,5 
kg.

– Przygotowywałam się do 
ślubu i byłam kilka miesięcy po 
porodzie. To mnie zmotywowa-
ło do przystąpienia do tego pro-
jektu. Praktycznie udało mi się 
zrzucić te kilogramy, które przy-
brałam w ciąży. Jestem z siebie 
dumna – mówi pani Sylwia. – 
Utrzymanie systematyczności 
w jedzeniu i rozkład godzinowy 
posiłków były dla mnie wyzwa-
niem – przy dzieciach cięż-
ko znaleźć chwilę, żeby usiąść 
i zjeść. Dzieci ćwiczyły ze mną 

w domu. Będę kontynuować die-
tę i ćwiczyć dalej.

Dumna z uczestniczek pro-
jektu jest dietetyczka Judyta 
Malagowska.

– Każda z uczestniczek, 
która wzięła udział w projekcie 
była zdecydowana więc nie było 
ciężko przekonać ich do zmiany 
nawyków żywieniowych, zde-
cydowanie ciężej było później 
motywować je do utrzymania 
diety – opowiada. – W grupie 
jest raźniej, jest motywacja, jest 
wsparcie. Każda z nich otrzy-
mała program żywieniowy do-
pasowany indywidualnie pod 
kątem rodziny, pod jednostki 
chorobowe i pod preferencje ży-
wieniowe. Dostały wybór, mogły 
się bawić tą dietą. Starałam się, 
żeby na stałe potrafiły zmienić 
te nawyki żywieniowe, żeby zna-
lazły coś dla siebie. Myślę, że są 
w stanie się same kontrolować, 
bo ich tego nauczyłam.

Tekst i fot. 
Paulina Grochowalska

Uczestniczki projektu są zadowolone z efektów

Wąbrzeźno

Przypomnieli niezwykłe historie 
21 czerwca w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyła się promocja drugiego tomu 
publikacji „Wąbrzeskie wspomnienia. Niezwykłe losy zwykłych ludzi”.

Mądra dieta i zdrowy trening
WĄBRZEŹNO  Dietetyk i instruktorka zumby połączyły siły, aby walczyć z nadwagą i otyłością wśród 
mieszkańców Wąbrzeźna. Właśnie podsumowały efekty 3-miesięcznego projektu, skierowanego do 20 ko-
biet

Książka stanowi zbiór laure-
ackich i wyróżnionych tekstów 
napisanych przez uczniów i absol-
wentów Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Zygmunta Działowskiego 
w Wąbrzeźnie pod okiem histo-
ryka liceum (ale także i redakto-
ra publikacji)  Grzegorza Banasia, 
w ramach wojewódzkiego kon-
kursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety 
Zawackiej pt. „Oni tworzyli naszą 
historię”.

Spotkanie promocyjne przy-
ciągnęło wielu miłośników historii 
związanej z Wąbrzeźnem, którzy 
mieli możliwość zapoznania się 
z młodymi autorami tekstów. Wie-
czór autorski otworzyła dyrektor 
WDK Gizela Pijar. Grzegorz Banaś 

przygotował dla uczestników spo-
tkania prezentację multimedialną, 
w której omówił  sylwetki autorów 
prac oraz ich pierwsze poważne 
dzieła. 

– To kolejna pozycja książko-
wa wydana dzięki pracy i zaan-
gażowaniu szkolnej społeczności 
– tłumaczył obecny na spotkaniu 
dyrektor wąbrzeskiego liceum 
Aleksander Czarnecki.

Publikacja lokalnych auto-
rów składa się z dwóch części. 
W pierwszej z nich znalazły się 
wspomnienia mieszkańców ziemi 
wąbrzeskiej, świadków „wielkiej 
historii” i jej wpływu na losy po-
szczególnych jednostek. W książce 
znajdziemy również opracowania 

i wspomnienia przybliżające syl-
wetki osób, które poświęciły swoje 
życie w walkach o niepodległą oj-
czyznę. Miłośnicy historii odnajdą 
więc w „Wąbrzeskich wspomnie-
niach” m.in. prace poświęcone 
powstańcowi wielkopolskiemu 
z Wąbrzeźna, żołnierzom Polskich 
Sił Zbrojnych na zachodzie, Armii 
Krajowej czy też lokalnym „wyklę-
tym” z oddziału NSZ „Ruczaja”.

Podczas spotkania w WDK 
uczestnicy mogli nabyć najnow-
szą publikację w promocyjnej ce-
nie. Zakup książki będzie również 
możliwy w Miejskim Punkcie In-
formacji.

Aleksandra Góralska
fot. ks. Paweł Dąbrowski
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Jubileusz osp w osieczku
GMINA KSIĄŻKI  Druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieczku celebrowali 70-lecie swo-
jej jednostki. 23 czerwca odbyły się uroczystości, podczas których wspominano początki oraz bogatą 
historię miejscowej straży pożarnej. Była to również okazja do wręczenia odznaczeń i medali

Od założenia straży pożarnej 
w 1948 roku członkowie OSP stają 
w potrzebie, bez wahania ratując 
dobytek, a często również ludzkie 
życie. W OSP Osieczek służy obec-
nie 68 strażaków, w tym 14 kobiet. 
Kilkanaście osób należy do Jed-
nostki Operacyjno-Technicznej, co 
oznacza, iż biorą udział w akcjach 
gaśniczych i ratowniczych, zaś 
„bojówka OSP” wchodzi w skład 
powiatowego odwodu ratowniczo-
gaśniczego.

Panie w Osieczku wspomagają 
strażaków w wielu pracach, m.in. 
w kronikarstwie (druhna Małgo-
rzata Boroch), w organizacji wy-
darzeń kulturalnych i sportowych. 
Natomiast fakt, że w strażackich 
mundurach służy aż 14 pań, może 
być godnym naśladowania przy-
kładem dla innych jednostek OSP 

w powiecie. 
Uroczystość rozpoczęto prze-

marszem do kościoła parafialnego, 
w którym ks. Grzegorz Nadolny, 
kapelan strażaków gminy Książ-
ki, odprawił mszę św. w intencji 
wszystkich strażaków i ich partne-
rów społecznych. W czasie kazania 
kapelan w serdecznych słowach 
podziękował strażackiej braci za 
publiczną służbę. Podkreślał rów-
nież więź strażaków z kościołem, 
wyrażającą się m.in. strażackim 
zawołaniem „Bogu na chwałę, lu-
dziom na ratunek”.

Po zakończeniu mszy Lucjan 
Janke, zastępca naczelnika OSP, do-
wódca uroczystości poprowadził 
kompanię na plac przy świetlicy 
wiejskiej, gdzie odbył się strażacki 
ceremoniał. Za dowódcą podążała 
także Orkiestra Dęta Wąbrzeskiego 

Domu Kultury, która podczas wielu 
strażackich uroczystościach pod-
kreśla ich szczególny charakter.

W kompanii szły ponadto 
poczty sztandarowe OSP z  Osiecz-
ka, Książek i Dębowej Łąki w skła-
dzie: Osieczek – Adam Robionek, 
Janusz Matura, Krzysztof Kura-
siewicz; Dębowa Łąka – Damian 
Baran, Mieczysław Puszakowski, 
Mateusz  Kruszewski; Książki – Ja-
rosław Deilkat, Grzegorz Baran, Ja-
rosław Skonieczny.

Ceremoniał strażacki na placu 
przy świetlicy wiejskiej rozpoczął 
Roman Witomski, prezes OSP Osie-
czek, który przywitał gości i straża-
ków, a także zaprosił mieszkańców 
wsi do udziału w samej ceremonii 
i w części rozrywkowo-rekreacyj-
nej, przygotowanej przez straża-
ków oraz Radę Sołecką i sołtysa 

wsi Mirosława Macikowskiego.
Dh Wojciech Janke przedsta-

wił rys historyczny jednostki. Jak 
zapisano w kronikach, wśród za-
łożycieli OSP w Osieczku był m.in. 
kierownik miejscowej szkoły Józef 
Marchlewicz, który w latach 1920-
1939 kierował szkołą powszech-
ną w Uciążu. Miał on swój udział 
w pracy przedwojennej straży, po-
zostawiając zapiski z jej działania. 

Goście strażaków podczas 
uroczystości byli: Jerzy Dutkiewicz, 
wójt gminy, Elżbieta Kępińska, 
skarbnik gminy Książki, Bożena 
Szpryniecka, wicestarosta powia-
tu wąbrzeskiego, Bogdan Pachol-
ski, przewodniczący Rady Gminy 
w Książkach, Jarosław Herbowski, 
członek Prezydium Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego ZOSP RP 
w Toruniu, prezes powiatowy OSP, 
bryg. Ireneusz Wiśniewski, zastęp-
ca komendanta powiatowego PSP, 
Grzegorz Komorowski komendant 
gminny OSP, delegaci OSP Książki 
i Blizienko – Tadeusz Pawlak, Mi-
chał Węgliński, Henryk Fabrykie-
wicz, Robert Szymanik, Eugeniusz 
Bala.

W czasie obchodów druhom 
wręczono także odznaczenia stra-
żackie. Najwyższe strażackie od-
znaczenie – Medal im. Bolesła-

wa Chomicza - otrzymał Roman 
Witomski, wieloletni prezes OSP 
i ceniony działacz strażacki w gmi-
nie i powiecie. Złote medale „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” otrzyma-
li: Krzysztof Szymański,  Jadwiga 
Matura, Gabriela Mucha, Krzysz-
tof Zieliński, Elżbieta Obremska. 
Srebrne medale „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” otrzymali:  Kazimierz 
Wańczyk Mirosław Fic, Hanna Ma-
cikowska. Brązowe medale „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa”: Andrzej 
Boroch, Marcin Boroch, Wojciech 
Janke. Odznaki „Wzorowy Strażak” 
wręczono: Damianowi Obremskie-
mu i Adamowi Robionkowi.

Na zakończenie oficjalnych 
uroczystości wystąpili goście, skła-
dając na ręce prezesa Romana Wi-
tomskiego gratulacje z okazji 70 
lat działalności OSP oraz życzenia 
pomyślności na przyszłe prace 
w zapewnieniu bezpieczeństwa 
mieszkańcom Osieczka i najbliż-
szej okolicy. Najmłodsi mieszkańcy 
Osieczka także mieli okazję skorzy-
stać z różnorodnych atrakcji, np. 
dmuchanych zamków i słodkiego 
poczęstunku. Wieczorem odby-
ła się zabawa dla dorosłej części  
mieszkańców Osieczka oraz gości.

(krzan)
fot. nadesłane

Druhowie z jednostki OSP Osieczek

Udział orkiestry dętej podkreśla strażacki charakter uroczystości
Najwyższe strażackie odznaczenie - Medal im. Bolesława Chomicza 
- otrzymał Roman Witomski, wieloletni prezes OSP

Gmina Książki

Historia nie tylko w teorii
21 czerwca w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Książkach został 
zorganizowany „Dzień historyczny”. Dla wszystkich uczniów przeprowadzona zo-
stała tzw. żywa lekcja historii-zabawa terenowa pod nazwą „100 rocznica odzy-
skania niepodległości przez Polskę”.

Pomysłodawcy niecodziennej 
lekcji wyszli z założenia, że gdy oce-
ny roczne zostały już wystawione, 
to warto połączyć teorię z praktyką, 
a naukę z przyjemnością i zabawą. 
Dzień historyczny w szkole to efekt 
szerokiej współpracy: grona peda-
gogicznego szkoły i dyrektor Ewy 
Jędrzejewskiej-Głowackiej, Rady 
Rodziców, Urzędu Gminy Książki 
i wójta Jerzego Dutkiewicza, Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Książkach 
i dyrektora Jerzego Cyrana, Samo-
dzielnego Gminnego Zakładu Opie-

ki Zdrowotnej w Książkach, Parafii 
pw. Trójcy Świętej w Książkach 
i proboszcza ks. Zbigniewa Żyndy, 
lokalnego pasjonata historii Macie-
ja Sachy oraz opiekuna koła patrio-
tycznego  Magdaleny Kesler.

Dzień historyczny rozpoczął 
się od przedstawienia pt. „Bez-
pieczne wakacje” w wykonaniu 
SKC. Następnie uczestnicy poznali 
szczegółowe zasady zabawy tere-
nowej i zostali podzieleni na grupy. 

– Wszystkich uczniów podzie-
lono na 12 grup, które rozwiązy-

wały zagadki  pod opieką wycho-
wawców. W grze terenowej było 
wyznaczonych 12 punktów z róż-
nymi zagadkami historycznymi, 
odpowiednimi do wieku uczniów. 
W wyznaczonych punktach znaj-
dowały się osoby z grona rodziców, 
urzędu gminy, Gminnego Ośrodka 
Kultury oraz społeczności lokal-
nej, które sprawdzały wiadomości 
uczestników. Uczniowie wraz z wy-
chowawcami poszukiwali zgodnie 
z mapą wyznaczonych punktów 
na terenie  boisk sportowych oraz 

w budynku szkoły. Zabawa tereno-
wa okazała się przyjemną formą 
nauki i powtórki z historii. Ucznio-
wie świetnie rozwiązali zagadki – 
oceniają organizatorzy.

Dla wszystkich uczestników 
gry terenowej nagrodą był grill 
z kiełbaskami, napoje, lody i cu-
kierki oraz  rytmiczny aerobik, 
poprowadzony przez profesjonal-
ną instruktorkę Agnieszkę Krause. 
Dużą atrakcją okazała się ponadto 
wystawa historyczna regionalnych 

pamiątek oraz opowieści o prze-
szłości Książek i powiatu wąbrze-
skiego, przygotowane przez Ma-
cieja Sachę, lokalnego pasjonata 
historii. Wystawa ukazała uczniom, 
jak dawniej żyli nasi przodkowie. 
W ocenie organizatorów i uczest-
ników ten dzień był wyjątkowy, 
ponieważ przybliżył uczniom 100. 
rocznicę odzyskania niepodległości. 
To była niezwykła lekcja historii.

(krzan)
fot. nadesłane
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Największy pomocnik mam
CIEKAWOSTKI  Dziecięcy smoczek to wynalazek, który zrewolucjonizował życie młodych matek. 
W jaki sposób powstał i jak z płaczem dzieci radziły sobie nasze pra pra babcie?

W naszej kulturze płacz 
dziecka nie był odbierany jed-
noznacznie źle. Wierzono, że 
jeśli dziecko na przykład płacze 
podczas chrztu, wówczas będzie 
żyło długo i szczęśliwie. To spo-
kojne i ciche dzieci był uważane 
za chorowite. Było w tym trochę 
prawdy, ponieważ dziecko plą-

czące musiało mieć silne płuca.
W XV wieku pojawiały się 

pierwsze pacyfikatory. Dziwne 
słowo oznaczało urządzenia słu-
żące do uspokajania dzieci. Pio-
nierem smoczków był Niemiec 
Bartholomäus Metlinger. Jego 
życiowym dziełem jest księga 
poświęcona opiece nad dziećmi 

od urodzenia do siódmego roku 
życia. Wymieniał kilka ludo-
wych sposobów na uciszanie 
dzieci. Za smoczek służyć mo-
gły palce oraz pędy niektórych 
roślin.

W XVII wieku pojawiły się 
smoczki wykonane z koralow-
ców oraz kości słoniowej. Zazwy-
czaj dodawano do nich srebrne 
elementy uchwytu. Tego typu 
smoczki były dostępne tylko 
dla najbogatszych. Wierzono, że 
kościane zwierząt dodadzą dzie-
ciom zwierzęcej siły. Na wsiach 
dzieci uspokajano także stosu-
jąc „słodkie cycuszki”. Nazwa 
może wydawać się śmieszna, 
ale był to bardzo pomysłowy 
gadżet. Matka brała mały kawa-
łek materiału, zwijała go w kul-
kę i owijała drugim kawałkiem 
materiału. Następnie kulkę 
maczano w miodzie i dawano 
dziecku. Maluchy uwielbiały 
słodki smak i przez kilka godzin 
dawały spokój rodzicom. W nie-
których krajach zamiast szmat-
ki zwiniętej w kulkę, używano 
kawałka mięsa lub słoniny. Gdy 
dziecko nie dawało za wygraną, 
posuwano się do ostateczne-
go argumentu i maczano kul-
kę w alkoholu. W Polsce rów-
nie ciekawym pomysłem było 
wkładanie do takiego smoczka 
maku. Po sprowadzeniu do na-
szego kraju buraków, bawełnia-

ne kuleczki maczano w wodzie 
z cukrem. Nazywano jej so-
skami. Opioidy zawarte w nim 
usypiały maleństwa. Podobne-
go typu smoczki były używane 
w całej Europie, o czym świad-
czy fakt, że na obrazie „Madon-
na z dzieciątkiem” uwiecznił go 
Albrecht Dürer –  renesansowy, 
niemiecki malarz.

Po odkryciu naturalnej 
gumy, do domów trafiały smocz-
ki właśnie tego typu. W 1900 
roku farmaceuta amerykański 
Christian W. Meinecke opaten-
tował smoczek w postaci, którą 
znamy do dziś, czyli z rączką 
w kształcie kółka. Towarzyszą-
ca smoczkowi „tarcza” chroniła 
przed połknięciem urządzenia 
przez dziecko. Na początku XX 
wieku smoczki stały się po-
wszechne wśród klas uboż-
szych. Bogaci pozostawali przy 
kości słoniowej i koralowcach, 
biedni obstawali za tanią gumą. 
Lekarzy bardzo martwiła po-
pularność gumowych smocz-
ków. Obawiali się, że smoczek 
wypada na brudną podłogę i po 
ponownym kontakcie z ustami 
dziecka staje się siedliskiem za-
razków i źródłem choroby. 

Początkowo gumowe 
smoczki były dostępne w trzech 
kolorach: białym, czarnym 
i czerwonym. Minusem było 
to, że guma zawierała śladowe 

ilości ołowiu i dziecko, które 
„przedawkowało” smoczek, mo-
gło nabawić się groźnej choro-
by. Matki również miały sporo 
obiekcji do smoczków. Pisywa-
no, że prowadzi on do deformacji 
języka. Jeden z pediatrów łączył 
smoczek z późniejszymi dewia-
cjami seksualnymi w dorosłym 
życiu. Była to bzdura, ponieważ 
nie mógł dowieźć swoich teo-
rii, gdyż smoczek wynaleziono 
kilka lat przed publikacją jego 
badań. W 1925 roku próbowano 
połączyć ssanie smoczka z póź-
niejszym pociągiem do papie-
rosów. Również tę teorię obalo-
no. Po wynalezieniu tworzyw 
sztucznych zaczęły one zastę-
pować gumę. Plastik stosowany 
był także do odlewania ramek 
smoczków.

Pozostaje tylko podpowiedź 
na pytanie: dlaczego smo-
czek? Czy nazwa ma cokolwiek 
wspólnego ze smokiem? Troszkę 
tak. Każde dziecko zna legendę 
o smoku wawelskim, który wy-
pił tyle wody z rzeki, że aż pękł. 
Nasi przodkowie Słowianie wie-
rzyli, że smoki to straszne stwo-
rzenia, które osuszały jeziora 
i rzeki wysysając z nich wodę. 
Nazwa „smok” wzięła się od 
prasłowiańskiego słowa cmok, 
co oznaczało tyle co „ssać”.

(pw)
fot. internet

XX wiek

Śmierć na drodze
Droga z Wąbrzeźna przez Jarantowice i Radzyń – 
obecnie wyremontowana, w latach 20. i 30. była 
bardzo niebezpieczna, jak zresztą większość ów-
czesnych traktów.

W 1931 roku w odległości 
trzech kilometrów od Wąbrzeź-
na, w stronę Grudziądza, doszło 
do wypadku. Prawdopodobną 
przyczyną było zaśnięcie kierow-
cy, którym był Juliusz Mueller. 
Samochód należący do gdańskiej 
firmy „Dom Eksportowy E. Goetz” 
uderzył w drzewo. Na miejscu 
zmarł 23-letni pasażer Brunon 
Bartel. Na dodatek sprawca wy-
padku nie posiadał prawa jazdy.

Historia prawa jazdy ma dość 

ciekawą historię, która w Polsce 
zaczyna się w 1918 roku.

Prawo jazdy jako pierwsi 
wprowadzili Francuzi. Zgodnie 
z zarządzeniem paryskiej policji, 
od 1893 roku musiał je posiadać 
każdy kierowca w tym mieście. 
Od 1899 roku zasada ta została 
rozszerzona na cały kraj.

Pierwsze przepisy poru-
szania się po drogach powstały 
w Polsce w 1826 roku, lecz dopie-
ro niemal sto lat później, w roku 

1921, powstał pierwszy polski ko-
deks drogowy. Pierwsze prawa 
jazdy w II Rzeczpospolitej wydane 
zostały niemal wraz z odzyska-
niem niepodległości. Jesienią 1918 
roku powstały pierwsze komisje 
egzaminacyjne dla kandydatów 
na kierowców. Zasiadali w nich 
członkowie automobilklubów, 
pasjonaci motoryzacji i wojskowi, 
którzy szkolili rekrutów jeszcze 
w c.k. armii austro-węgierskiej. 

Pierwsze „prawka” to małe, 
zielone książeczki, zawierają-
ce dane osobowe kierowcy, datę 
uzyskania uprawnień i wykaz 
„przykazań” automobilisty. Prze-
ciętny kurs na prawo jazdy skła-
dał się z dwóch zasadniczych 
części: teoretycznej, obejmującej 
naukę przepisów prawa drogo-
wego, znaków drogowych oraz 
budowy samochodu. W części 
praktycznej, poza określoną ilo-
ścią jazd kursowych, kandydat 
obowiązany był zaliczyć tzw. 
zajęcia warsztatowo-garażowe. 
Obejmowały praktyczną obsłu-
gę, konserwację i smarowanie 
pojazdu oraz usuwanie drobnych 
usterek.

(pw), fot. ilustarcyjne

Smoczkowy kłopot
W okresie PRL powszechny był problem niedobo-
rów sznurka do snopowiązałki. Mniej znany był 
problem braku ... smoczków. Miał on także swój 
wąbrzeski wątek.

XX wiek

W 1955 roku prasa oficjalna 
grzmiała, że matki nie mogą ni-
gdzie kupić smoczków, a nawet 
jeśli je znajdą, to te nie nadają 
się do użytku.

– W grudniu, analizując pro-
dukcję smyczkową stwierdzi-
liśmy, co przyszła Zarząd Prze-
mysłu Tworzyw Sztucznych, że 
surowiec do oprawek i kółek jest 
nieodpowiednie. Grubość cześć 
za mała, kształt matryc do ich 
wytłaczania błędny – czytamy 
w źródłach ministerialnych.

Zakładów produkujących 
tworzywa sztuczne w Polsce 
było zaledwie kilka, z czego 
jeden z największych mieścił 
się w Wąbrzeźnie. Pomorskie 
Zakłady Tworzyw Sztucznych 
w Wąbrzeźnie postanowiły 
jednak wcale nie produkować 

oprawek do smoczków. Bez nich 
żaden smoczek w Polsce nie 
mógł powstać. Rok wcześniej, 
czyli w 1954 roku, oprawki były 
ogromnym kłopotem. Wyprodu-
kowano ich 375 tysięcy i więk-
szość była wadliwa. Kruszyły 
się w dłoniach. Dodatkowo za-
potrzebowanie na smoczki było 
gigantyczne. Wynosiło 4 mln 
sztuk! Działo się tak, ponieważ 
rok 1955 to szczyt powojennego 
boomu na dzieci.

W Wąbrzeźnie skupiano 
się na produkcji innych towa-
rów z tworzyw sztucznych. Na 
smoczki brakowało już mocy 
produkcyjnych. Z odsieczą mło-
dym mamom ruszyły więc fa-
bryki medyczne z Warszawy 
i Krakowa.

(pw)



Firma Alpha Dam w Dębowej 
Łące zatrudni pracownika pro-
dukcji - obsługa maszyn do cię-
cia/rozcinania folii i pakowanie 
towaru. Atrakcyjne warunki za-
trudnienia. CV prosimy wysyłać 
na adres: 87-207 Dębowa Łąka 
45  lub e-mail: info@alphadam.
com.Tel.: 56 646 20 07

Pilnie poszukuję opiekunki dla starszej 
osoby od lat 30-60. Wąbrzeźno i okoli-
ce. Tel. 783 181 405

Praca przy zbiorze borówki, tel. 
601 282 554

Rolnictwo

Knury maciory kupię odbiór z gospo-
darstwa waga 725 804 742 

Sprzedam sianokostkę, 5 zł. Tel. kon-
taktowy 602 459 227

Różne

Dachy, okna, drzwi, płyta warstwowa, 
garaże (blaszaki). Zadzwoń pod numer 
514 866 203 lub 56 474 09 20

Usługi

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, 
tel 600 990 042

Przewóz osób busy 8 lub 19 miejsc, tel 
600 990 042

UKŁADAM KOSTKĘ BRUKOWĄ tel. 
518-703-585 Kompleksowe wykonaw-
stwo szybka realizacja

Auto-Moto

Sprzedam Volkswagen Polo Classic, 
poj. 1,4 cm3, benzyna/gaz, 1997r., 
nowy przegląd, nowe opłaty. Tel. kon-
taktowy 727 586 943 

Kupię/Sprzedam

Skupuję złomowe schładzalniki od 
mleka, chłodziarki, silniki, skrzynie 
samochodowe, silniki elektryczne 10zł/
kw i inne. Tel. 669 317 943

Sprzedam mieszkanie 38m, Wronie, 
parter, dwa pokoje, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój.Ogrzewanie gazow, 
okna pcv. Garaż murowany, działka 
4ary.120000. Tel. 661 099 868

Nieruchomości

Dom parterowy z poddaszem do wy-
kończenia, osiedle leśne Wałycz. Tel. 
506 141 913

Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojo-
na. Przy głównej ulicy. Wąbrzeźno. Tel. 
530 504 571, 660 771 724 

Sprzedam działkę budowlaną  nad 
jeziorem Wąbrzeźno Cymbark oko-
ło 900 m2, cena do uzgodnienia, tel. 
604 541 339

Sprzedam lub wynajmę magazyny, trzy 
po 140 m2, jeden 300 m2, Wąbrzeźno, 
ul. 1 Maja 63, tel. 604 541 339

Praca

Zatrudnię kierowcę z kategorią prawa 
jazdy C+E (na firanę ) .Praca w kraju 
.Kontakt 508 304 792 
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Auto Handel-Komis skup i zamiana, Marek Wi-
śniewski, ul. Lidzbarska 10B, Brodnica,  kon-
takt pod nr. tel. 603 858 933

AUTO-ZARĘBSKI Części i akcesoria samocho-
dowe ul. Szosa Rypińska 32A. kontakt pod nr. 
tel. 56 683 50 58

mamAUTO – sprawdzone części używane do 
wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 
54 280 2990

MKF Auto części i akcesoria samochodowe,
ul. Wolności 48 Wąbrzeźno, tel. 731 600 310

Okręgowa stacja kontroli pojazdów AUTO-ZA-
RĘBSKI, ul. Szosa Rypińska 32A. kontakt pod 
nr. tel. 56 683 50 57

Hel-Trans - części i akcesoria do jedno-
śladów, quadów i rowerów, Ostrowite 2, 
tel. 697 534 038

MKF Auto części i akcesoria do motocykli, 
skuterów i quadów 2T i 4T, ul. Wolności 48 
Wąbrzeźno, tel. 731 600 310

Naprawa i serwis samochodów ciężarowych - 
Gabar Wrocki, tel. 601 656 616

Wulkanizacja kompleksowo - Gabar Wrocki, 
kontakt pod nr. tel. 601 707 951

mamAUTO – złomowanie/auto-kasacja – PŁA-
CIMY NAJWIĘCEJ – Odbiór gratis, gotówka! 
kontakt pod nr. tel. 54 280 2990

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

Stacja paliw Lotos - Gabar Wrocki, kontakt pod 
nr. tel. 56 683 69 66

Pomoc drogowa, autoholowanie - Gabar Wroc-
ki, tel. 663 007 096

Transport, usługi ładowarką - Gabar Wrocki, 
tel. 601 656 616

BUDOWNICTWO

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, 
tel. 668 282 610

DOM

FHU Olek sprzedaż dywanów, wykładzin, chod-
ników, Ostrowite 22, tel. 501 621 145

DOMY WESELNE

Dom weselny Kardamon - wesela, impre-
zy okolicznościowe, Małe Pułkowo 36, 
tel. 884 885 090

Zajazd Złota Podkowa Wrocki - sala weselna, 
imprezy okolicznościowe, tel. 601 913 928

Bar Janosik imprezy okolicznościowe do 30 
osób, Frydrychowo, tel. 730 201 309

Półwysep Wądzyn - Sala weselna, imprezy 
okolicznościowe, tel. 667 652 205

EDUKACJA

Szkoła języków obcych SPARROW, ul. Rynek 
17, Golub-Dobrzyń, tel. 519 844 525

FINANSE I BANKOWOŚĆ

KREDYTY I POŻYCZKI

FINAN pożyczki gotówkowe, szybka decyzja 
kredytowa, proste zasady, wakcje kedytowe, 
pakiet ubezpieczeń, tel. 784 910 112

FOTOGRAFIA

Kocimski Film-studio fotograficzne. Zdjęcia do 
dokumentów, odbitki zdjęć, sesje dziecięce, 
z VHS na DVD. Ul.O.Bernarda 3, 
tel. 516122298

GABINETY WETERYNARYJNE

Gabinet weterynaryjny lek. wet. K. Szarowska, 
M. Raś, dyżur całodobowy, Małe Pułkowo 42, 
kontakt pod nr. tel. 608 156 833, 509 954 828

HOTELE

Zajazd Złota Podkowa Wrocki - hotel, restau-
racja, sala weselna, imprezy okolicznościowe, 
kontakt pod nr. tel. 601 913 928

Półwysep Wądzyn - Hotel, restauracja, kontakt 
pod nr. tel. 667 652 205

NIERUCHOMOŚCI

NSP-Nieruchomości Biuro pośrednictwa w ob-
rocie nieruchomościami. Oferujemy profesjo-
nalne przeprowadzenie każdego rodzaju trans-
akcji w nieruchomościach. Golub-Dobrzyń ul. 
Pod Arkadami 11 tel. 531 795 462

ROLNICTWO/LEŚNICTWO

MASZYNY

Importer maszyn i urządzeń rolniczych Krzysz-
tof Jabłoński, Obręb 25, tel. 604 849 435

NAWOZY

Agromax - Hurtownia nawozów i węgla, Brod-
nica, tel. 56 498 23 39

USŁUGI

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

SKŁADY OPAŁU

Dampol skład opału, Wąbrzeźno, ul. Budowla-
na 1, tel. 508 173 764

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

Olej opałowy z dowozem do klienta - Gabar 
Wrocki, tel. 601 659 654

Inter-Pal ekogroszek, pelet, brykiet, kontakt 
pod nr. tel. 531 132 203

Agromax - Autoryzowany sprzedawca katowic-
kiego holdingu węglowego, Brodnica, kontakt 
pod nr. tel. 56 498 23 39

SPORT I REKREACJA

ROWERY

STELA-MAR Sklepy rowerowo-sportowe. 
Rowery, części, akcesoria serwis. Artyku-
ły sportowe, Wąbrzeźno  ul. Kopernika 7, 
tel.608 516 205

Hurtownia rowerów w Zieleniu - Sprzedaż,  ser-
wis, naprawa, tel. 605 418 025

STELA-MAR Sklepy rowerowo-sportowe. 
Rowery, części, akcesoria serwis. Artykuły 
sportowe, Wąbrzeźno, ul. Gen. Sikorskiego 8, 
kontakt pod nr. tel. 660 522 872

USŁUGI

Festyny, Uroczystości rodzinne, wynajem: zjeż-
dżalnia, zamek, euro bungee, wata, popcorn, 
balony, tel. 507 705 260

SUROWCE / SKUP

FHU Olek Skup złomu i met. kolor., kontakt 
pod nr. tel. 501 621 145

Hurtowe dostawy oleju napędowego - Gabar 
Wrocki, tel. 601 205 759

Inter-Pal skup-sprzedaż palet, 
tel. 531 132 203

ZDROWIE

REHABILITACJA WĄBRZEŹNO UL.WOLNOŚCI 
2/2 TEL. 606125581

ADMINISTRACJA

Urząd Miejski w Wąbrzeźnie ul. Wolności 18 87-
200 Wąbrzeźno tel. 56 688 45 00

Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie ul. Macieja Rataja 
2 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 687 17 77

Powiatowy Urząd Pracy ul. Wolności 44 87-200 
Wąbrzeźno tel. 56 688 28 00

Urząd Gminy Ryńsk ul. Mickiewicza 21 87-200 
wąbrzeźno tel. 56 687 75 00

Powiatowy Urząd Pracy ul. Wolności 
44 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 28 00 
fax: 56 690 04 29

Miejska i Powiatowa Biblioteka  Publiczna w Wą-
brzeźnie ul. Wolności 38 87-200 Wąbrzeźno tel. 
56 688 18 21 

NUMERY ALARMOWE

Państwowa Straż Pożarna.  Komenda Powiatowa 
ul. Św. Floriana 6 87-200 Wąbrzeźno kontakt pod 
nr. tel. 56 689 09 00

Komenda Powiatowa Policji ul. Wolności 28 87-
200 Wąbrzeźno tel. 56 687 72 00

Pogotowie energetyczne 991, Pogotowie gazowe 
992, Pogotowie ciepłownicze 993, Pogotowie 
Wodno-kanalizacyjne 994

Zespół Szkół  Ogólnokształcących ul. Wolności 35 
87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 22 85

Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Tysiąclecia 1 
87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 20 19

Szkoła Podstawowa nr 2  im Jana Paw-
ła II ul. Wolności 30 87-200 Wąbrzeźno 
tel. 56 688 18 23

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

motocykle / skutery

serwisy

skup aut / demontaż

stacje paliw

usługi

Budownictwo
usługi

Dom
wyposażenie wnętrz

Domy weselne / sale

Edukacja
szkoły językowe

Kredyty i pożyczki

Finanse i bankowość

Gabinety
weterynaryjne

Hotele

maszyny
Rolnictwo / leśnictwo

nawozy

usługi

Składy opału

Sport i rekreacja
rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Numery alarmoweNumery alarmowe

Zdrowie

Fotografia

Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

Nieruchomości

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU WĄBRZESKIEGO
tel. 662 061 331, 56 493 41 50

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Różne

Praca
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Kupię/Sprzedam

Auto/Moto

Usługi

Nieruchomości

Rolnictwo

stacja kontroli pojazdów

Oświata
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Żywe spotkania z historią
POWIAT  16 czerwca do Książek oraz Dębowej Łąki zawitał „Patrol historyczny – pogranicze chrześcijań-
stwa”. Projekt zakłada organizację niemal czterdziestu spotkań, po jednym w każdej z gmin wchodzących 
w skład partnerskich Lokalnych Grup Działania, m.in. LGD Ziemia Wąbrzeska

Łącznie w akcji weźmie udział 
750 dzieci z całej Polski, w wieku 
8-14 lat. Ambasadorką „Wakacji 
z Muszkieterami” jest medalistka 
olimpijska Sylwia Gruchała, a ho-
norowy patronat objął Rzecznik 
Praw Dziecka. 

Dzięki Fundacji Muszkiete-

rów grupa dzieci z Wąbrzeźna 
rozpoczęła 24 czerwca wypełnio-
ne  licznymi aktywnościami wa-
kacje w Puszczy Kampinoskiej. 
Atrakcyjny program zapewnia 
podopiecznym fundacji rozwój 
umiejętności naukowych, ar-
tystycznych i sportowych. Mali 

Muszkieterowie odwiedzą rów-
nież Warszawę, dla niektórych 
z nich będzie to pierwsza wizyta 
w stolicy Polski. Na trasie zwie-
dzania znajdują się m.in. Pałac 
Kultury i Nauki, Centrum Nauki 
Kopernik i PGE Narodowy. 

− Każde dziecko zasługuje 

na niezapomniane wspomnienia 
z wakacji oraz odpoczynek po 
roku szkolnym. Jest to niezwykle 
ważne dla rozwoju dziecięcej cie-
kawości i kreatywności. Wizyta 
w Warszawie oraz Puszczy Kam-
pinoskiej to dla podopiecznych 
Fundacji niepowtarzalna okazja 
zawarcia nowych przyjaźni czy 
też odkrycia swoich pasji – mówi 
Sylwia Gruchała, ambasadorka 
„Wakacji z Muszkieterami”. 

Przez trzy lata, dzięki wła-
ścicielom sklepów Intermarchè 
i Bricomarchè oraz Fundacji 
Muszkieterów, już blisko 3 tys. 

potrzebujących dzieci wyjechało 
na wymarzone wakacje. Tego-
roczna edycja projektu obejmie 
około 750 podopiecznych Funda-
cji Muszkieterów w całej Polsce. 
Kolonie potrwają aż do początku 
września. W sumie zaplanowa-
no 8 turnusów. Fundacja Musz-
kieterów podjęła współpracę 
z fundacjami, stowarzyszeniami, 
domami dziecka, szkołami oraz 
lokalnymi instytucjami miejski-
mi, aby zapewnić uczniom wy-
poczynek po roku pełnym szkol-
nych wyzwań. 

(ToB), fot. nadesłane

Realizacja projektu zakłada 
uwypuklanie ciekawych wątków 
historycznych z danego terenu, 
wątków powiązanych z okre-
sem chrystianizacji pogranicza 
i umacniania się chrześcijaństwa 
w okresie XIII wieku. Jak pod-
kreślają autorzy, projekt służy 
promocji lokalnego dziedzictwa 
historycznego, materialnego 
i niematerialnego, tj. obycza-
jów, tradycji, historii, dawnych 
rzemiosł, a także interesujących 
postaci historycznych oraz za-
bytków, miejsc ciekawych pod 
względem historycznym, pól bi-
tew, traktów kupieckich. Obsza-

ry sześciu sąsiadujących ze sobą 
LGD (Doliny Drwęcy, Gmin Do-
brzyńskich Region Północ, Poje-
zierza Brodnickiego, Podgrodzia 
Toruńskiego, Ziemi Wąbrzeskiej 
oraz Gmin Dobrzyńskich Re-
gion Południe) to region histo-
rycznego pogranicza, które od 
wieków charakteryzowało się 
niezwykłym kolorytem kulturo-
wym i bogatą historią. Pomysł 
na żywe lekcje historii zakłada 
wykorzystanie rekonstrukcji hi-
storycznych, aby łatwiej dotrzeć 
do szerokich grup społecznych. 
Odwiedzająca kolejne miejsco-
wości historyczna karawana, 

tworzona prezentuje wybrane 
wątki historii odwiedzanych 
miejscowości. 

Podczas imprezy w Książ-
kach odtwórcy historyczni, m.in. 
rzemieślnicy, rękodzielnicy i ry-
cerstwo prezentowali wybrane 
wątki z historii Gminy Książki. 
Każdy z uczestników imprezy 
mógł przejechać się bryczką, 
nauczyć się pisania piórem oraz 
spróbować swoich sił w kowal-
stwie. Nie zabrakło również po-
kazów jazdy konnej i kunsztu 
rycerskiego.

(krzan)
fot. nadesłane Zanim wymyślono długopisy, trzeba było pisać gęsim piórem

Wójt Jerzy Dutkiewicz również wziął aktywny udział w zabawie Pokazy walk rycerskich Nauka kowalstwa

Wąbrzeźno

Pojechali na „Wakacje z Muszkieterami”
Dwoje dzieci z Wąbrzeźna wyjechało 24 czerwca na bezpłatne kolonie do Puszczy 
Kampinoskiej, dzięki III edycji charytatywnej akcji „Wakacje z Muszkieterami”.
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Pierwszy mecz 1:0 dla Unii Wąbrzeźno – Unici zapewnili sobie występy 
w klasie okręgowej w sezonie 2018/2019

Piłka nożna

Wymarzony powrót
Po trzech latach spędzonych w A-klasie piłkarze Unii 
Wąbrzeźno wywalczyli awans do klasy okręgowej. 
W rewanżowym starciu zremisowali na wyjeździe 
z Falą Świekatowo 1:1 i dzięki triumfowi w pierwszym 
meczu (1:0) zapewnili sobie występy w wyższej lidze 
w sezonie 2018/2019.
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W ubiegłotygodniowym star-
ciu Unici pokonali Falę 1:0, po 
bramce Pawła Mazurowskiego 
z rzutu karnego. Strzelony gol 

i przede wszystkim czyste konto 
po stronie strat, stawiały Unitów 
w roli nieznacznych faworytów 
przed sobotnią potyczką rewanżo-

wą na obiekcie w Świekatowie.
Już przed pierwszym gwizd-

kiem sędziego dało się odczuć, 
że konfrontacja nie jest zwykłym 
zmaganiem o ligowe oczka. Piłka-
rzy obu drużyn na murawę wy-
prowadziły dzieci, a temu proce-
sowi towarzyszyły dźwięki muzyki 
i głośny aplauz kibiców, zarówno 
miejscowych, jak i przyjezdnych 
fanów z Wąbrzeźna (rekord wy-
jazdowy tego sezonu w MKS-ie). 
Premierowe fragmenty meczu, jak 
to zwykle bywa w pojedynkach 
o wysoką stawkę, były bardzo ner-
wowe. Futbolówka nie znajdowała 
swoich adresatów, często ekspe-
diowana była na kilkadziesiąt me-
trów do przodu, co odbijało się na 
efektowności widowiska. 

W 10. minucie Fala odzyska-
ła piłkę i znalazła się w sytuacji 
dwóch na dwóch z broniącym 
Filipem Bożykowskim. Goniący 
lokalnego napastnika Radosław 
Drapiewski poślizgnął się nie-
szczęśliwie w decydującej fazie 
akcji, a snajper Fali nie zmarno-

wał doskonałej szansy i pewnym 
uderzeniem wyprowadził swoich 
kolegów na jednobramkowe przo-
downictwo. Minutę później Unia 
wykonywała rzut wolny z miejsca, 
które idealnie nadawało się dla 
Pawła Mazurowskiego. Kapitan 
niebiesko-białych w Świekatowie 
nie mógł jednak zagrać, a niezbyt 
precyzyjne dośrodkowanie Kamila 
Kamyckiego szybko przechwycili 
miejscowi defensorzy. Do końca 
pierwszej odsłony dwie drużyny 
miały jeszcze kilka dobrych mo-
mentów gry, a co za tym idzie oka-
zji na podwyższenie wyniku, bądź 
też wyrównanie stanu. Ze względu 
na słabszą skuteczność rezultat 1:0 
pozostał jednak niezmienny i to 
właśnie przy takim wyniku scho-
dzono do szatni. 

Tuż po przerwie Fala mo-
gła prowadzić 2:0 – pomocnik 
przedarł się przez obronę MKS-u, 
a jego uderzenie w bardzo dobrym 
stylu wybronił młody Bożykowski. 
Fani z Wąbrzeźna na wymarzone 
wyrównanie musieli czekać aż do 

80. minuty. Tomasz Liszaj piętą 
„uruchomił” Macieja Kołodzieja, 
zaś pomocnik wdał się w pojedy-
nek z obrońcom. Kiedy wydawało 
się, że cała akcja spełznie na ni-
czym Kołodziej oddał mocny strzał 
z ostrego konta, czym kompletnie 
zaskoczył bramkarza Fali i po chwi-
li utonął w objęciach szczęśliwych 
kolegów. Gol oznaczał, że ekipa ze 
Świekatowa potrzebuje do awan-
su dwóch trafień, a świadomość 
ta wyraźnie podcięła miejscowym 
skrzydła. Unia pewnie dowio-
zła zwycięski remis do finalnego 
gwizdka i mogła świętować w peł-
ni zasłużony i wymarzony awans 
do klasy okręgowej. 

(kl), fot. Unia TV

Fala Świekatowo
VS.

Unia wąbrzeźno

1 (1: 0) 1
Bramka dla Unii:

Maciej Kołodziej 80’

Wszystkie dzieci są zwycięzcami
bieGi  450 uczestników w wieku od 3 do 14 lat wzięło udział w biegu z przeszkodami „Ergis Mali Twardzie-
le”. To druga edycja przedsięwzięcia stowarzyszenia „Miastoaktywni.pl”

Zawody odbyły się w sobotę 
na terenie zakładów Ergis, głów-
nego sponsora imprezy. Dzieci 
po kilkuminutowej rozgrzewce 
startowały w czterech grupach 
wiekowych. Dla każdej katego-
rii wiekowej dostosowano tor 
przeszkód. Zawodnicy musieli się 
zmierzyć m.in. z torem ułożonym 
z opon, górką usypaną z ziemi, 
tunelem z palet czy rowem wy-
pełnionym wodą. Tego dnia nie 
było przegranych. Każde dziecko, 
które pokonało tor otrzymywało 
pamiątkowy medal i dyplom oraz 

posiłek regeneracyjny.
– Ideą tej imprezy jest 

krzewienie kultury fizycznej 
wśród dzieci. Wszyscy wygry-
wają i wszyscy sobie pomaga-
ją – mówi współorganizatorka 
przedsięwzięcia Maja Zielińska. 
– Nad przygotowaniem tej im-
prezy pracowały osoby nie tylko 
z naszego stowarzyszenia „Mia-
stoaktywni.pl”, łączyliśmy siły 
z innymi. Do tego przy okazji 
biegu zbieraliśmy karmę dla bez-
domnych kotów, którymi opie-
kuje się Stowarzyszenie S.O.S Dla 

Zwierząt.
Dla najmłodszych dzieci cze-

kały też atrakcje w postaci bez-
płatnych dmuchańców i waty cu-
krowej. Maluchy mogły też sobie 
obejrzeć pojazdy służb ratowni-
czych. Dla odważnych przygoto-
wano pokaz egzotycznych węży. 
Wszyscy po biegu mieli możli-
wość zrobienia sobie pamiątko-
wego zdjęcie ze specjalną oko-
licznościową ramką i tabliczkami 
z napisami.

Tekst i fot. 
Paulina Grochowalska Po biegu można było sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie

Każda grupa przeszła przed biegiem rozgrzewkę Ostatnie wskazówki przed rozpoczęciem imprezy

Tory przeszkód były dostosowane do wieku zawodników
Uczestnicy wsparli inicjatywę Stowarzyszenia S.O.S Dla Zwierząt przynosząc ze sobą karmę dla 
bezdomnych kotów


