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WĄBRZEŹNO  Powrót Cechu Rzemiosł Różnych w Wąbrzeź-
nie do dawnej działalności to cel, jaki postawili przed sobą 
lokalni przedstawiciele stowarzyszenia gospodarczego. W tym 
celu odbyli w poniedziałek 7 stycznia spotkanie, na którym za-
padły pierwsze decyzje

Reaktywują Cech 
Rzemiosł Różnych
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W czwartek 3 stycznia wą-
brzescy kryminalni zatrzymali 
41-letniego mieszkańca gminy 
Chełmża, któremu przedstawio-
no łącznie 8 zarzutów, w tym 
dwa z kodeksu wykroczeń, za 
usiłowanie kradzieży, kradzieże 
i kradzieże z włamaniem.

– Mężczyzna w grudniu 
2018 roku włamywał się do al-
tan działkowych na terenie na-
szego powiatu, skąd zabrał mie-
nie warte w sumie 700 zł. Część 
skradzionych rzeczy zostało od-

zyskanych. 41-latkowi grozi kara 
pozbawienia wolności do 10 lat 
– podaje Monika Zielińska z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Wą-
brzeźnie.

Póki co prokurator Proku-
ratury Rejonowej w Wąbrzeźnie 
zastosował wobec sprawcy środ-
ki zapobiegawcze w postaci do-
zoru policji, zakazu opuszczania 
kraju oraz poręczenia majątko-
wego w kwocie 1000 zł.

(ak) 
fot. ilustracyjne

Wąbrzeźno

Włamywacz 
na gościnnych 
występach
Włamywał się do altan działkowych, kradł cudze mie-
nie. W końcu wpadł w ręce wąbrzeskich kryminal-
nych. Teraz sprawca odpowie za wiele występków.

Cech Rzemiosł Różnych 
w Wąbrzeźnie rozpoczął swoją 
działalność w 1963 roku. Nie był 
to zbyt dobry czas dla rzemieśl-
ników, gdyż działalność pry-
watna nie była dobrze widziana 
przez ówczesne władze Polski 
Ludowej. Sytuacja ta zmieni-
ła się dopiero na początku lat 
osiemdziesiątych, kiedy wła-
dze komunistyczne przestały 
tak bardzo niechętnie patrzeć 
na prywatnego wytwórcę. Na 
przestrzeni lat 1975-1980 w wą-
brzeskim cechu zarejestrowa-
nych było od 97 do 114 zakładów 

rzemieślniczych. Na początku 
lat osiemdziesiątych w samym 
mieście było 105 rzemieślników, 
a w zakładach – poza samy-
mi właścicielami – zatrudnio-
nych było 20 pracowników i 51 
uczniów. W całym cechu, który 
obejmował ówczesny teren po-
wiatu wąbrzeskiego, było po-
nad 400 rzemieślników, wśród 
których było 153 mistrzów, 54 
czeladników, 3 inżynierów i 10 
techników.

Wszyscy stanowili jedną 
zwartą grupę. Byli w niej mura-
rze, dekarze, fryzjerzy, szewcy, 

rymarze, złotnicy, taksówkarze, 
kaletnicy, kominiarze, mecha-
nicy i wielu innych. Lata dzie-
więćdziesiąte – wolny rynek, 
rozwijające się sieci sprzedaży, 
otwarte granice dla handlu spo-
wodowały, że część zawodów 
wykonywanych przez rzemieśl-
ników zaczęła zanikać. Wyro-
by rzemieślnicze, a wraz nimi 
fragment naszej tradycji, powoli 
zaczęły odchodzić w niepamięć. 
Dzisiaj – w XXI wieku, trochę 
już nasyceni towarami z sieció-
wek, z nostalgią wspominamy 
skórzane buty, profesjonalnie 
wykonane na zamówienie w za-
kładzie szewskim na ul. Mestwi-
na, w którym na ścianie wisiał 
dokument, mówiący o tym, że 
prowadzi go mistrz szewski.

Czy jest nadzieja na powrót 
prężnie działającego Cechu Rze-
miosł Różnych w Wąbrzeźnie, 
który zintegruje i skupi wokół 
siebie lokalne środowisko go-
spodarcze? Po spotkaniu, które 
odbyło się 7 stycznia w Staro-
stwie Powiatowym, można na 
to pytanie odpowiedzieć twier-
dząco.

Dokończenie na str. 30
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Polemika wójta gminy: 
Po co nam szkoła?

PŁUŻNICA  Bardzo ciekawy, skłaniający do refleksji i dyskusji, artykuł przysłał nam wójt gminy Płuż-
nica Marcin Skonieczka. Stawia w nim przede wszystkim szereg tez poddających pod rozwagę system 
kształcenia w naszych szkołach. Zachęcamy do lektury i wyrażania swoich opinii

– Czy nasze szkoły dobrze 
przygotowują uczniów do wy-
zwań, przed którymi staną oni 
w dorosłym życiu? Czy nacisk 
na zdobywanie wiedzy i system 
oceniania przyczynia się do zdo-
bywania kompetencji przydat-
nych na rynku pracy? – pyta na 
początku artykułu wójt Marcin 
Skonieczka.

Nieprzydatna wiedza
Jak informuje Skonieczka, 

podczas I Płużnickiego Forum 
Edukacyjnego, w styczniu 2018 r. 
uczestnicy zadali sobie pytanie, 
po co jest szkoła? Jedną z od-
powiedzi było stwierdzenie, że 
szkoła ma przygotować dzieci 
i młodzież do dorosłego życia. 
Dorosłe życie to z kolei ciągłe 
rozwiązywanie problemów i po-
dejmowanie decyzji. Zwykle to 
także praca zawodowa lub wła-
sna działalność gospodarcza. 
Wyobraźmy sobie młodą osobę 
po ukończeniu szkoły lub stu-
diów, która wchodzi na rynek 
pracy. Jakie kwalifikacje zdobyte 
podczas nauki będą doceniane 
przez pracodawców? Jakie py-
tania podczas rozmowy kwali-
fikacyjnej zostaną zadane? Czy 

pracodawca zapyta np. o to, co 
to jest przydawka dopełniaczo-
wa, czym się różni mejoza od 
mitozy, albo w którym roku wy-
buchło powstanie styczniowe? 
Przypuszczać należy, że w zdecy-
dowanej większości przypadków 
ta wiedza nie będzie potrzebna 
w danej pracy. Bardziej praw-
dopodobne jest to, że młody 
człowiek usłyszy pytanie o to co 
potrafi robić, jakie ma doświad-
czenie i kwalifikacje? W prowa-
dzeniu własnej firmy, czy też 
w każdej pracy, ważne jest czy 
ktoś potrafi rozwiązywać pro-
blemy, pracować w grupie i czy 
jest kreatywny.

Rozwijajmy kompetencje
– Uważam, ze w polskich 

szkołach zbyt duży nacisk kła-
dziony jest wyłącznie na wiedzę, 
a zbyt mało dba się o kompe-
tencje. Kompetencje to wiedza, 
umiejętności i postawa. Przykła-
dowo, aby prowadzić samochód, 
potrzebna jest wiedza (znajo-
mość przepisów ruchu drogo-
wego, znajomość poszczegól-
nych elementów samochodu), 
umiejętności (ruszanie, zmiana 
biegów, zatrzymywanie samo-

chodu) oraz postawa (gotowość 
wyruszenia w podróż czy po-
jechania do dużego miasta). Te 
trzy czynniki muszą wystąpić 
równocześnie, gdyż gdy braku-
je jednego z nich, nie możemy 
mówić o skutecznym posiada-
niu kompetencji. Zdarza się, że 
nawet osoby posiadające pra-
wo jazdy, boją pojechać się do 
dużego miasta. Mają wiedzę, 
mają umiejętności, ale ich po-
stawa sprawia, że dojeżdżają na 
przedmieścia i dalej poruszają 
się komunikacją publiczną. Nie 
nazwiemy takich osób dobrymi 
kierowcami, nawet jeśli bezbłęd-
nie zdały egzamin teoretyczny 
na prawo jazdy. Inny przykład 
– po co komuś wiedza gdzie 
leży Berlin, jeżeli nie potrafi za-
planować i zrealizować podró-
ży do tego miasta, albo nie jest 
zainteresowany zwiedzaniem? 
Po co komuś znajomość słówek 
i gramatyki języka angielskiego, 
jeśli boi się odezwać w tym ję-
zyku? Te przykłady pokazują, że 
wiedza jest istotnym elemen-
tem kompetencji, ale bez umie-
jętności i postawy niewiele daje 
– dowodzi wójt gminy Płużnica 
Marcin Skonieczka.

Jak udoskonalić edukację?
Instytucje Unii Europejskiej 

zdefiniowały najważniejsze i naj-
bardziej podstawowe umiejęt-
ności, które człowiek powinien 
rozwijać w trakcie swojego życia, 
żeby osiągnąć sukces w życiu za-
wodowym i prywatnym. Jest to 
osiem kompetencji kluczowych: 
porozumiewanie się w języku 
ojczystym, porozumiewanie się 
w językach obcych, kompetencje 
matematyczne i podstawowe 
kompetencje naukowo-technicz-
ne, kompetencje informatyczne, 
umiejętność uczenia się, kompe-
tencje społeczne i obywatelskie, 

inicjatywność i przedsiębior-
czość oraz świadomość i eks-
presja kulturalna (źródło: http://
www.mlodziez.org.pl).

– Chciałbym, abyśmy my 
wszyscy – uczniowie, rodzice, 
nauczyciele, dyrektorzy i przed-
stawiciele samorządu terytorial-
nego zadali sobie pytanie, czy 
i w jakim stopniu nasze szko-
ły wspierają dzieci i młodzież 
w rozwoju powyższych kom-
petencji? Co możemy wspólnie 
zrobić, aby udoskonalić edukację 
w naszych szkołach? Czy nasze 
szkoły mogą lepiej wyrównywać 
szanse? – zastanawia się Sko-
nieczka.

Stopnie w szkole
motywują 
czy demotywują?
Jego zdaniem bardzo ważne 

w tych rozważaniach jest podej-
ście rodziców. Czego oczekują od 
szkoły i co dla nich jest najważ-
niejsze? Weźmy na przykład oce-
nianie. Przypuszczalnie, że wielu 
rodziców motywuje swoje dzieci 
do tego, aby miały jak najlepsze 
stopnie. Czy jednak oceny moty-
wują uczniów do nauki? Czy nie 
jest tak, że uzyskanie dobrych 
ocen stało się celem samym 
w sobie i uczniowie uczą się wy-
łącznie dla ocen? Nie zdobywają 
wiedzy dla siebie, tylko uczą się 
na sprawdzian, a po sprawdzianie 
zapominają czego się nauczyli, 
bo trzeba skupić się na kolejnej 
partii materiału? Jedynym pozy-
tywnym aspektem tego zjawiska 
może być ćwiczenie pamięci. Ale 
czy o to nam chodzi? Ponad-
to każdy uczeń jest inny. Jeden 
szybko biega, drugi ładnie ry-
suje, trzeci pięknie śpiewa, inny 
szybko liczy, a jeszcze inny ma 
dobrą pamięć. Każdy uczeń jest 
wyjątkowy i każdy może osią-
gnąć sukces w dziedzinie, która 

jest dla niego ważna, niezależnie 
od ocen jakie otrzymuje w szko-
le. Musi jednak poznać siebie, 
odkryć swoją pasję i mieć wiarę 
we własne możliwości. Niestety, 
często jest tak, że oceny obni-
żają poczucie własnej wartości. 
Jaki komunikat otrzymuje dziec-
ko dostając jedynkę, dwójkę czy 
trójkę? Czy gorsza ocena moty-
wuje go do większego wysiłku, 
czy raczej podcina mu skrzydła? 
Co oznacza otrzymanie przez 
ucznia czwórki, piątki lub szóst-
ki? Czy dobra ocena jest nagrodą 
za ciężką pracę, czy też otrzymu-
ją ją uczniowie, którzy są zdolni 
i nauka nie jest dla nich żadną 
trudnością?

Zachęcamy do polemiki
– W artykule tym postawi-

łem wiele pytań, nie udzielając 
praktycznie żadnych odpowie-
dzi. Chciałbym tym sposobem 
skłonić wszystkie osoby zwią-
zane z edukacją do przemyśleń 
i dyskusji. Mam nadzieję, że 
rozmowa i wymiana poglądów 
pozwoli nam małymi krokami 
dojść do szkoły, o której ucznio-
wie z pełnym przekonaniem 
powiedzą, że jest to szkoła ich 
marzeń – podsumowuje wójt 
Marcin Skonieczka.

My także zachęcamy do dys-
kusji nad zadanymi przez wój-
ta gminy Płużnica pytaniami. 
Wszak temat edukacji jest nie-
zwykle istotny, bo od tego jak 
wychowamy i wykształcimy na-
sze dzieci zależy przyszłość na-
rodu. Zachęcamy do przesyłania 
opinii na naszą skrzynkę mailo-
wą: a.korpalski@wpr.info.pl oraz 
do komentowania artykułu po 
publikacji na naszych portalach 
i profilach na facebooku.

(ak)
fot. ilustracyjne

Wąbrzeźno

WDK zaprasza 
na koncert noworoczny
11 stycznia o godz. 18.00 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na koncert noworocz-
ny w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej I stopnia RES FACTA MUSICA.

– Artyści tradycyjnie już 
zabiorą gości w świat utworów 
wielu znanych i lubianych kom-

pozytorów. Przygotowane aran-
żacje niewątpliwie wprowadzą 
publiczność w pełen ciepła i ma-

gicznych chwil nastrój. Zapra-
szamy serdecznie. Wstęp wolny 
– zachęca Dorota Otremba.

Podczas muzycznego popo-
łudnia publiczność będzie miała 
okazję wysłuchać kolęd i utwo-
rów muzyki klasycznej. 

Animacje dla malucha
Wąbrzeski Dom Kultury za-

prasza dzieci w wieku od 4 do 6 
lat na kreatywne warsztaty ani-
macyjne. Zajęcia odbędą się 23 
stycznia o godzinie 16.00.

– Podczas spotkania malu-
chy będą miały okazję posłuchać 
bajek, potańczyć i rozwinąć swo-
je zdolności manualne. Zabawy 
z chustą animacyjną, tworzenie 

różnego rodzaju form plastycz-
nych to niewątpliwie dobry spo-
sób na wspólne spędzenie czasu 
w gronie rówieśników. Oczywi-
ście, nie zabraknie również ta-
necznych pląsów w rytm dzie-
cięcej muzyki – opisuje Dorota 
Otremba.

Zainteresowani proszeni są 
o kontakt z Działem Animacji 
Kultury WDK od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8.00-16.00. 
Koszt warsztatów 20 zł/os.  
Zapisy trwają do 14 stycznia.

(oprac. krzan)
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ku poprawie bezpieczeństwa
WĄBRZEŹNO  Nasze miasto realizuje projekt pn. „Bezpieczne Wąbrzeźno – edycja II”. Zgodnie z jego 
harmonogramem ostatnie dwa miesiące ubiegłego roku upłynęły na spotkaniach edukacyjnych w szko-
łach.

Wąbrzeźno

Zdobędą 
cyfrowe kompetencje
18 stycznia ruszają pierwsze zajęcia komputerowe w ramach projektu pn. „Wą-
brzeźno aktywne w sieci”. W szkoleniach weźmie udział niemal 90 mieszkańców 
miasta. Do udziału zakwalifikowano osiemdziesiąt cztery osoby, zaś osiem wpi-
sano na listę rezerwową.

Działania edukacyjne, które 
magistrat zaplanował w projek-
cie „Bezpieczne Wąbrzeźno – II 
edycja, rozpoczęły się 14 listopa-
da ub. roku spotkaniami z przed-
stawicielami policji oraz straży 
miejskiej w Szkole Podstawowej 
nr 2. Podobne spotkania odbyły 
się w listopadzie w Gimnazjum 
nr 1 oraz w grudniu w Szkole 

Podstawowej nr 3. Uczestniczyli 
w nich wszyscy uczniowie klas 
szóstych, siódmych i ósmych 
oraz klasy trzecie gimnazjum.

– Podczas czterdziestopię-
ciominutowych prelekcji funk-
cjonariusze służb porządkowych 
poruszyli temat szkodliwości 
i konsekwencji spożywania sub-
stancji psychoaktywnych. Wy-

„Narkotyki? Dopalacze? – nie, dziękuję!”

świetlono filmiki z zasobów KPP, 
przedstawiające w bezpośred-
ni sposób niebezpieczeństwo, 
z którym wiąże się spożywanie 
substancji psychoaktywnych. 
Wśród adresatów projektu roz-
powszechniono też broszury 
profilaktyczne oraz gadżety pro-
mujące projekt (opaski odblasko-
we, długopisy, itp.) – informuje 
Emiliana Jankowska z Urzędu 
Miasta Wąbrzeźno.

Odbyły się też spotkania 
ze specjalistą ds. uzależnień, 
pierwsze już na początku grud-
nia w Szkole Podstawowej nr 2, 
następne w Szkole Podstawowej 
nr 3 i w Gimnazjum. Podczas 
warsztatów uczniom przekazy-
wana była w przystępny sposób 
wiedza na temat substancji psy-
choaktywnych. Rozpowszech-
nione zostały kolejne materiały 
profilaktyczne oraz gadżety pro-
mocyjne.

Uczniom klas VI–VIII wąbrze-
skich szkół podstawowych oraz 
gimnazjalistom zaproponowano 
udział w konkursie filmowym pn. 
„Bezpieczne Wąbrzeźno – edycja 
II”. Zadaniem uczestnika było 
nagranie krótkiego filmu doty-
czącego bezpieczeństwa w miej-
scach publicznych, zwiększenia 
świadomości na temat konse-
kwencji spożywania substancji 
psychoaktywnych oraz kształto-
wania właściwej postawy wśród 
dzieci i młodzieży. Konkurs zo-
stał ogłoszony 29 listopada, a do 
14 grudnia należało dostarczyć 
gotowy filmik do Urzędu Miasta.

W grudniu odbyła się tak-
że debata o bezpieczeństwie 
pn. „Narkotyki? Dopalacze? – 
nie, dziękuję!”, którą prowadzili 
funkcjonariusze KPP w Wąbrzeź-
nie. Do udziału w niej zaproszo-
no gimnazjalistów, ich rodziców 
oraz wszystkich zainteresowa-

nych. Zadaniem, które jeszcze 
zrealizowano w ubiegłym roku, 
był zakup kamer do monitorin-
gu, które zainstalowano przy 
ścieżce rowerowej wzdłuż Jezio-
ra Zamkowego.

Projekt realizowany jest 
przez Gminę Miasto Wąbrzeźno 
w partnerstwie z Komendą Po-
wiatową Policji w Wąbrzeźnie, 
Strażą Miejską w Wąbrzeźnie, 
z Wąbrzeskim Centrum Profi-
laktyki Terapii i Integracji Spo-
łecznej, Szkołą Podstawową nr 
2, Szkołą Podstawową nr 3 oraz 
Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie. 
Zadanie jest współfinansowane 
ze środków Programu ograni-
czania przestępczości i aspołecz-
nych zachowań Razem Bezpiecz-
niej im. Władysława Stasiaka na 
lata 2018-2020.

(ak)
fot. KPP Wąbrzeźno

Wąbrzeźno

Ferie w bibliotece
Biblioteka im. Witalisa Szlachcikowskiego zaprasza 
dzieci na zimowe spotkania w pierwszym tygodniu 
ferii.

Liczne przygotowane przez 
placówkę atrakcje, m. in. kon-
kursy, gry i zabawy kretywne 
będą mieć miejsce od 14 do 18 
stycznia w godzinach od 11 do 
13. Do udziału w nich biblioteka 
zaprasza dzieci i młodzież od 7. 
do 12. roku życia.

Pracownicy książnicy przy-
znają, że chęć najmłodszych do 
uczestnictwa w feriach najlepiej 
zgłosić już teraz. – Doświadcze-
nie wakacyjnych spotkań i nocy 
w bibliotece pokazuje, że dzieci 
lubią brać udział w przygotowa-

nych przez nas rozrywkach – 
mówi Agnieszka Błaszak.

Na zimowe spotkania mogą 
przychodzić również namłodsi, 
którzy nie są jeszcze czytelnika-
mi wąbrzeskiej biblioteki. W ta-
kiej sytuacji warto pamiętać, 
że przy zapisywaniu swojego 
dziecka na ferie, należy zabrać 
ze sobą jego numer PESEL. Bi-
blioteczna ferienada jest całko-
wicie bezpłatna.

(og.)
fot. nadesłane

W urzędzie miasta zakończyła 
się weryfikacja zgłoszeń do udziału 
w bezpłatnych kursach kompute-
rowych, organizowanych w ra-
mach projektu „Wąbrzeźno aktyw-
ne w sieci”. Jego całkowita wartość 
to prawie 46 tys. zł, w tym 39,3 tys. 
pochodzi ze środków Unii Europej-
skiej, a 6,7 tys. zł z budżetu państwa. 
Wśród założonych celów znalazło 
się podniesienie poziomu kompe-
tencji cyfrowych niezbędnych do 
skutecznego korzystania z mediów 
cyfrowych w celach zawodowych, 
edukacyjnych i rekreacyjnych u 84. 
mieszkańców Wąbrzeźna w wieku 
powyżej 25 lat.

– Podczas procesu rekrutacji 
swój akces przystąpienia do pro-
gramu złożyło 93 mieszkańców 
naszego miasta. Jedno zgłoszenie 
niestety musiało zostać odrzucone, 
ponieważ wnioskodawca nie miał 
ukończonego 25. roku życia – in-
formuje Anna Borowska z UM Wą-
brzeźno. – Po weryfikacji zgłoszeń 
do pierwszego modułu szkolenia 
pt. „Tworzę własną stronę inter-
netową (blog)” zakwalifikowano 
12 osób, a 7 osób wpisano na listę 
rezerwową. Natomiast do drugiego 
modułu pt. „Moje finanse i trans-
akcje w sieci” zakwalifikowały się 
24 osoby, a do trzeciego pt. „Kultu-

ra w sieci” 12 osób. Mamy jeszcze 
czwarty moduł pt. „Działam w sie-
ciach społecznościowych”, w któ-
rym będzie uczestniczyć 36 osób 
(jedną wpisano na listę rezerwową) 
– opisuje Anna Borowska.

Szkolenia komputerowe będą 
prowadzone w dwunastoosobo-
wych grupach. Weekendowe kursy 
obejmują po 12 godzin zajęć. Jako 
pierwsi naukę rozpoczną uczestni-
cy modułu „Tworzę własną stronę 
internetową (blog)”. Kurs ten rusza 
18 stycznia o godz. 16.00, a zajęcia 
będą prowadzone w gmachu Miej-
skiej i Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej.

Projekt pn. „Wąbrzeźno aktyw-
ne w sieci” jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi 
Priorytetowej nr III: Cyfrowe kom-
petencje społeczeństwa, Działania 
3.1. Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych.

(krzan)
fot. ilustracyjne
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nowelizacja dla dobra zwierzaków
POWIAT  Posłowie ponownie zajmą się zmianą ustawy o ochronie zwierząt. Według autorów noweli-
zacji pomoże ona m. in. w walce z bezdomnością zwierząt i poprawi ich warunki bytowe. Prawdopo-
dobnie w lutym projekt po zmianach trafi pod obrady Sejmu RP

Kolejne podejście 
do tematu
Projekt ustawy, która powinna 

wzmocnić ochronę praw zwierząt, 
wnieśli posłowie Prawa i Sprawie-
dliwości. Trafiła ona do Sejmu już 
w listopadzie 2017 roku. Jednak 
niektóre zapisy (m. in. dotyczące 
uboju rytualnego czy zakazu ho-
dowli zwierząt futerkowych) stały 
się przedmiotem gorącej debaty 
publicznej, a prace nad ustawą zo-
stały zawieszone. Obecnie projekt 
nowelizacji po autopoprawce po-
nownie został skierowany do prac 
w parlamencie.

W rozmowie z Polską Agencją 
Prasową poseł Krzysztof Czabański 
wskazał m. in. na szczególnie istotne 
zapisy projektu, które mają pomóc 
w walce z bezdomnością zwierząt, 
tj. obowiązkowe chipowanie psów 
i kotów, uruchomienie centralnego 
rejestru zwierząt oraz powszechną 
sterylizację zwierząt wyłapanych 
na terenie gminy. Jak relacjonuje 
poseł Krzysztof Czabański, projekt 
zakazuje też tzw. pseudohodowli, 
w których rozmnażanie zwierząt 
odbywa się poza jakąkolwiek kon-
trolą. W tym celu zaproponowano 
zapis, zgodnie z którym w celach 
handlowych będą mogły być roz-
mnażane jedynie rasowe psy i koty 
(czyli zwierzęta te będą musiały 
posiadać rodowód).

Nadzór nad 
schroniskami
Jak wyjaśnia Krzysztof Cza-

bański, projekt został poszerzony 

o zakaz prowadzenia schronisk 
dla zwierząt oraz miejsc przetrzy-
mywania bezdomnych psów i ko-
tów przez podmioty komercyjne. 
Schroniska będą mogły być pro-
wadzone jedynie przez jednostki 
samorządu terytorialnego (lub ich 
jednostki organizacyjne) bądź też 
przez organizacje działające na 
rzecz ochrony zwierząt. – Schro-
niska nie będą prowadzone przez 
przypadkowe organizacje, ale jedy-
nie te, które mają status organizacji 
pożytku publicznego, działają kilka 
lat, realizują swoje cele statutowe 
i nie ma do nich zastrzeżeń – za-
znaczył Czabański. Poseł podkreślił 
ponadto, że zmiany mają na celu 
również racjonalizację wydatków 
przeznaczanych na ochronę zwie-
rząt. – Jako podatnicy wydajemy 
na ten cel znaczne środki, głów-
nie za pośrednictwem gmin, które 
prowadzą akcje wobec bezdom-
nych zwierząt. Ale niestety często 
nasze pieniądze służą nie poprawie 
losów zwierząt, lecz złym ludziom, 
którzy zarabiają na ich cierpieniu – 
zauważył Czabański.

Psy nadal na łańcuchu
Autopoprawka do projektu 

zmienia m. in. zapisy dotyczące 
trzymania psów na uwięzi. Według 
najnowszej wersji projektu stoso-
wanie uwięzi będzie dopuszczal-
ne, lecz będzie ona musiała mieć 
co najmniej 5 metrów długości 
i kończyć się obrożą niemetalową. 
To dość istotne, ponieważ rzeczy-
wistość wskazuje, iż często zwie-

rzęta mają „obrożę” wykonaną po 
prostu z łańcucha. Ponadto uwięź 
nie będzie mogła ważyć więcej niż 
1/4 masy ciała zwierzęcia. – Zoba-
czymy, czy to poprawi los zwierząt 
trzymanych na uwięzi i w zależno-
ści od tych wniosków po pewnym 
czasie zastanowimy się nad ewen-
tualnym zakazem trzymania psów 
na uwięzi. Trzeba jednak mieć 
świadomość, że nie zawsze zmiana 
uwięzi na kojec oznacza poprawę 
warunków bytowych zwierzęcia. 
Wymiary kojca niekiedy są tak 
małe, że psy nie mają w nich więk-
szej swobody poruszania się niż 
na długim łańcuchu – powiedział 
Krzysztof Czabański.

Nie wszystko uregulowane
Projekt nowelizacji nie prze-

widuje np. zmian w przepisach 
dotyczących uboju rytualnego. 
W wypowiedzi dla Polskiej Agencji 
Prasowej Krzysztof Czabański po-
informował, że „ta kwestia nie bę-
dzie już rozpatrywana” w związku 
z orzeczeniem Trybunału Konsty-
tucyjnego. W grudniu 2014 roku TK 
orzekł, że zakaz uboju na potrze-
by judaizmu i islamu, wynikający 
z ustawy o ochronie zwierząt, jest 
niekonstytucyjny i nie przysługuje 
mu pierwszeństwo przed postano-
wieniami konstytucji gwarantują-
cymi wolność religii.

W obecnej wersji projektu 
nie znalazły się ponadto przepi-
sy zabraniające hodowli zwierząt 
futerkowych. – Minister rolnic-
twa został zobowiązany do pod-
niesienia wymagań wobec ferm 
zwierząt hodowanych na futra, tu 
głównie chodzi o norki. Zobaczy-
my, czy podniesienie tych standar-
dów przyniesie korzystne skutki. 
Jeżeli nie przyniesie, wówczas do 
sprawy norek będziemy wracać – 
zapowiedział Czabański. Poseł do-
dał, iż w przyszłości należy także 
rozważyć wprowadzenie zakazu 
wykorzystywania zwierząt w cyr-

kach. – Ale ta sprawa wymagała-
by z pewnością notyfikacji w Unii 
Europejskiej i to oznacza, że w tej 
kadencji nie mielibyśmy szansy na 
przeprowadzenie takiej nowelizacji. 
Z tego powodu zrezygnowaliśmy 
z zakazu, ale w następnej kadencji 
zastanowimy się, czy do tej sprawy 
nie należy wrócić – stwierdził poseł 
Czabański.

Wąbrzeźnianie w trosce 
o zwierzęta
Jedną z organizacji, której 

szczególnie bliski jest los zwie-
rząt, jest Stowarzyszenie S.O.S. Dla 
Zwierząt Wąbrzeźno. Działa ono od 
marca ubiegłego roku.

– Naszą siedzibą jest mieszka-
nie pani prezes Iwony Brylińskiej. 
Jednak w każdą trzecią środę mie-
siąca organizujemy zebranie w sali 
dla stowarzyszeń. Terminy spotkań 
zawsze ogłaszamy na naszej stronie 
fb. Zachęcamy również do wstępo-
wania w nasze szeregi – mówi Vio-
letta Fijołek-Trzcińska.

Jak informuje Violetta Fijołek-
Trzcińska, od początku swojej dzia-
łalności Stowarzyszenie doprowa-
dziło do adopcji 97 kotów i 11 psów. 
Ponadto dzięki zaangażowaniu sto-
warzyszenia kastracji i sterylizacji 
poddano 92 koty (zarówno posia-
dających właściciela, jak też wolno 
żyjących), a 5 kotów z poważnymi 
obrażeniami powypadkowymi 
poddano specjalistycznym zabie-
gom chirurgicznym.

– Pieniądze, które do tej pory 
przeznaczamy na cele statutowe, 
pochodzą z darowizn, sprzedaży 
oferowanych na naszą rzecz ga-
dżetów i z wkładów własnych – 
wyjaśnia Violetta Fijołek-Trzcińska. 
– Ale nasze stowarzyszenie na rok 
2019 pozyskało pieniądze z Budże-
tu Obywatelskiego. Są one prze-
znaczone na zakup sprzętu (kojce, 
transportery, klatki) oraz przepro-
wadzenie zabiegów kastracji i ste-
rylizacji zwierząt – dodaje. – Udało 

się nam pozyskać wsparcie z puli 
na zadanie publiczne. Pieniądze te 
będą wydatkowane na znakowanie 
zwierząt oraz promocję tej akcji. 
Chipowanie bowiem, obok kastra-
cji i sterylizacji, jest jednym z kro-
ków do zapobiegania bezdomności 
zwierzaków. Jednym z naszych sta-
tutowych celów jest propagowa-
nie wiedzy na temat konieczności 
zwalczania bezdomności zwierząt, 
a także wiedzy na temat praw ko-
tów wolno żyjących oraz obowiąz-
ków wynikających z posiadania 
zwierzęcia. Chcemy również podjąć 
kroki zmierzające do zbudowania 
schroniska międzygminnego. Czy 
się uda, nie wiem. Przed nami sze-
reg rozmów z włodarzami gmin 
i niełatwe negocjacje – podsumo-
wuje.

Potrzebni wolontariusze 
i wsparcie finansowe
Jak wyjaśnia Violetta Fijołek-

Trzcińska, Stowarzyszenie S.O.S. 
Dla Zwierząt Wąbrzeźno można 
wspierać finansowo, wpłacając 
pieniądze na konto organizacji lub 
pozyskiwanie sponsorów. – Wielką 
pomocą są dla nas zbiórki karmy 
organizowane w szkołach i zakła-
dach pracy. Nie jesteśmy jednak 
organizacją pożytku publicznego, 
dlatego na razie nie możemy ubie-
gać się o jeden procent podatku, 
który darczyńcy mogliby przeka-
zywać na naszą rzecz. Aby ubiegać 
się o wpisanie do rejestru OPP, na-
leży m. in. przedłożyć dwa raporty 
z działań, czyli byłoby to możliwe 
mniej więcej po  dwóch latach dzia-
łań – dodaje.

Stowarzyszenie S.O.S. Dla 
Zwierząt Wąbrzeźno jest wpisane 
do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000745595, 
zaś dobrowolne darowizny można 
wpłacać na konto nr 14 9511 0000 
0000 3324 2000 0010.

(krzan) 
Fot. (nadesłane)

Wąbrzeźno

Aby ferie były bezpieczne
Na kilka dni przed świętami w wąbrzeskiej „trójce” odbyło się spotkanie dzieci 
z policjantem sierż. szt. Michałem Wzorkiem. Było ono poświęcone sprawom 
bezpieczeństwa, zaś jego myśl przewodnia brzmiała: ,,Jestem bezpieczny pod-
czas świąt i ferii zimowych”.

Zaproszony gość, odwołując 
się do doświadczeń dzieci a także 
podając różne przykłady zacho-
wań, z którymi maluchy mogą 
się  spotkać, przypomniał zasady 
bezpiecznego zachowania podczas 
przerwy świąteczno-noworocznej 
oraz ferii zimowych.  –Funkcjona-

riusz zwrócił szczególną uwagę na 
zakaz używania przez dzieci ma-
teriałów pirotechnicznych. Mówił 
również o właściwym korzystaniu 
z komputera – informuje Magdale-
na Dąbrowska. 

Dzieci z oddziałów przedszkol-
nych „Promyczki” i „Słoneczka” oraz 

z klas I-III aktywnie włączyły się do 
rozmowy o tym, jak uniknąć nie-
bezpiecznych zachowań podczas 
zimowych zabaw. Wymieniły także 
numery alarmowe i  utrwaliły so-
bie zasady właściwego  reagowania 
w niebezpiecznych sytuacjach.

(krzan), Fot. (nadesłane)
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zmarła najstarsza wąbrzeźnianka
WĄBRZEŹNO  Z głębokim żalem informujemy, że 4 stycznia zmarła najstarsza mieszkanka Wąbrzeź-
na Pani Władysława Bugała. Za dwa miesiące (11 marca) skończyłaby 103 lata. Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się 9 stycznia. Po mszy świętej, odprawionej w kościele Świętych Apostołów Szymona i Judy Ta-
deusza, Pani Władysława spoczęła na starym cmentarzu

R E K L A M A

W marcu ub. r. w Tygodniku 
CWA pisaliśmy o 102. urodzinach 
dostojnej Jubilatki. Przypomnijmy 
Jej sylwetkę.

Pani Władysława Bugała 
urodziła się 11 marca 1916 roku 
w Bocewell w Stanie Pensylwania 
w USA. Była najmłodszym dziec-
kiem. Miała pięć sióstr i jednego 
brata. W Bocewell rodzina miesz-
kała do 1921 roku. Po powrocie 
z Ameryki zamieszkała w Jaśle. 
Po roku rodzice Pani Władysławy 
przeprowadzili się do Wałyczyka, 
gdzie kupili gospodarstwo rolne. 
W domu rodzinnym Pani Wła-
dysława mieszkała do 1935 roku, 
kiedy po ślubie z Franciszkiem 
Budniewskim wyprowadziła się do 
Wąbrzeźna. Cztery lata później na 

świat przyszła jej pierwsza córka. 
Życie rodzinne Pani Władysławy, 
tak jak wszystkim Polakom, zbu-
rzył wybuch II wojny światowej. 
Z mężem pożegnała się w sierpniu 
1939 roku. Pan Franciszek otrzy-
mał mobilizację do 18. Pułku Uła-
nów Pomorskich. Małżonkowie 
nie zobaczyli się już więcej, a Pani 
Władysława nigdy nie dowiedzia-
ła się, gdzie zginął jej mąż i gdzie 
jest jego grób. Okres okupacji wraz 
z córką Krystyną spędziła głównie 
w Wąbrzeźnie, jednak pół roku 
przeżyła w obozie pracy w To-
bółce. Po wojnie w 1947 roku pani 
Władysława wyszła ponownie za 
mąż. Wraz z mężem Adolfem Bu-
gałą zamieszkała przy ul. Wolno-
ści. Państwo Bugałowie przeżyli 

razem szczęśliwe 51 lat.
W ubiegłym roku Marsza-

łek Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Piotr Całbecki,  
z okazji obchodów 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości, 
uhonorował Władysławę Bugałę 
medalem Unitas Durat Palatinatus 
Cuiaviano-Pomeraniensis.

Pani Władysława wychowała 
dwóch synów i pięć córek. Do-
czekała się około trzydzieściorga 
wnuków i kilkudziesięciorga pra- 
i praprawnuków. Była ciepłą, pełną 
radości i tryskającą humorem ko-
bietą. Rodzinie Zmarłej składamy 
wyrazy szczerego współczucia.

(krzan)
Fot. (archiwum)

Powiat

WOŚP zagra już w niedzielę
Sprawdźcie jak i gdzie możecie pomóc ogólnopolskiej akcji Jurka Owsiaka w na-
szej okolicy.

27. finał WOŚP odbędzie się 
w całej Polsce 13 stycznia. Tego-
rocznym celem zbiórki będzie 
zakup nowoczesnego sprzętu 
medycznego dla specjalistycz-
nych szpitali dziecięcych. Obec-
nie w kraju funkcjonuje ok. 50 
takich medycznych placówek, 
w których niezwykle potrzebne 
jest nowoczesne i spełniające 
najwyższe standardy wyposa-
żenie.

Już od godz. 9 wąbrzescy 
wolontariusze będą zbierać pie-
niądze dla najmłodszych na uli-
cach miasta. Do porannej kwe-
sty przyłączy się o 10.10 Joanna 

Duma, trenerka fitness, która 
poprowadzi dla wąbrzeźnian 
ćwiczeniową rozgrzewkę nad 
Jeziorem Zamkowym. Następnie 
na plaży o 10.20 sportowcy ze 
Stowarzyszenia „Miasto Aktyw-
ni” i Stowarzyszenia „Inicjaty-
wa” wystartują w orkiestrowym 
biegu i marszu. Nie zabraknie 
również pokazu morsów i sztuk 
walki Pawła Wydzińskiego Bar-
ry oraz zumby z Katarzyną Su-
mińską. O ciepłą i przyjemną 
atmosferę nad jeziorem dodat-
kowo zadba Pycha Burger i WSR 
Werewolves.

O godz. 15 w Wąbrzeskim 

Domu Kultury rozpoczną się 
artystyczne występy. Na scenie 
zaprezentują się uczniowie Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 
Zygmunta Działowskiego w Wą-
brzeźnie, Szkoły Podstawowej 
w Wielkich Radowiskach, SP nr 2, 
SP nr 3, Zespołu Szkół Zawodo-
wych oraz podopieczni Przed-
szkola Miejskiego „Bajka”. Tego 
dnia wystąpią również tancerze 
z koła taneczno – baletowego 
WDK i szkoły tańca „Flex”, odbę-
dzie się pokaz karate i wąbrze-
skiego Klubu Aktywnych Kobiet. 
O 18.30 wystąpi natomiast Or-
kiestra Dęta WDK. Gwiazdami 
wieczoru będą Agata Kołpacka 
oraz zespół Molekuły. Między 
artystycznymi występami będą 
odbywać się liczne licytacje. 

WOŚP w Książkach
Kwesty uliczne w gmi-

nie Książki będą mieć miejsce 
w Książkach, Osieczku i Łopat-
kach już od godz. 8.30. Od 17 
natomiast w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Książkach odbędzie 
się licytacja gadżetów Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
i przedmiotów ofiarowanych 
przez darczyńców. Na scenie 
GOK-u wystąpią uczniowie szko-
ły podstawowej i przedszkola 
w Ksiażkach oraz zespoły arty-
styczne. 

Tradycyjnie zbiórki w na-
szym powiecie o godz. 20.00 
uświetni światełko do nieba. 

Tekst i fot. (og)

GmiNa RyńsK  Niebezpiecznie w Węgorzynie

Zbyt szybka jazda doprowadziła do zderzenia się samochodów w Węgo-
rzynie. W piątek (04.01.2019) w Wegorzynie doszło do czołowego zderzenia 
się dwóch pojazdów. Na łuku drogi kierująca VW nie dostosowała pręd-
kości do panujących na drodze warunków, zjechała na przeciwległy pas 
ruchu i uderzyła w nadjeżdżający pojazd. Wąbrzescy policjanci apelują 
o ostrożną jazdę.

Fot. ilustracyjne
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wspólne kolędowanie
GMINA KSIĄŻKI  6 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach odbył się wyjątkowy koncert kolęd, 
w którym udział wzięli mieszkańcy gminy

W tym roku na scenie GOK
-u zaprezentowało się koło szko-
le Caritas, działające przy Szkole 
Podstawowej w Książkach, chór 
Książkowianka, Magda Sacha oraz 
Jona Szmeichel i Andrzej Nowak 
z zespołu Nowimy. Artyści wspól-
nie z licznie przybyłą na spotka-
nie publicznością zaśpiewali bar-
dziej i mniej znane świąteczne 
piosenki.

– Wspólne kolędowanie uda-
ło nam się zorganizować po raz 

pierwszy rok temu – mówi Jerzy 
Cyran, dyrektor GOK-u. – Wcze-
śniej odbywały się u nas bożo-
narodzeniowe koncerty. Nasza 
nowa formuła świątecznych spo-
tkań bardziej jednak przypadła do 
gustu mieszkańcom gminy. Kiedy 
razem śpiewamy, wytwarza się 
między nami rodzinna atmosfe-
ra. 

Uczestnikom koncertu przy-
bliżone zostały również historie 
związane z powstaniem najbar-

dziej popularnych kolęd.
– Radujemy się i przy okazji 

kultywujemy tradycje naszych 
przodków – tłumaczy ks. Zbi-
gniew Żynda. – Dobrze by było, 
by i po nas następne pokolenie 
wspólnie spotykało się i śpiewa-
ło.

Koncert zwieńczyło odśpie-
wanie dwunastu zwrotek kolędy 
„Oj maluśki” z podziałem na role.

Tekst i fot. (og)

Wąbrzeźno

Maluchy spotkały się 
z Franklinem
W grudniu ub. r. dzieci z oddziałów przedszkolnych „Słoneczka” i „Promyczki” 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Wąbrzeźnie miały okazję spotkać się z bohaterem 
książek Paulette Bourgeois – Franklinem. Było to już kolejne spotkanie z sympa-
tycznym żółwikiem.

Jak podkreślają inicjatorki spo-
tkania, dzieci doskonale wiedziały, 
że główny bohater Franklin, sym-
patyczny żółwik ma wiele fascynu-
jących przygód. To spotkanie było 

jednak wyjątkowe, ponieważ na 
czytanie-spotkanie z cyklu „Spo-
tkania z Franklinem” nauczycielki 
Magdalena Dąbrowska i Karolina 
Borowiecka zaprosiły również dzie-

ci z zaprzyjaźnionego Przedszkola 
Miejskiego „Bajka” wraz z wycho-
wawczyniami Mirosławą Szuberlą 
i Beatą Świątkowską. Natomiast 
książkę „Franklin i prezent świą-

teczny” czytała zaproszona na tę 
okazję Agnieszka Pesta, mama jed-
nego z dzieci oddziału przedszkol-
nego w SP 3.

– Uczestnicy spotkania chętnie 
odpowiadali na zadawane pytania, 
dotyczące treści książki, w której 
tym razem głównym motywem 
była pomoc w zbiórce prezentów 
świątecznych dla biednych dzie-
ci – mówią Magdalena Dąbrowska 
i Karolina Borowiecka. – Dzieci 
chętnie wypowiadały się na temat 
zwyczajów związanych ze świętami 
Bożego Narodzenia, a szczególnie 
tradycji obdarowywania, jako war-
tości dla obdarowywanego i obda-

rowującego – dodają nauczycielki.
Ponadto Karolina Borowiecka 

ożywiła świąteczne spotkanie, za-
praszając wszystkich uczestników 
do  wspólnego śpiewania kolęd  
i pastorałek. Z kolei niespodziankę 
na zakończenie przygotowała Mag-
dalena Dąbrowska. Przedszkolaki 
miały za zadanie udekorować pięk-
nie pachnące pierniczki. Miały przy 
tym mnóstwo zabawy i radości, 
a co najważniejsze, tak ustrojone 
ciasteczka na pewno cudnie sma-
kowały.

(krzan)
Fot. (nadesłane)
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Trzej Królowie na ulicach miasta
WĄBRZEŹNO  6 stycznia po raz trzeci przez Wąbrzeźno przemaszerował Orszak Trzech Króli. Wierni z obu 
wąbrzeskich parafii sformowali barwny korowód, w którym wyrażali swoją radość i celebrowali Dzień Obja-
wienia Pańskiego

Kacper, Melchior i Baltazar 
to najbardziej charakterystyczne 
postacie Orszaku Trzech Króli, 
który przeszedł z Sanktuarium 
Matki Bożej Brzemiennej do ko-
ścioła parafialnego pw. Matki Bo-
żej Królowej Polski. Uczestnicy 
korowodu, poprowadzonego wo-
kół wąbrzeskiego rynku, wzięli 

też udział w konkursie na strój 
historyczny pn. „Jak wyglądał 
Orszak Trzech Króli?”.

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą w kościele para-
fialnym pw. Świętych Szymona 
i Judy Tadeusza, po której koro-
wód wyruszył do kościoła Matki 
Bożej Królowej Polski, aby przy 

wspólnym kolędowaniu zapre-
zentować barwne i pięknie wy-
konane stroje. Ponadto kolędy 
zaśpiewane przez cztery młode 
wokalistki wprowadziły zgro-
madzonych w świąteczny, rado-
sny klimat. W tym roku udział 
w konkursie po raz pierwszy 
wzięły też całe rodziny, dla któ-
rych święto Trzech Króli stanowi 
okazję do radosnego wyrażania 
swojej wiary.

Historię i znaczenie święta 
oraz postacie mędrców Kacpra, 
Melchiora i Baltazara przybli-
żył wiernym ks. Paweł Dąbrow-
ski (sam wystąpił jako Kacper). 
– Chronologicznie oczywiście 
najpierw było Boże Narodzenie, 
a dopiero później przybyli trzej 
królowie, jak mówi tradycja. Na-
tomiast Ewangelia mówi, że byli 
to mędrcy ze Wschodu, choć nie 
określa ich liczby ani imion. Do-
piero później tradycja ustaliła, 
że było ich trzech. Tradycja też 

określiła ich imiona. Jest to naj-
starsze kościelne święto – mó-
wił ks. Paweł Dąbrowski. – Już 
w trzecim wieku po Chrystusie 
pojawiają się pierwsze informa-
cje o świętowaniu Trzech Króli. 
Dopiero później ustanowiono 
Boże Narodzenie jako osobne 
święto. Chrystus narodził się 
w cichości, bez rozgłosu, w staj-
ni betlejemskiej, gdzie byli tylko 
Maryja, Józef i zwierzęta, przy-
byli też pasterze. Nie było nikogo 
znaczącego. Zaś Objawienie Pań-
skie to okazanie się, że ten no-
wonarodzony to ktoś więcej niż 
tylko małe dziecię, syn ubogiej 
dziewczyny Maryi i cieśli Józefa. 
Magowie, królowie, którzy przy-
byli, czyli Kacper, Melchior i Bal-
tazar, noszą symboliczne imiona. 
Kacper, z języka perskiego znaczy 
„stróż skarbca”, przynosi złoto. 
Melchior, z języka hebrajskiego 
„Bóg jest moją światłością”, przy-
nosi kadzidło. I wreszcie Balta-

zar, z języka greckiego „król”, 
a z semickiego „niech będzie za-
chowany przy życiu”, przynosi ze 
sobą mirrę, czyli specjalną oliwę, 
balsam – wyjaśniał ks. Paweł.

Zgodnie z decyzją jury 
w składzie: ks. Bartłomiej Surdy-
kowski, siostra Hiacynta Błędzka 
oraz Dorota Otremba, zwycięz-
cami konkursu na strój histo-
ryczny zostali: kategoria „przed-
szkola” – I m. – Franek Krajnik; 
II m. – Weronika Lewalska, III 
m. – Zbyszek Stożyński, katego-
ria „szkoły podstawowe” – I m. 
– Jakub Lewalski, II m. – Wojtek 
Zdrojewski; kategoria „dorośli” – 
I m. – Anna i Witold Wojnowscy 
z synami Pawłem i Jakubem, II 
m. – Krzysztof Kłosiński, III m. – 
Bartłomiej Grzemski.

Organizatorem uroczystości 
był Wąbrzeski Dom Kultury oraz 
obydwie wąbrzeskie parafie.

(tekst i fot. krzan)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
WABRZEZNO-CWA.PL
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rynek pracy na plus. 
Podsumowanie 2018 roku

praca  Systematycznie rosnące pensje, coraz niższa stopa bezrobocia i rekordowe 16,6 mln pracujących 
Polaków. Do tego kilka przepisów, które ułatwiają życie pracodawców. 2018 rok upłynął pod dyktando dal-
szej poprawy sytuacji na rynku pracy

Zacznijmy od danych doty-
czących pracujących Polaków. 
W 2017 roku przeciętna liczba 
pracujących wyniosła 16,4 mln 
osób. Z najświeższych danych 
wynika, że w trzecim kwarta-
le 2018 roku liczba pracujących 
osiągnęła rekordowo wysoki po-
ziom – ponad 16,6 mln osób.

Polska w zasadzie już 
w ubiegłym roku osiągnęła cel 
narodowy określony w Stra-
tegii Europa 2020 w zakresie 
wskaźnika zatrudnienia osób 
w wieku 20-64 lata określony 
na poziomie 71 proc., bowiem 
średnioroczna wartość tego 
wskaźnika wyniosła 70,9 proc., 
a w poszczególnych kwartałach 
wahała się w przedziale 70-71,3 
proc.

Dane Badania Aktywno-
ści Ekonomicznej Ludności za 
pierwsze trzy kwartały 2018 
roku wskazują na kolejne wzro-
sty – w drugim oraz w trzecim 
kwartale wartość wskaźnika 
zatrudnienia w tej grupie osób 
przekroczyła 72 proc. (wynosząc 
72,4 proc. w drugim kwartale 
oraz 72,8 proc. w trzecim).

coraz mniej bezrobotnych
Na koniec ubiegłego roku 

stopa bezrobocia wynosiła 6,6 
proc. i już wtedy była dużo 
niższa niż jeszcze w 2015 roku, 
kiedy wskaźnik ten wynosił 
9,7 proc. Dziś – w końcu 2018 
roku – rynek pracy znajduje się 
w jeszcze lepszej kondycji. Z da-
nych ministerstwa wynika, że 
stopa bezrobocia w listopadzie 

wyniosła 5,8 proc., a liczba bez-
robotnych oscyluje w granicach 
951 tys. osób. To sporo mniej niż 
przed rokiem, kiedy bez pracy 
było ok. 1,1 mln osób.

Dobrze pod tym kątem wy-
padamy też na tle Zjednoczo-
nej Europy. Stopa bezrobocia 
– według metodologii Eurosta-
tu – w październiku bieżącego 
roku wynosiła 3,8 proc. To jeden 
z najlepszych wyników w całej 
Wspólnocie i znacznie poniżej 
unijnej średniej – 6,7 proc.

Systematycznie poprawia 
się sytuacja młodych. Trzy lata 
temu stopa bezrobocia wśród 
osób do 25 lat wynosiła 20,8 
proc., na koniec ubiegłego roku 
odsetek ten wynosił 14,8 proc., 
a po trzech kwartałach bieżące-
go roku zanotowaliśmy kolejny 
spadek, do poziomu 12,7 proc.

Spada również udział długo-
trwale bezrobotnych w ogólnej 
liczbie osób pozostających bez 
pracy. Na koniec ubiegłego roku 
osoby długotrwale bezrobotne 
stanowiły 55 proc. wszystkich 
osób zarejestrowanych w urzę-
dach pracy.

– Prognozujemy, że stopa 
bezrobocia będzie w przyszłym 
roku cały czas spadać, choć już 
nie będą to tak spektakularne 
spadki. Zbliżamy się do granicy 
bezrobocia naturalnego. W każ-
dej gospodarce istnieje zawsze 
pewna liczba osób, które poszu-
kują pracy lub też mają trudno-
ści z jej znalezieniem, pomimo 
wysokiego popytu na pracow-

ników, z powodu np. wykształ-
cenia, umiejętności, oczekiwań 
płacowych czy miejsca zamiesz-
kania. Dlatego musimy sięgać 
do niewykorzystanych zaso-
bów – osób biernych zawodowo 
i długotrwale bezrobotnych. Ich 
przywrócenie na rynek pracy 
będzie dla nas wyzwaniem na 
przyszły rok – przyznaje mi-
nister rodziny, pracy i polityki 
społecznej Elżbieta Rafalska.

W okresie styczeń-paździer-
nik 2018 roku aktywnymi pro-
gramami rynku pracy objęto 
307,8 tys. osób, w tym 50,1 tys. 
osób w wieku 50 plus.

rosną pensje
Nie tylko więcej osób ma 

pracę, ale też rosną pensje Po-
laków. Z najnowszych danych 
Głównego Urzędu Statystycz-
nego wynika, że przeciętne wy-
nagrodzenie brutto w sektorze 
przedsiębiorstw w listopadzie 
2018 roku wyniosło dokładnie 
4966,61 złotych. To oznacza, że 
pensje rosną w tempie 7,7 proc. 
rok do roku. Tak dobre dane na-
wet dla analityków są sporą nie-
spodzianką – prognozowali oni 
spowolnienie w płacach.

GUS policzył też, że przecięt-
ne wynagrodzenie w gospodarce 
narodowej w ubiegłym roku wy-
nosiło 4271,51 złotych. W trzecim 
kwartale tego roku było to już 
4580,20 złotych. I w tym przy-
padku, w ujęciu rocznym, mamy 
do czynienia ze wzrostem po-
wyżej 7 proc.

Poprawia się sytuacja osób 

do tej pory najsłabiej wynagra-
dzanych. W 2017 roku płaca mi-
nimalna wynosiła 2 tys. złotych, 
w tym roku to sto złotych wię-
cej. Dobrą wiadomością jest, że 
w przyszłym roku wzrost będzie 
jeszcze bardziej zauważalny – 
minimalne pensje wyniosą 2250 
złotych. Z kolei minimalna staw-
ka godzinowa, której wysokość 
powiązana jest z płacą minimal-
ną – w przyszłym roku wynie-
sie 14,7 złotych, czyli o złotówkę 
więcej niż obecnie.

Ułatwienia 
dla przedsiębiorców
Ten rok to też nowe przepi-

sy, które ułatwiają życie przed-
siębiorcom. Na początku roku 
wprowadziliśmy e-składkę. 
Przedsiębiorcy – od stycznia 
– wpłacają składki na jeden in-
dywidualny rachunek, zamiast 
czterech lub nawet pięciu prze-
lewów na poszczególne fun-
dusze. To oznacza mniej doku-
mentów do przekazania i mniej 
popełnianych przy rozliczeniu 
błędów – przez niecałe 10 mie-
sięcy tego roku przedsiębior-
cy popełnili jedynie 284 błędy, 
w porównaniu do ponad 223 tys. 
błędów z tego samego okresu 
minionego roku.

Z kolei od 1 grudnia 2018 
roku lekarze wystawiają zwol-
nienia lekarskie już tylko w for-
mie elektronicznej. To ułatwie-
nie pracy lekarzy, ale też dobra 
wiadomość dla pracodawców, 
którzy mają natychmiastową 
wiedzę o zwolnieniu wystawio-
nym pracownikowi. Dzięki temu 
mogą np. uniknąć korekt doku-
mentów rozliczeniowych.

Z danych Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych wynika, że 
38,4 tys. lekarzy do 17 grudnia 
wystawiło ponad 1,3 mln elek-
tronicznych zwolnień.

Ułatwienia 
w pracy sezonowej
W 2018 roku wprowadzili-

śmy też nowy typ zezwolenia na 
pracę sezonową dla cudzoziem-
ców. Dotyczy ono zatrudnie-
nia w rolnictwie, ogrodnictwie 
i branży turystycznej. Nowy typ 
zezwolenia na pracę sezono-
wą – w odróżnieniu od innych 
zezwoleń – wydaje starosta. 
W praktyce oznacza to bliskość 
urzędu i szybsze procedowanie 
niż w przypadku zezwoleń na 
pracę wydawanych przez woje-

wodę.
Z danych Zakładu Ubezpie-

czeń Społecznych wynika, że 
ok. 587 tys. cudzoziemców pła-
ci składki ZUS. Na koniec ubie-
głego roku grono to liczyło 440 
tys. osób. Oznacza to, że coraz 
więcej cudzoziemców pracuje 
w Polsce legalnie.

Minister rafalska na czele 
rady Dialogu Społecznego
W 2018 roku minister ro-

dziny, pracy i polityki społecz-
nej stała na czele Rady Dialo-
gu Społecznego. W tym czasie 
dyskutowano m.in. o nowocze-
snym szkolnictwie zawodowym, 
działaniach na rzecz aktywnego 
starzenia się społeczeństwa czy 
nowych regulacjach w zamówie-
niach publicznych.

- W tym samym okresie, 
strona społeczna Rady otrzy-
mała do zaopiniowania ponad 
500 projektów aktów prawnych, 
w tym prawie 400 stanowiły 
przedłożenia rządowe. Jeśli na-
wet zdarzały się pewne niepra-
widłowości dotyczące konsulto-
wania projektów z RDS to była 
to znikoma części przypadków 
– mówi minister Elżbieta Rafal-
ska.

31 sierpnia 2018 roku we-
szła w życie nowelizacja ustawy 
o Radzie Dialogu Społecznego. 
Na jej mocy Rada uzyskała m.in. 
prawo do opiniowania projek-
tów strategii, programów oraz 
innych dokumentów dotyczą-
cych planowanych działań Rady 
Ministrów, występowania do 
Sejmu i Senatu o umożliwienie 
przedstawienia parlamento-
wi informacji dotyczącej spraw 
o istotnym znaczeniu dla zadań 
realizowanych przez Radę, oraz 
wystąpienia przez stronę pra-
cowników i stronę pracodawców 
do ministra finansów o wydanie 
interpretacji ogólnej odnośnie 
stosowanie przepisów prawa 
podatkowego.

Z kolei 1 stycznia 2019 roku 
w życie wejdzie przygotowana 
przez resort rodziny, pracy i po-
lityki społecznej nowela ustawy 
o związkach zawodowych. Nowe 
przepisy zakładają, że zakładać 
i przystępować do związków za-
wodowych będą mogli wszyscy 
pracownicy, nie tylko ci etato-
wi.

(red)
fot. ilustarcyjne
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Prześwietlili rynek owoców
UPRAWY  Wielokrotnie podczas protestów rolniczych pojawia się argument mówiący o tym, że wiel-
cy dostawcy wykorzystują swoją przewagę na rynku owoców. Urząd Kontroli Konkurencji i Konsumenta 
przeprowadził kontrole, które wykazały, że faktycznie niektóre duże podmioty wykorzystują przewagę

UOKiK kontroluje podmioty 
zajmujące się skupem i przetwa-
rzaniem owoców od lata 2017 roku. 
W tym roku kontrolerzy zaczęli 
prace wczesną wiosną. Zaczęto od 
największych podmiotów w tej 
branży. Sprawdzano m. in. umo-
wy, które zawierano z rolnikami 
oraz relacje handlowe. Łącznie 
przebadano sytuację w 77 punk-
tach. Najczęściej stwierdzanym 
przykładem nadużywania swojej 

pozycji były opóźnienia w płatno-
ściach. Bywało, że termin płatno-
ści wynosił aż 90 dni, tymczasem 
powinien wynosić maksymalnie 
60. Jedna z firm wyznaczyć miała 
nawet półroczny termin płatno-
ści.

Kontrolerzy w raporcie wska-
zali największe bolączki rynku 
owoców. Wciąż niewielka ilość 
owoców jest przyjmowana przez 
punkty skupu na podstawie umów 

kontraktacyjnych. Tu kamyczek 
można wrzucić także do samych 
rolników. Zakłady przetwórcze 
tłumaczyły, że w przypadku mniej 
urodzajnego roku odmawiali 
sprzedaży owoców kontraktują-
cemu, tłumacząc się warunkami 
atmosferycznymi, podczas gdy 
okazywało się, że owoce sprzeda-
wane były po cenie rynkowej in-
nym podmiotom. Kolejne minusy 
rynku owoców to także niski sto-

pień zrzeszania się sadowników 
oraz nieprzewidywalność. Owoce 
są wrażliwe na pogodę bardziej, 
niż inne rośliny uprawne.

Umowy zawierane między 
sadownikiem, a skupem często 
miały zawarte bardzo ogólne 
stwierdzenia np. „cena ustalona 
zostanie w momencie dostawy 
owoców w oparciu o różne kry-
teria sprowadzające cenę do ceny 
rynkowej.” Na plus należy odno-

tować, że część skupów stosuje 
w umowach zapisy o cenach mi-
nimalnych. To chociaż w pewnym 
stopniu ułatwia sadownikom pla-
nowanie.

Dla niektórych firm kontrole 
zakończyły się wszczęciem postę-
powań. Ich rezultatem mogą być 
kary. Ich wysokość ma związek 
z obrotem osiąganym przez fir-
mę.

(pw)

Dopłaty

Małe przetwórstwo
Ciekawą opcją dla rolników, którzy nie chcą być zależni od firm przetwórczych 
albo skupów jest rozpoczęcie własnego biznesu. Sprzyja w tym program „Małe 
przetwórstwo”.

Składanie wniosków trwa 
od końca stycznia do 1 marca. 
Dokumenty przyjmują oddziały 
regionalne Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Stawka pomocy to refundacja 
połowy kosztów kwalifikowa-
nych poniesionych na realiza-
cję inwestycji służących prze-
twórstwu m. in. mleka, mięsa, 
owoców i warzyw, zbóż i ziem-
niaków. Maksymalnie można 
otrzymać 500 tys. zł. Ciekawe 
jest, że pomoc mogą otrzymać 
także rolnicy planujący korzy-
stać z nowego narzędzia jakim 

jest rolniczy handel detaliczny 
(RHD). Informowaliśmy o jego 
zaletach w jednym z poprzed-
nich numerów.

Na co konkretnie można 
wykorzystać pomoc? Może być 
to zarówno budowa jak i mo-
dernizacja budynków do pro-
wadzenia przetwórstwa. Można 
zainwestować w sprzęt, przy-
gotować pomieszczenia do 
przygotowywania posiłków, np. 
kuchnię albo chłodnię. W tego-
rocznym naborze wprowadzono 
również ułatwienia mające na 
celu zmniejszenie obciążeń ad-

ministracyjnych na etapie przy-
gotowania inwestycji. Składając 
wniosek o przyznanie pomocy, 
rolnicy nie będą zobligowani 
do przedkładania wymaganych 
dotychczas przez ARiMR decyzji 
czy pozwoleń. Będzie je można 
dostarczyć na etapie rozliczania 
inwestycji, a więc już po zawar-
ciu umowy o dofinansowanie.

Wniosek liczy sobie 20 stron. 
Do tego konieczne jest dostar-
czenie szeregu załączników oraz 
biznesplanu.

(pw)

Zwierzęta

Nowości w księgach 
Od 1 stycznia obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące sposobu prowadzenia 
rejestru zwierząt w gospodarstwach.

Rozporządzenie wydano  
12 grudnia i dotyczy ono prowa-
dzenia księgi rejestracji bydła, 
świń, owiec lub kóz. Wprowadzo-
no nowe wzory ksiąg w formie 

papierowej. Największe zmiany 
dotyczą prowadzenia księgi na 
obszarach zapowietrzonych, 
zagrożonych lub innych podle-
gających ograniczeniom. Wpro-

wadzono obowiązek dokonywa-
nia zmian w księgach w ciągu 
dwóch dni od dnia, w którym 
nastąpiło zdarzenie powodujące 
obowiązek wpisu. W pozosta-
łych przypadkach pozostawiono 
termin 7 dni od dnia, w którym 
nastąpiło zdarzenie powodujące 
obowiązek wpisu na dokonanie 
wpisu w księdze rejestracji.

Księga nie będzie obowiąz-
kowa dla posiadaczy zwierząt, 
którzy uzyskali dostęp do sys-
temu informatycznego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa obsługującego rejestr 
zwierząt gospodarskich oznako-
wanych i za jego pośrednictwem 
(tzw. portal IRZPlus) zgłaszają 
zdarzenia dotyczące posiada-
nych przez nich zwierząt.

(pw)
fot. ilustracyjne

Dwie w jednej
Obecnie opony traktorów są już bardzo wyspecjali-
zowane w swoich zadaniach. Te, które służą do pracy 
w polu, źle spisują się na drogach i odwrotnie. Sposób 
na ominięcie tych różnic znalazła firma Michelin.

Maszyny

EvoBib to nazwa dla opon, 
których bieżnik dostosowuje się 
do powierzchni, po której się po-
rusza. Podczas jazdy na drogach 
ciśnienie w oponie rośnie, a tylko 
centralna część bieżnika styka 
się z powierzchnią. W ten sposób 
oszczędzana jest opona, paliwo, 
a dodatkowo redukowany jest 
problem wibracji. Podczas pracy 
w polu ciśnienie w oponach ma-
leje i bieżnik ma większy kontakt 

z podłożem. Dzięki temu zimniej-
sza się uszkodzenie upraw i po-
prawia standard pracy. Producent 
doradza zakup tego typu opon 
rolnikom, których ciągniki spę-
dzają ok. 80% czasu na drogach 
utwardzanych i asfaltowych. Opo-
ny uzyskały nagrodę SIMA w 2017 
roku. Były testowane u rolników, 
a następnie trafiły na rynek.

(pw)
fot. ilustracyjne

Rzepak zimuje
Grudniowa aura była kluczowa dla upraw rzepaku. To 
czas, gdy rośliny weszły w stan spoczynku zimowego. 
Kondycję rzepaku podsumował Polski Związek Pro-
ducentów Oleju.

Uprawy

Po siewach rzepak czekała 
bardzo ciepła i słoneczna jesień. Na 
naszych terenach wciąż dawał się 
we znaki brak wystarczającej ilo-
ści opadów. Wysokie temperatury 
sprzyjały występowaniu szkodni-
ków: śmietki oraz mszyc. Rolnicy 
wykonywali zabiegi, by straty spo-
wodowane przez szkodniki były jak 
najmniejsze, a rzepak mógł w jak 
najlepszej formie dotrwać do zimy. 
Jeśli chodzi o obecne zagrożenie 
dla roślin, to na pierwszym miejscu 
wymienia się chorobę grzybową - 
pałacznicę. Najbardziej dotyka ona 

rośliny, które zbytnio rozwinęły się 
jesienią. Najlepiej, gdy rzepak przed 
przystąpieniem do zimowego spo-
czynku posiada 10-12 liści właści-
wych i nie wystaje ponad glebę na 
wysokość większą niż 3 cm.

Korzystne dla roślin było to, że 
mrozy nie przyszły raptownie i nie 
wiązały się ze stresem dla roślin. 
Póki co nie są zapowiadane także 
wyjątkowo silne mrozy. Miejmy 
nadzieję, że tegoroczna zima okaże 
się łaskawsza dla plantatorów rze-
paku od poprzedniej.

(pw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Więcej pieniędzy dla emerytów  

Od marca 2019 roku więcej pieniędzy trafi do emerytów i rencistów. 
Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia prezydent Andrzej Duda 
podpisał nowelizację ustawy dotyczącą waloryzacji świadczeń dla se-
niorów. Na jej mocy najniższe emerytura, a także renta z tytułu całko-
witej niezdolności do pracy i renta rodzinna wzrośnie do kwoty 1,1 tys. 
zł. Obecnie to 1029,80 zł.
Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzro-
śnie natomiast z 772,35 zł do 825 zł. W sumie świadczenia emerytal-
no-rentowe wzrosną (według prognozy) o 3,26 proc., jednak nie mniej 
niż o 70 zł. Oznacza to, że najniższe świadczenia zostaną w przyszłym 
roku podwyższone dwukrotnie – o 6,8 proc.

Handel w niedziele – zmiany od 2019 
roku  

2019 rok to kolejny etap reformy wprowadza-

jącej ograniczenia handlu w niedziele i świę-

ta. Od stycznia zakupy będzie można zrobić 

tylko w ostatnią niedzielę miesiąca (do tej 

pory handlowe były dwie niedziele w miesią-

cu – pierwsza i ostatnia). Zakaz handlu nie 

będzie również obowiązywał – tak jak było 

to w roku 2018 – w kolejne dwie niedziele 

poprzedzające pierwszy dzień Bożego Naro-

dzenia oraz w niedzielę bezpośrednio poprze-

dzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Bezrobocie w górę

Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2018 roku wy-
niosła 5,9 proc. – wynika ze wstępnych danych Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na koniec ubiegłego roku 
liczba bezrobotnych wyniosła 971,3 tys. osób.
Oznacza to, że w porównaniu do listopada 2018 roku licz-
ba bezrobotnych wzrosła o 20,8 tys. osób, czyli o 2,2 proc. 
Wzrost liczby bezrobotnych w grudniu ubiegłego roku był sil-
niejszy niż przed rokiem, kiedy liczba bezrobotnych wzrosła 
o 14,1 tys. osób, czyli o 1,3 proc.
Wzrost liczby bezrobotnych w ostatnim miesiącu ubiegłego 
roku odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniej 
odczuwalny był on na Pomorzu, gdzie odnotowano wzrost 
o 5,1 proc., w województwie opolskim (wzrost o 4,3 proc.), 
w województwie świętokrzyskim (3,3 proc.) i lubelskim, gdzie 
odnotowano wzrost o 3 proc.

Zmiany dla dużych rodzin

1 stycznia weszły w życie zmiany w Karcie Du-żej Rodziny, na których skorzysta więcej rodzin wielodzietnych. Ze zniżek mogą skorzystać teraz wszystkie osoby, które kiedykolwiek wychowywa-ły troje dzieci. – Zdecydowaliśmy się na posze-rzenie kręgu osób, które mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny, ponieważ chcemy docenić trud, jaki rodzice włożyli w wychowanie trójki, czwórki czy większej liczby dzieci – tłumaczy Elżbieta Rafal-ska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.W projekcie budżetu na 2019 na Kartę Dużej Ro-dziny przeznaczono 40,8 mln zł – to ponad 12 mln zł więcej niż w 2018 roku.

Wiceminister odwołana   

Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skie-
rowała do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego wniosek 
o odwołanie podsekretarz stanu w ministerstwie rodziny Elżbiety Boja-
nowskiej z pełnionej funkcji.
Wiceminister Elżbieta Bojanowska w ramach obowiązków służbowych 
sprawowała nadzór nad zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie i niektórych innych ustaw. Odpowiadała również za ob-
szar polityki senioralnej i pomocy społecznej.
W projektowanej ustawie znalazły się kontrowersyjne zapisy, na które 
nigdy nie było zgody minister Elżbiety Rafalskiej. Każda forma przemocy 
zawsze powinna być surowo piętnowana, a jej ofiara jak najlepiej chro-
niona.

Seniorzy pod opieką 

W 2019 roku w rozszerzonej formule będzie realizo-
wany program „Opieka 75+”, uruchomiony z myślą 
o osobach powyżej 75 lat. Jego celem jest zwiększe-
nie dostępności do usług opiekuńczych, w tym tych 
specjalistycznych. W ramach programu gminy – reali-
zujące usługi opiekuńcze samodzielnie i liczące maksy-
malnie 60 tys. mieszkańców – mogą skorzystać z dofi-
nansowania na świadczenie takich usług.
Od 2019 roku program będzie skierowany nie tylko to 
osób samotnych w wieku 75 lat i więcej ( jak było do tej 
pory), ale też do seniorów, którzy mają rodziny – mówi 
minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Ra-
falska.
Nowością jest również to, że z programu mogą skorzystać 
także te gminy, które realizują usługi opiekuńcze poprzez 
spółdzielnie socjalne założone przez samorządy. Dzięki 
temu program obejmie zasięgiem większą liczbę 
gmin.

Wsparcie dla niepełnosprawnych 

Ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia powiązana jest również 
wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, która podlega corocznej wa-
loryzacji. W 2019 roku świadczenie pielęgnacyjnie wynosi 1583 zł, 
czyli o 106 zł niż w roku ubiegłym.
W tym roku czeka nas także podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego, któ-
rego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką 
nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji. Od 1 listopada 2019 
roku zasiłek będzie wynosił 215,84 zł.
1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o utworzeniu Solidarno-
ściowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. To realizacja 
zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego dot. potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami.
Środki z niego będą przeznaczone m.in. na opiekę wytchnieniową 
dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, czy usługi opiekuńcze dla 
osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
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Co? Gdzie? Kiedy?
 Lipno
 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 13 stycznia 2019 

roku. Jego celem będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycz-
nych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjno-
ści, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy 
medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich 
szpitali. Swoim zasięgiem obejmują one teren całego kraju. W placówkach tego rodza-
ju szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe standardy wyposażenie, 
które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diagnozy 
i leczenia najtrudniejszych przypadków. W naszym mieście także wspieramy działania 
charytatywne więc z całą mocą przystępujemy do 27. Finału WOŚP organizując szereg 
atrakcji, podczas któych zbierane będą środki na cele tegorocznego Finału. Zaprasza-
my serdecznie do udziału w każdej z nich. 

 Wąbrzeźno
 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza 10 stycznia 2019 roku na kreatywne zajęcia 

plastyczne dla dzieci. Warsztaty ruszają o godzinie 17.00. Proponowane zajęcia mają 
na celu zapoznanie najmłodszych z szerokim wachlarzem technik plastycznych. Oka-
zją do wspólnego tworzenia jest zbliżający się Dzień Babci i Dziadka. Tradycyjnie już 
mali artyści spróbują swoich sił w ozdabianiu laurek ale to nie wszystko…Podczas 
warsztatów nie zabraknie również innych niespodzianek robionych z myślą o ukocha-
nych dziadkach. Tego rodzaju spotkania pobudzają wyobraźnię, rozwijają zdolności 
manualne a przede wszystkim uczą pracy w grupie. Możliwość wspólnej zabawy z ma-
teriałami plastycznymi pozwala otworzyć się na sztukę i relacje z rówieśnikami. Zapisy 
w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 566881727, wew. 24, 535436071. Koszt spotka-
nia wynosi 20 zł/os. (w cenę wliczone są wszystkie materiały plastyczne niezbędne do 
wykonania prac). Zgłoszenia są przyjmowane do 4 stycznia. 

 Już 13 stycznia w Wąbrzeskim Domu Kultury zagra Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. W tym roku podczas 27. finału zbieramy na „pozyskanie środków na zakup 
sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych”. Od godziny 9.00 na ulicach miasta 
pojawią się wolontariusze. Natomiast od godz. 10.00 wszystkich, którym niestraszna 
zimowa aura zapraszamy na wąbrzeską plażę, gdzie Stowarzyszenie Miasto Aktywni, 
Inicjatywa, WRS WEREWOLVES oraz wąbrzeska grupa morsów przygotowali szereg 
atrakcji. Do sztabu wpłynęło już wiele atrakcyjnych gadżetów, które pojawią się na li-
cytacji. Wśród nich znalazły się m.in.: vouchery salonów kosmetycznych,  fryzjerskich, 
obrazy lokalnych artystów, rękodzieło oraz przedmioty nadesłane ze Sztabu WOŚP tj. 
koszulki, kalendarze. Poza licytacją funkcjonować będzie orkiestrowy sklepik i kawia-
renka z pachnącą kawą i ciastem pieczonym przez panie z kół gospodyń wiejskich. 
W Wąbrzeskim Domu Kultury impreza rusza od godz. 15.00.

 21 stycznia w WDK rozpoczną się „Białe wakacje”. Zajęcia skierowane są do 
dzieci, które ukończyły 6 lat. Podczas codziennych spotkań każdy będzie miał szansę 
znaleźć coś dla siebie. W programie przewidziano m.in. warsztaty plastyczne, sporto-
we oraz animacyjne. Obowiązują wcześniejsze zapisy w Dziale Animacji Kultury WDK 
osobiście lub pod nr tel. 566881727, wew. 24. Zajęcia odbywać się będą w godzinach 
11.00 – 13.00. Liczba miejsc ograniczona.

 W piątek 25 stycznia o 19.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury zaśpiewa Marek Pie-
karczyk. Artysta wykona największe przeboje w akustycznych aranżacjach Piekarczyk 
jest znany przede wszystkim jako wokalista zespołu TSA. Formacja powstała w 1979 
roku i na stałe zapisała się w historii polskiej muzyki oraz rodzimego heavy metalu. 
Muzycy nagrali kilkanaście albumów, na których znalazły się takie utwory jak: „51”, 
„Trzy zapałki”, „Bez podtekstów” czy „Ty, on, ja”. Młodsza cześć publiczności kojarzy 
artystę z telewizyjnego show „The Voice of Poland, w którym pełnił rolę jurora. Wo-
kalista współpracował też z Teatrem Muzycznym w Gdyni, gdzie zagrał rolę Jezusa 
w rock-operze „Jesus Christ Superstar”. Przedsprzedaż biletów do 9 stycznia 2019 r. 
w cenie 60 zł/os. i 50 zł grupowy (grupa od 15 osób) do nabycia w kasie WDK od pon. 
do pt. w godz. 12.00-16.00. W przypadku małego zainteresowania koncert zostanie 
odwołany.

 Rypin
 18 stycznia Rypiński Dom Kultury zorganizuje koncert pt. „Już nie zapomnisz 

mnie…” w wykonaniu Tomasza Stockinger, w duecie z pianistą Stefanem Gąsieńcem. 
Publiczność usłyszy przede wszystkim polskie piosenki z lat dwudziestych i trzydzie-
stych. Koncert odbędzie się o 19.00 w sali widowiskowej Rypińskiego Domu Kultury 
przy ul. Warszawskiej 8. Bilety w cenie 30 zł są dostępne w kasie kina „Bałtyk” lub na 
www.bilety24.pl.

 3 lutego o 16.00 i 19.00 w rypińskim kinie będzie można obejrzeć spektakl „Pry-
watna klinika”. To inteligentna i prawdziwie śmieszna farsa, w której humor rozwija 
się aż po ostatnią scenę. Lekka treść, wyraziste postaci, zawrotne tempo, zaskakujące 
zwroty akcji oraz świetna obsada zapewniają rozrywkę na wysokim poziomie. Historia 
Harriet rozwódki mieszkającej w eleganckim mieszkaniu w Brighton, która rozwiązuje 
problemy finansowe dzięki wsparciu dwóch żonatych dżentelmenów i perfekcyjnie 
zorganizowanego kalendarza. Kiedy jeden z nich zostaje unieruchomiony w łóżku 
przez złamaną nogę, a w progu mieszkania Harriet pojawia się dawno niewidziana 
przyjaciółka Anna wraz z niestroniącym od alkoholu mężem oraz niczego nieświadome 
zdradzane małżonki, spektakl staje się prawdziwym rollercoasterem emocji, pomylo-
nych tożsamości, karykaturalnych sytuacji i arcyśmiesznych dialogów. Bilety w cenie 
95 zł – parter, 80 zł – balkon.   

oprac. (ak)

Styczeń z filmem 
FILM  Poznaliśmy repertuar rypińskiego kina Bałtyk na sty-
czeń. W programie m.in. „Underdog”, „Aquaman” i „Teraz albo 
nigdy” 

W dniach 8-9-10 (o 17.00) i 12-
13 stycznia (o 15.00) będzie można 
obejrzeć „Miśków dwóch w No-
wym Jorku”. Mianowany na kró-
la Arktyki, sympatyczny Misiek 
powraca do Ameryki. W Nowym 
Jorku, z rąk burmistrza, ma ode-
brać największe z możliwych od-
znaczeń – Wielki Klucz do Miasta. 
Na uroczystą galę Misiek stawia 
się w towarzystwie syna – Junio-
ra, trójki rozbrykanych lemingów 
oraz dawno niewidzianych przy-
jaciółek – Olimpii i Very. Niestety 
w trakcie imprezy ktoś kradnie 
Wielki Klucz, a wkrótce po tym 
do telewizji trafia nagranie, na 
którym widać naszego bohate-
ra… rabującego nowojorskie ban-
ki. W jednej chwili, z ulubieńca 
Ameryki, Misiek staje się najbar-
dziej poszukiwanym zwierzakiem 
w kraju. A to nie koniec kłopotów, 
bo z rodzinnego bieguna dociera-
ją do Miśka niepokojące wieści... 
Okazuje się, że bezduszny biz-
nesmen planuje rozpuścić lodow-
ce i zabutelkować całą powstałą 
z nich wodę. Czy bohater zdoła 
go powstrzymać, zanim ostatni 
lodowiec zamieni się w zgrzewkę 
mineralnej?

Każdy mieszkaniec Rypina 
i okolic będzie mógł też wybrać 
się na film „Underdog”. Okazji nie 
zabraknie. Obraz będzie wyświe-
tlany: 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 i 20 
stycznia o 17.00 i 20.00 oraz 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 stycznia i 1 
lutego o 20.00. To historia inspi-
rowana prawdziwymi wydarze-
niami. Na ich podstawie powstał 
scenariusz autorstwa Mariusza 
Kuczewskiego. Borys „Kosa” Ko-
siński (Eryk Lubos) to zawodnik 
MMA, który jest u szczytu formy. 
W najważniejszej walce ze swoim 
największym rywalem Deni Taka-
evem (Mamed Khalidov) popełnia 
błąd, który przekreśla jego karie-
rę. Traci wszystko. „Underdog” to 
opowieść o słabościach i sile czło-
wieka, zwątpieniu, które poko-
nuje rodząca się miłość, o walce 
z przeciwnościami losu i podnie-
sieniu po upadku, poświęceniu, 
rodzinie i przyjaźni.

Na 15, 16, 17, 19 i 20 stycznia 
o 15.00 zaplanowano projekcje 
filmu „Królowa Śniegu: Po drugiej 
stronie lustra”. W dniach 22, 23, 24, 
25, 26 i 27 stycznia o 14.00 będzie 
wyświetlany obraz „Mary Poppins 
powraca”, a w tych samych dniach 

o 17.00 – „Aquaman”. 29, 30, 31 
stycznia 1 lutego o 17.30 oraz 2 
lutego o 17.00 i 20.00 na ekranie 
zagości „Teraz albo nigdy”. System 
internetowej sprzedaży biletów 
dostępny pod adresem: rdk.bile-
ty24.pl. 

Przypomnijmy, niedawno 
kino w Rypinie przeszło gruntow-
ną modernizację. Remont objął 
salę widowiskową, pomieszczenia 
administracyjne oraz hol wejścio-
wy. Zmienił się kąt nachylenia 
widowni, tak aby goście mogli 
oglądać filmy czy spektakle z wy-
sokości. Zwiększyła się też liczba 
miejsc siedzących. Sala została 
wyposażona w nowoczesne sys-
temy oświetlania scenicznego 
i nagłośnienia. Pozostałe nowości 
to m.in. wymiana ekranu projek-
cyjnego, rozbudowa systemu ki-
nowego do technologii 3D, prze-
budowa sceny oraz wykonanie 
nowej aranżacji akustycznej ścian 
i sufitów. Remont dotyczył także 
przebudowy pomieszczenia kasy 
i pokoju administracyjnego oraz 
szatni i zaplecza pod punkt ka-
wiarniany.  

(ToB)
fot. archiwum

Sztuka

Teatr w Wąbrzeźnie
21 stycznia o godz. 11.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury będzie można obejrzeć 
spektakl teatralny pt. „Lodowa kraina”. Wykonawcami bajki są aktorzy krakow-
skiego studia teatralnego Krak – Art.

Przedstawienie opowiada 
historię dwóch sióstr, niegdyś 
mocno ze sobą związanych, te-
raz żyjących daleko od siebie. 
Młodsza o imieniu  Anna, czuje 
się samotna, ponieważ jej sio-
stra Elza stroni od życia towa-
rzyskiego i wciąż odsuwa ją od 

siebie. Wszystko zmienia się, 
gdy na jaw wychodzi niezwykła 
moc Elzy, która przypadkowo 
ściąga zimową klątwę na swoje 
królestwo. 

Bajka przenosi najmłod-
szych widzów w niezwykły, 
magiczny świat lodu i śniegu. 

Uczy, że prawdziwa miłość po-
trafi pokonać najcięższe mrozy 
i rozgrzać serca na nowo. Bilety 
w cenie 5 zł do nabycia w kasie 
WDK od poniedziałku do piątku 
w godzinach 12.00 – 16.00.

(ToB)
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Czwartek, 10 stycznia 2019

14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 91 - serial
07:05 Elif odc. 399 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo odc. 121 s. 10 - serial
09:35 Komisarz Alex 
 odc. 43 s. 4 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 7 s. 1 - serial
11:25 Korona królów odc. 154 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Bo ja wybieram zdrowie odc. 2
12:55 Planeta Ziemia II odc. 5 - serial
14:00 Elif odc. 400 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 74 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 92 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3408
18:30 Korona królów odc. 155 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 212 s. 16 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas
23:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 36
23:50 Ocaleni odc. 43
00:55 Tanie dranie 
 - Moroz i Kłopotowski 
 komentują świat odc. 82

05:15 Ukryta prawda odc. 443 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 201 - serial 

07:15 Szpital odc. 185 - serial 

08:15 Przyjaciele odc. 19 s. 1 - serial

08:45 Przyjaciele odc. 20 s. 1 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 1 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 248 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 202 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 24 - serial 

14:55 Szpital odc. 186 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 2 s. 2 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 21 s. 1 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 22 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 141 - serial

18:25 Brzydula odc. 142 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 249 - serial 

20:00 Tam i z powrotem - dramat

22:05 Oszuści odc. 2 s. 2 - serial

23:00 Wróg publiczny - thriller

01:45 Moc magii odc. 364

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 2 - serial
07:05 Turbo Fast odc. 24 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 25 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 8
09:00 Septagon odc. 3 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 7
11:30 Benny Hill odc. 10
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 3 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 100 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 186
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 457 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 86 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 86 - serial
18:00 Septagon odc. 4 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 458 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 232 - serial
21:00 Champion II - film
23:05 Tuż przed tragedią odc. 4 - serial
00:05 Tuż przed tragedią odc. 5 - serial

06:00 Niewolnica Victoria odc. 16
07:00 Zbuntowany anioł odc. 132
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 83 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 1 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 96 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 10 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 10 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 2 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 135 s. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 19 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 20 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 10 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 10 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 84 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 85 s. 2 - serial
20:00 Taxi II - film
21:45 Straszny film III - komedia
23:15 Żyleta - film
01:15 Kuchnia na Maksa 
 odc. 19 - serial

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1417

08:30 Którędy po sztukę odc. 77

08:40 Głos mojej duszy - film

09:10 Barwy ochronne - dramat

11:00 Dom odc. 7 - serial

12:50 Katarzyna - film

13:15 Przepłyniesz rzekę - dramat

14:50 Hubal - dramat

17:20 Drogi wolności odc. 3 - serial

18:25 Drogi wolności odc. 4 - serial

19:25 Polskie wiersze Literatura 

19:40 Herbert - Mosty Literatura 

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Z żaru nocy - dramat

22:20 Sztuka natury: Fotografie  

 Rosamond Purcell - film

23:50 Scena klasyczna odc. 25

00:40 Sils Maria - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 437
07:00 Dziennik telewizyjny odc. 378
07:30 Korona królów odc. 87 - serial
08:05 Korona królów odc. 88 - serial
08:35 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 - serial
08:55 Ignacy Mościcki - film
09:25 Tońko, czyli legenda 
 o ostatnim baciarze - film
10:30 Sensacje XX wieku odc. 86
11:05 Planeta dinozaurów 
 odc. 1 - serial
12:10 Lalka odc. 7 - serial
13:40 Genialne wynalazki odc. 1 - serial
14:45 Życie odc. 2 - serial
15:45 Odkryć tajemnicę odc. 1 - serial
16:45 Legenda 27. Wołyńskiej 
 Dywizji Piechoty AK - film
17:45 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:15 Taśmy bezpieki odc. 72
18:45 Kuchnia polska odc. 3 - serial
20:00 Historia świata według 
 Andrew Marra odc. 4 - film
21:10 Jedwabny szlak odc. 1 - serial
22:05 Spór o historię odc. 152
22:45 Szerokie tory odc. 70
23:25 Słynne jednostki specjalne 
 odc. 8 - serial
00:20 Sensacje XX wieku odc. 89

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Monster Trucków 
 - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Żywe Betlejem w Głuszycy
09:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Świętość w codzienności 
 - św. Joanna Beretta Molla - film
13:50 Jasełka tradycyjne 
 - Cieszyn 2014
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat Magazyn
16:35 Porady medyczne 
 bonifratrów Magazyn
17:00 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło”
17:05 Największe przeboje Pana Boga  
 - Pieśni wolności - film
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:00 Msza święta w intencji 
 Ofiar katastrofy smoleńskiej  
 w Bazylice Archikatedralnej 
 pw. Męczeństwa św. Jana  
 Chrzciciela w Warszawie
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 Życie to góry, góry to życie
22:25 Kartka z kalendarza
22:40 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 L’Ile Bouchard. Sanktuarium  
 Matki Bożej Modlitewnej - film
23:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 726 - serial
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 14
07:20 Na sygnale odc. 192 - serial
07:55 Pytanie na śniadani
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 260
11:25 Rodzinka.pl odc. 87 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1976 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 113
14:05 Na dobre i na złe 
 odc. 726 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 7 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Łzy Cennet odc. 89 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 235 s. 12 - serial
19:05 Na sygnale odc. 22 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1976 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1977 - serial
20:45 The Good Doctor 
 odc. 22 s. 2 - serial
21:40 Wszystko zostaje w rodzinie 
 - komedia
23:25 Na sygnale odc. 214 - serial
23:55 Bez pamięci - komedia
01:30 Rani odc. 8 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 15 s. 14

07:50 Doradca smaku odc. 7 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2367

11:00 Ukryta prawda odc. 633 - serial

12:00 Szpital odc. 475 - serial

13:00 Szkoła odc. 376 - serial

14:00 19+ odc. 316 - serial 

14:30 19+ odc. 317 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 15

16:00 Szkoła odc. 377 - serial 

17:00 Szpital odc. 476 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 634 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 53

19:50 Uwaga! odc. 5550

20:10 Doradca smaku odc. 8 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2806 - serial

20:55 Milionerzy odc. 128

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 16

22:30 Był sobie chłopiec - komedia

00:30 MasterChef odc. 7 s. 7

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 788 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 789 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 50 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 813 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 94 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 760 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2797 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 686 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 149 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 79 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2798 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 359 - serial
20:10 Inna kobieta - komedia
22:25 Ślad odc. 5 - serial
23:30 I że cię nie opuszczę... - dramat
01:35 Chirurdzy odc. 129 - serial

06:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

14:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Dom 10:30 Sensacja XXI wieku

18:35 Rodzinka.pl 16:00 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

Reporterka Cindy Campbell zajmuje się tropieniem 
tajemniczych zjawisk o niewyjaśnionym 
pochodzeniu. Tym razem szczególnie interesują 
ją kręgi pojawiające się na polu byłego pastora 
Toma Logana.

Gwiazdor światowego boksu przyjeżdża do Rosji, 
gdzie zostaje wplątany w handel narkotykami 
i trafia do więzienia, w którym organizowane są 
walki bokserskie.

„Champion II”
(2006r.) TV 4 21:00

„Straszny film III”
(2003r.) TV Puls 21:45
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07:05 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 92 - serial
07:05 Elif odc. 400 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo odc. 122 s. 10 - serial
09:35 Komisarz Alex 
 odc. 44 s. 4 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 8 s. 1 - serial
11:30 Korona królów odc. 155 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:45 Planeta Ziemia II odc. 6 - serial
14:00 Elif odc. 401 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość odc. 93 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3409
18:30 Korona królów - taka historia…
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 42
21:30 Wiktoria odc. 4 s. 1 - serial
22:30 Samba - komedia
00:40 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 3 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 444 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 202 - serial 

07:15 Szpital odc. 186 - serial 

08:15 Przyjaciele odc. 21 s. 1 - serial

08:45 Przyjaciele odc. 22 s. 1 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 2 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 249 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 203 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 25 - serial 

14:55 Szpital odc. 187 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 3 s. 2 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 23 s. 1 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 24 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 143 - serial

18:25 Brzydula odc. 144 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 250 - serial 

20:00 Megamocny - film

22:05 Kangur Jack - komedia

23:55 W garniturach odc. 5 s. 1 - serial

00:55 Oszuści odc. 2 s. 2 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 3 - serial
07:05 Turbo Fast odc. 25 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 26 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 9
09:00 Septagon odc. 4 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 8
11:30 Benny Hill odc. 11
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 4 - serial
13:00 Galileo odc. 698
14:00 Galileo odc. 699
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 458 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 87 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 87 - serial
18:00 Septagon odc. 5 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 459 - serial
20:00 Gwiazdy polskiego kabaretu  
 odc. 8
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 229 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 230 - serial
23:00 Wilkołak: Bestia wśród nas 
 - horror
01:00 STOP Drogówka odc. 186

06:00 Niewolnica Victoria odc. 17
07:00 Zbuntowany anioł odc. 133
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 85 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 2 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 97 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 10 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 10 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 3 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 136 s. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 20 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 21 - serial
16:00 Nora Roberts: Triumf pamięci 
 - dramat
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 86 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 87 s. 2 - serial
20:00 Nieobliczalny - film
21:55 Zastępca - film
23:35 Bez litości odc. 5 - serial
01:35 Na jedwabnym szlaku 
 odc. 6 - serial

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1430

08:35 Hubal - dramat

11:00 Dom odc. 8 - serial

12:40 Klara i Angelika - film

13:40 Sylwester w Filharmonii  

 Narodowej

14:40 Błękitny pokój - dramat

15:25 Mur - film

17:00 Odyseja filmowa odc. 3 - serial

18:15 Odyseja filmowa odc. 4 - serial

19:25 Pojedynki stulecia

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Lewiatan - dramat

22:50 Świat w piosence odc. 3

23:40 Tygodnik kulturalny

00:35 Z żaru nocy - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 438
06:55 Dziennik telewizyjny odc. 379
07:35 Korona królów odc. 89 - serial
08:10 Korona królów odc. 90 - serial
08:45 Pojedynki stulecia odc. 6
09:25 Legenda 27. Wołyńskiej 
 Dywizji Piechoty AK - film
10:20 Sensacje XX wieku odc. 89
10:50 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 2 - serial
11:45 Lalka odc. 8 - serial
13:15 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 2 - film
14:20 W poszukiwaniu 
 Joanny d’Arc - film
15:30 Hiszpania. Narodziny imperium  
 odc. 2 - film
16:35 New Poland - film
17:45 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców 
 historii Program historyczny 
18:15 Ex libris
18:45 Kuchnia polska odc. 4 - serial
20:00 Wszystko dla Polski 
 - Powstanie Zamojskie 
 1942-1944 - film
20:55 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 2 - film
22:00 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV
22:35 Szerokie tory odc. 150
23:15 Historia świata według 
 Andrew Marra odc. 4 - film
00:15 Sensacje XX wieku odc. 90

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Życie to góry, góry to życie
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 Rozmowy niedokończone
11:00 Komandosi dobroci - film
11:20 Kartka z kalendarza
11:25 Głos Polski
11:35 Toliara - film
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Świąteczny duch - film
13:45 Święty na każdy dzień
13:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
14:00 Mój syn, mój zbawiciel - film
14:55 Słowo życia - rozważanie
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 Aktywna zima
17:20 Kamyki wspomnień 
 o ks. Jerzym Popiełuszce
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 Opowieści Theo odc. 6 - serial
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 Ziemia obiecana odc. 16 - serial
23:00 Hildegarda z Bingen. 
 Światło Boga - film
23:50 Lusaka City of Hope - film

06:00 Egzamin z życia odc. 20 - serial
06:50 Anna Dymna - spotkajmy się  
 odc. 196
07:20 Na sygnale odc. 193 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 261
11:25 Rodzinka.pl odc. 88 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1977 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 114
14:00 Coś dla Ciebie odc. 184
14:30 Operacja Zdrowie!
15:10 Górski lekarz odc. 8 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 90 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 236 s. 12 - serial
19:05 Na sygnale odc. 23 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1977 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1978 - serial
20:45 U pana Boga za piecem 
 - komedia
22:35 La La Poland odc. 2 s. 2
23:25 Grzech mojej córki - thriller
01:05 Wszystko zostaje w rodzinie 
 - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 15

07:50 Doradca smaku odc. 8 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2368

11:00 Ukryta prawda odc. 634 - serial

12:00 Szpital odc. 476 - serial

13:00 Szkoła odc. 377 - serial

14:00 19+ odc. 318 - serial 

14:30 19+ odc. 319 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 15

16:00 Szkoła odc. 378 - serial 

17:00 Szpital odc. 477 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 635 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 54

19:50 Uwaga! odc. 5551

20:00 Człowiek tai chi - film

22:10 Matrix - film

01:00 Życie bez wstydu odc. 5 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:00 SuperPies odc. 5

09:30 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 790 - serial 

10:00 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 51 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 814 - serial 

12:00 Gliniarze odc. 95 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 761 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2798 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 687 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja

16:30 Na ratunek 112 odc. 150 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 80 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2799 - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:40 Underdog - kulisy

20:10 Jak rozpętałem II wojnę światową  

 - komedia

21:45 Niesamowity Spider-Man II - film

00:50 Skutki uboczne - film

06:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Dom

11:55 Barwy Szczęścia 16:00 Szkoła 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

Charlie i Louis to para kombinatorów, którzy 
podpadli Salowi – teściowi Charliego, a zarazem 
szefowi gangu. Nie mogą więc odmówić, kiedy 
zleca on im przewiezienie pieniędzy do Australii.

Adept stylu tai chi zostaje zauważony przez 
biznesmena organizującego nielegalne walki. 
Otrzymuje ofertę pracy, którą początkowo odrzuca, 
ale znajduje się sposób, by go przekonać.

„Kangur Jack”
(2003r.) TVN 7 22:05

„Człowiek tai chi”
(2013r.) TVN 20:00

10:20 Sensacja XXI wieku
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06:25 Sprawa 
dla reportera

06:00 Klan odc. 3406
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Pełnosprawni
08:25 Wokół mórz odc. 4 - serial
08:50 Studio Raban odc. 60
09:20 Rodzinny ekspres odc. 64
09:45 Korona królów - taka historia…
10:20 Korona królów odc. 152 - serial
10:50 Korona królów odc. 153 - serial
11:20 Korona królów odc. 154 - serial
11:50 Korona królów odc. 155 - serial
12:25 Podmuch energii odc. 18
12:45 Jak to działa? odc. 151
13:10 Spis treści odc. 43
13:20 Okrasa łamie przepisy odc. 117
13:55 Blondynka odc. 84 s. 7 - serial
14:50 Ojciec Mateusz 
 odc. 212 s. 16 - serial
15:50 Puchar Świata w Val 
 di Fiemme Skoki narciarskie
16:00 Puchar Świata w Val 
 di Fiemme Skoki narciarskie
17:00 Teleexpress
17:05 Puchar Świata w Val 
 di Fiemme Skoki narciarskie
18:35 Jaka to melodia? 
19:25 Sport - zapowiedź
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Komisarz Alex 
 odc. 145 s. 12 - serial
21:30 Oszukana - dramat
00:00 Miejsce zbrodni. Wielki ból 
 odc. 969 s. 1 - film

05:35 Ukryta prawda odc. 445 - serial 

06:45 Mango - Telezakupy

08:50 Brzydula odc. 135 - serial

09:25 Brzydula odc. 136 - serial

09:55 Brzydula odc. 137 - serial

10:25 Brzydula odc. 138 - serial

10:55 Brzydula odc. 139 - serial

11:30 Dziewczyny z Hollywood 

 odc. 4 s. 3

11:45 Niedźwiedzie - film

13:25 Kurczak Mały - film

15:00 Zeus i Roksana - komedia

17:10 Kopciuszek. W rytmie miłości 

 - komedia

19:00 Lemony Snicket: Seria  

 niefortunnych zdarzeń - komedia

21:20 Mamuśki z Orlando - komedia

0:35 Strumień - film

02:45 Moc magii odc. 366

06:00 Big Box Little Box odc. 1
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu  
 świata odc. 22 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu  
 świata odc. 23 - serial
08:05 Flintstonowie odc. 9 - serial
08:35 Flintstonowie odc. 10 - serial
09:05 Dzielna Mysz odc. 1 - serial
09:30 Diabeł z trzema złotymi włosami  
 odc. 5 - film
11:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 455 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 456 - serial
13:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 457 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 187
15:00 Mythica: w poszukiwaniu  
 bohaterów - film
17:00 Spadkobiercy odc. 77
18:00 Spadkobiercy odc. 78
19:00 Galileo odc. 700
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 458 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 459 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 231 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 232 - serial
00:00 Wielka czerwona jedynka - film

05:45 Hotel Zacisze odc. 5 s. 2 - serial
06:25 Co ludzie powiedzą? 
 odc. 4 s. 5 - serial
07:00 Taki jest świat 
 odc. 93 s. 3, Magazyn 
07:50 Co ludzie powiedzą? 
 odc. 5 s. 5 - serial
08:30 Co ludzie powiedzą? 
 odc. 6 s. 5 - serial
09:10 13. posterunek 
 odc. 32 s. 2 - serial
09:55 13. posterunek 
 odc. 33 s. 2 - serial
10:35 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 80 s. 2 - serial
11:25 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 81 s. 2 - serial
12:25 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 82 s. 2 - serial
13:20 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 83 s. 2 - serial
14:20 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 84 s. 2 - serial
15:20 XX Mazurska 
 Noc Kabaretowa odc. 1
16:30 Świąteczny konsultant - film
18:20 Królewskie święta - komedia
20:00 Dorwać Cartera - thriller
22:05 Transporter: Nowa moc - film
00:00 Na linii ognia - thriller

07:00 Szlakiem Kolberga odc. 13

08:15 Informacje kulturalne

08:30 Słoń - film

08:40 Między nami Polakami 

 - Pomoc drogowa - film

08:45 Caracas - film

09:00 Królowa Bona odc. 9 - serial

10:10 Powróćmy jak za dawnych lat  

 odc. 2

10:50 Beuys. Sztuka to rewolucja - film

12:50 Kamienica - film

13:20 Bohater roku - film

15:15 Wydarzenie aktualne

15:35 Wiersze Literatura 

15:50 Bilardzista - dramat

18:10 Tygodnik kulturalny

19:00 AC/DC: Recydywa Rocka - film

20:20 Polowanie - dramat

22:25 Radiohead - In Rainbows - film

23:35 Carrie - horror

01:15 Taśmy Kultury odc. 5

06:20 Był taki dzień odc. 439
06:25 Dziennik telewizyjny
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 30 - serial
08:00 Koło się kręci odc. 2
08:20 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 20 s. 1
08:50 Wiedźmin odc. 3 - serial
09:45 Okrasa łamie przepisy odc. 71
10:25 Genialne wynalazki 
 odc. 1 - serial
11:25 Życie odc. 2 - serial
12:30 Wielkie widowiska natury 
 odc. 6 - serial
13:25 Szerokie tory odc. 44
13:55 Z Andrusem po Galicji odc. 2
14:35 Planeta dinozaurów 
 odc. 1 - serial
15:40 Spór o historię odc. 10
16:20 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 2 - serial
17:10 Lwów - miasto i ludzie  
 niepodległej Rzeczypospolitej  
 odc. 7 - serial
17:35 Zmiennicy odc. 9 - serial
18:55 Uratowane z potopu - film
20:20 Jedwabny szlak odc. 1 - serial
21:25 Stawka większa niż życie 
 odc. 2 - serial
22:40 Lanckorońskie 
 okopy konfederacji
23:00 Przystanek Niepodległość - film
23:40 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 11 - serial
01:30 Gry wojenne odc. 2 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny
10:00 Informacje dnia
10:15 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii
10:25 Myśląc Ojczyzna
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 Nasze drzewo - film
15:25 Kartka z kalendarza
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Przyroda w obiektywie odc. 6
16:00 Informacje dnia
16:10 Wspinaczka w Tajlandii - film
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
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 Król Dawid odc. 29 - serial
22:50 Tekla - życie dla Ewangelii - film
23:45 Kazembe - film

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1974 - serial
06:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1975 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1409 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:05 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 262
11:35 To je Borowicz. 
 Podróże ze smakiem odc. 4
12:05 U pana Boga za piecem 
 - komedia
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny odc. 533
15:15 Mariolka prawdę ci powie odc. 13
16:15 Słowo na niedzielę
16:25 Rodzinka.pl odc. 244 - serial
17:00 Alternatywy 4 odc. 5 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 30, Magazyn 
20:05 The Voice Kids odc. 5 s. 2
21:10 The Voice Kids odc. 6 s. 2
22:20 Zauroczenie - thriller
00:00 The Good Doctor 
 odc. 22 s. 2 - serial
00:50 La La Poland odc. 10 s. 2

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1125

11:00 Na Wspólnej odc. 2804 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2805 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2806 - serial

12:25 Domowe rewolucje odc. 4 s. 3

13:30 Ameryka Express odc. 8

15:05 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 4 s. 10

15:45 Na ratunek wielorybom - dramat

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 16

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 55

19:45 Uwaga! odc. 5552

20:00 Poznaj moich rodziców - komedia

22:20 Pamiętnik - dramat

01:00 Ostatni władca wiatru - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:45 Powrót Dżafara - film

10:15 Ewa gotuje odc. 313

10:50 Święty Mikołaj z 34. ulicy - komedia

13:30 W rytmie hip-hopu II - film

15:15 Zielona Góra - Stolica 

 Polskiego Kabaretu

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 135

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 136

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 360 - serial

20:05 Siatkarskie Plusy

  - gala 90-lecia polskiej siatkówki

22:05 Ojciec chrzestny - film

01:55 FEN 23 w Lubinie MMA 

09:25 Brzydula 20:00 Policjantki 
i policjanci

10:35 Lombard. 
Życie pod zastaw 09:00 Królowa Bona 09:45 Okrasa łamie 

przepisy

05:55 Barwy szczęścia 11:00 Na wspólnej 10:15 Ewa gotuje

Kurczak Mały mieszka w Dębkach Dużych. Pewnego 
dnia, biorąc spadający żołądź za kawałek nieba, 
ogłasza, że niebo spadło mu na głowę i staje się 
pośmiewiskiem.

Frank Martin, dawny agent specjalny, który obecnie 
znany jest jako najlepszy kurier samochodowy na 
świecie, zostaje wynajęty przez Annę. Zlecenie jest 
jednak tylko pretekstem.

„Transporter: Nowa moc”
(2015r.) TV Puls 22:05

„Kurczak Mały”
(2005r.) TVN 7 13:25
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14:20 Komisarz Alex

05:40 Klan odc. 3409
06:10 Słownik polsko@polski 
06:40 Wojsko-polskie.pl Magazyn 
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień Aktualności 
08:30 Zakochaj się w Polsce odc. 98
09:00 Ziarno odc. 690
09:35 Las bliżej nas odc. 83 s. 2
10:05 Madame X - dramat
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Sekrety mnichów
13:05 Spis treści odc. 44
13:15 Wielkie koty odc. 2 - serial
14:20 Komisarz Alex 
 odc. 145 s. 12 - serial
15:20 Kuloodporne serce 
 odc. 2 - serial
16:25 Puchar Świata w Val 
 di Fiemme Skoki narciarskie
16:55 Teleexpress
17:00 Puchar Świata w Val 
 di Fiemme Skoki narciarskie
18:00 Puchar Świata w Val 
 di Fiemme Skoki narciarskie
18:10 Puchar Świata w Val 
 di Fiemme Skoki narciarskie
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport 
20:15 Blondynka odc. 85 s. 7 - serial
21:15 Grudniowa panna młoda 
 - komedia
22:55 Oszukana - dramat
01:20 Miejsce zbrodni. Wielki ból  
 odc. 969 s. 1 - film

06:00 Big Box Little Box odc. 2

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 24 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 25 - serial

08:05 Flintstonowie odc. 10 - serial

08:35 Flintstonowie odc. 11 - serial

09:05 Przyjaciel Świętego Mikołaja II:  

 świąteczne szczeniaki - film

11:00 Galileo odc. 699

12:00 Galileo odc. 700

13:00 Ściągany - komedia

15:00 Stara miłość nie rdzewieje 

 - komedia

17:00 Spadkobiercy odc. 78

18:00 Spadkobiercy odc. 79

19:00 Galileo odc. 701

20:00 Wilkołak: Bestia wśród nas 

 - horror

22:00 Admirał - film

00:40 Tuż przed tragedią odc. 6 - serial

06:00 Flash odc. 8 s. 2 - serial

06:55 Flash odc. 9 s. 2 - serial

07:45 Flash odc. 10 s. 2 - serial

08:30 Przygody Merlina 

 odc. 1 s. 5 - serial

09:30 Przygody Merlina 

 odc. 2 s. 5 - serial

10:40 Księga dżungli. 

 Opowieść Mowgliego - film

12:05 Kochany urwis II - komedia

14:00 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

15:25 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

16:35 Królewskie święta - komedia

18:25 Taxi II - film

20:00 Umysł przestępcy - dramat

22:10 Plan doskonały - thriller

00:50 Skorpion odc. 6 s. 3 - serial

07:00 Szlakiem Kolberga odc. 14

08:20 Rzecz Polska odc. 2

08:35 Uciekł wałek ze stolnicy - film

08:45 Kocia muzyka - film

09:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 29 - serial

10:05 Ja wam to zagram - film

11:10 Trzeci punkt widzenia

11:45 Kwartet - komedia

13:35 Mój Nikifor - film

15:30 Chuligan literacki odc. 112

16:10 Eufonie

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 543

18:05 Poskromienie złośnicy

19:45 Ziarno fotografii - film

20:45 Jeziorak - film

22:35 Trzeci punkt widzenia

23:15 Zygmunt Hubner 

 - gra z rzeczywistością - film

00:25 Scena alternatywna odc. 74

00:55 Polowanie - dramat

06:20 Był taki dzień odc. 440
06:25 Dziennik telewizyjny
07:05 Wszystkie kolory świata 
 odc. 1 - serial
08:15 Moje życie dla Niego - film
09:20 Wiedźmin odc. 4 - serial
10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 70
10:45 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 2 - film
11:50 W poszukiwaniu Joanny d’Arc  
 - film
13:00 Opowieści o Yellowstone 
 odc. 3 - serial
14:00 Archiwum zimnej wojny odc. 1
14:40 Stawka większa niż życie 
 odc. 2 - serial
15:55 Wielka gra odc. 173,
17:05 Wojownicy czasu odc. 7
17:40 Zmiennicy odc. 10 - serial
18:55 Lanckorońskie okopy konfederacji
19:10 Przystanek Niepodległość - film
19:55 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 2 - film
21:00 Sabrina - komedia
23:00 Wielki test o (o)polskiej piosence  
 odc. 66
00:45 Jak zdobyć pieniądze, kobietę 
 i sławę - komedia

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc Ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
10:40 Cuda Jezusa odc. 7 - serial
11:35 Królewna Śnieżka odc. 7 - serial
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
13:55 Kartka z kalendarza
14:00 Święty na każdy dzień
14:05 Nasze dzikie serca - film
15:35 Ja głuchy - film
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 
 odc. 11 - serial
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 Ewangelia nasz biznesplan - film
22:15 Odwaga wiary - film
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Idźcie! i nauczajcie… - film

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 1977 - serial

06:30 Barwy szczęścia 

 odc. 1978 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1410 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn

10:45 Groźne cuda natury. 

 Życie na krawędzi odc. 2 - film

11:50 Bitwa o Anzio - film

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny odc. 534

15:15 Bake off - Ale ciacho! odc. 46

16:10 Bake off - Ale przepis odc. 56

16:25 The Voice Kids odc. 5 s. 2

17:15 The Voice Kids odc. 6 s. 2

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Na dobre i na złe 

 odc. 726 - serial

19:30 Rodzinka.pl odc. 244 - serial

20:05 Igrzyska śmierci: 

 W pierścieniu ognia - film

22:35 Puccini - film

00:25 Aquarius - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1126

11:00 Domowe rewolucje odc. 5 s. 3

12:00 Co za tydzień odc. 884

12:30 27. Finał Wielkiej Orkiestry  

 Świątecznej Pomocy odc. 1

12:55 Drzewo marzeń odc. 6 s. 2

13:55 27. Finał Wielkiej Orkiestry  

 Świątecznej Pomocy odc. 2

14:15 Pajęczyna Charlotty - film

16:20 27. Finał Wielkiej Orkiestry  

 Świątecznej Pomocy odc. 3

16:40 Niania - komedia

18:45 27. Finał Wielkiej Orkiestry  

 Świątecznej Pomocy odc. 4

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 56

19:45 27. Finał Wielkiej Orkiestry  

 Świątecznej Pomocy odc. 5

20:10 Tu się gotuje! odc. 5 s. 3

20:15 Ostatni władca wiatru - film

22:35 27. Finał Wielkiej Orkiestry  

 Świątecznej Pomocy odc. 6

00:00 Jak to się robi w Chicago - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:35 Mała Syrenka: Dzieciństwo Ariel  

 - film

10:15 Karate Kid II - film

12:40 Turbo Fast - serial 

14:45 Niesamowity Spider-Man II  - film

17:45 Nasz nowy dom odc. 100

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie

20:05 Przebojowe Opole 

 - Opolska Noc Kabaretowa 2018

23:35 Amerykanin - thriller

01:45 Królestwo niebieskie - dramat

05:40 Ukryta prawda odc. 446 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Brzydula odc. 140 - serial

09:25 Brzydula odc. 141 - serial

10:00 Brzydula odc. 142 - serial

10:35 Brzydula odc. 143 - serial

11:05 Brzydula odc. 144 - serial

11:40 Babe, świnka z klasą - komedia

13:40 Beethoven III - komedia

15:45 Grinch: świąt nie będzie - komedia

17:55 Megamocny - film

20:00 Dzień zagłady - film

22:35 Żołnierze kosmosu - film

01:10 Agentka o stu twarzach 

 odc. 3 s. 2 - serial

11:05 Brzydula 11:00 Galileo

06:55 Flash 17:15 Studio Kultura
- niedziela z...

10:15 Okrasa łamie 
przepisy

05:55 Barwy szczęścia 16:40 Niania 10:15 Karate Kid

Megamocny od lat próbuje zdobyć kontrolę 
nad Metro City. Na jego drodze zawsze staje 
superbohater Metro Man. Nadchodzi dzień, kiedy 
złoczyńcy udaje się pokonać przeciwnika. Jego 
triumf nie trwa długo.

Opowieść o walce dobra ze złem. Świat podzielony 
był niegdyś na cztery części należące do 
poszczególnych żywiołów. Władca ognia postanowił 
podbić pozostałe krainy. Po upływie stu lat pojawia 
się Aang.

„Ostatni władca wiatru”
(2010r.) TVN 20:15

„Megamocny”
(2010r.) TVN 7 17:55



Poniedziałek, 14 stycznia 2019

14:00 Elif

05:40 Jaka to melodia? 
06:15 Wieczna miłość odc. 93 - serial
07:05 Elif odc. 401 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo odc. 123 s. 10 - serial
09:35 Komisarz Alex odc. 45 s. 4 
 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 9 s. 1 - serial
11:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 17
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Wielkie koty odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 402 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 118
16:05 Wieczna miłość odc. 94 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3410
18:30 Korona królów odc. 156 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 75 - serial
21:00 Zaręczyny
22:20 Serial fabularny - serial
23:20 Brudna gra: 
 Ciemna strona sportu - film
00:30 Grudniowa panna młoda 
 - komedia

05:15 Ukryta prawda odc. 447 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 203 - serial 

07:15 Szpital odc. 187 - serial 

08:15 Przyjaciele odc. 23 - serial

08:45 Przyjaciele odc. 24 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 3 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 250 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 204 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 26 - serial 

14:55 Szpital odc. 188 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 4 s. 2 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 25 s. 2 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 26 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 145 - serial

18:25 Brzydula odc. 146 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 251 - serial 

20:00 Długi wrześniowy weekend 

 - dramat

22:20 W garniturach odc. 6 - serial

23:25 Śmierć się śmieje - horror

01:05 Lista klientów odc. 10 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 4 - serial
07:05 Turbo Fast odc. 26 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 21 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 10
09:00 Septagon odc. 5 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 9
11:30 Benny Hill odc. 12
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 5 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 101 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 193
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 459 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 88 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 88 - serial
18:00 Septagon odc. 6 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 460 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 233 - serial
21:00 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 2 - serial
21:30 Włatcy móch odc. 114 - serial
22:00 Galileo odc. 700
23:00 Galileo odc. 701
00:00 Escobar: Historia nieznana - film
02:30 Graffiti

06:00 Niewolnica Victoria odc. 18
07:00 Zbuntowany anioł odc. 134
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 87 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 3 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 98 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 10 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 10 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 4 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 137 s. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 21 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 22 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 10 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 10 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 88 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 89 s. 2 - serial
20:00 Zastępca - film
21:50 Nieobliczalny - film
23:50 System - film
02:00 Taki jest świat odc. 93 s. 3

07:00 Teledyski

08:00 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości odc. 14

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Przekładaniec - komedia

09:20 Mur - film

11:00 Dom odc. 9 - serial

12:50 Ostatnie takie trio - dramat

13:45 Tatarak - dramat

15:25 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 4 - serial

16:30 Szach i mat - nowele filmowe 

17:10 Mała Moskwa - dramat

19:15 Rzecz Polska odc. 2

19:25 Którędy po sztukę odc. 78

19:35 Videofan odc. 97

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Słowo na A odc. 2 - serial

21:30 Scena ciszy - film

23:20 Powidoki filozoficzne 

 odc. 2 - serial

23:40 Jeziorak - film

01:25 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 441
07:00 Dziennik telewizyjny
07:35 Korona królów odc. 91 - serial
08:10 Korona królów odc. 92 - serial
08:40 Ex libris Magazyn 
09:05 Wojownicy czasu odc. 7
09:40 New Poland - film
10:45 Sensacje XX wieku odc. 90
11:20 Wielkie widowiska natury 
 odc. 6 - serial
12:25 Lalka odc. 9 - serial
13:55 Dreszcze - film 
15:50 Opowieści o Yellowstone 
 odc. 3 - serial
16:55 Spór o historię odc. 60
17:30 Tragedia Heweliusza
18:05 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:40 Flesz historii
18:55 Kuchnia polska odc. 5 - serial
20:10 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 11 - serial
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 1
22:40 Lwów - miasto i ludzie  
 niepodległej Rzeczypospolitej  
 odc. 7 - serial
23:15 Cicha wojna odc. 2 - film
00:20 Hakerzy „Solidarności” - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:30 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Mój brat papież
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Królewna Śnieżka
14:20 Koncert życzeń
15:10 Filmowe życiorysy
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie
17:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
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 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 108 - serial
23:00 Święta Klara 
 - roślinka św. Franciszka - film
23:50 Chingola - film

06:05 M jak miłość odc. 1410 - serial
06:55 Program katolicki
07:20 Na sygnale odc. 194 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 263
11:25 Rodzinka.pl odc. 89 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1978 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Nadzieja i miłość odc. 1 - serial
14:10 Bake off - Ale ciacho! odc. 45
15:10 Górski lekarz odc. 9 - serial
16:00 Koło fortuny odc. 535
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 91 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 237 s. 12 - serial
19:05 Na sygnale odc. 24 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1978 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1979 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
20:55 M jak miłość odc. 1411 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Rozbite marzenia. 
 1918-1939 odc. 2 - serial
23:05 Godziny grozy odc. 2 - serial
23:55 Trzeci oficer odc. 12 - serial
00:55 Bardzo poszukiwany 
 człowiek - thriller

03:40 Moc magii odc. 363

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 27

07:55 Akademia ogrodnika odc. 27

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2369

11:00 Tu się gotuje! odc. 5 s. 3

11:05 Ukryta prawda odc. 635 - serial

12:00 Szpital odc. 477 - serial

13:00 Szkoła odc. 378 - serial

14:00 19+ odc. 320 - serial 

14:30 19+ odc. 321 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 15

16:00 Szkoła odc. 379 - serial 

17:00 Szpital odc. 478 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 636 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 57

19:50 Uwaga! odc. 5553

20:10 Doradca smaku odc. 9 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2807 - serial

20:55 Milionerzy odc. 129

21:30 Życie bez wstydu odc. 6 s. 6

22:31 Martyna na krańcu świata odc. 1

23:30 Ostrza chwały - komedia

01:30 Co za tydzień odc. 884

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 791 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 792 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 52 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 815 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 96 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 762 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2799 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 688 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 151 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 81 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2800 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 361 - serial
20:05 Królestwo niebieskie - dramat
23:10 Ślad odc. 6 - serial
00:25 Ocalenie - thriller

14:55 Szpital 13:00 Detektywi w akcji 18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Dom 10:45 Sensacje XX wieku

11:55 Barwy szczęścia 13:00 Szkoła 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

Po przyjeździe do Kolumbii młody Kanadyjczyk 
zakochuje się w pięknej Marii. Mile widziany w jej 
domu odkrywa, czym zajmuje się gospodarz. 
Wkrótce zostaje postawiony przed śmiertelną 
próbą.

Rok 2035. Wskutek rozwoju techniki najlepszym 
przyjacielem człowieka są roboty. Jeśli jednak 
maszyny wymkną się spod kontroli, gatunkowi 
ludzkiemu grozi zagłada.

„Ja, robot”
(2004r.) Polsat 02:10

„Escobar: Historia nieznana”
(2014r.) TV 4 00:00



Wtorek, 15 stycznia 2019

14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 94 - serial
07:05 Elif odc. 402 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo odc. 124 s. 10 - serial
09:35 Komisarz Alex 
 odc. 46 s. 4 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 10 s. 1 - serial
11:30 Korona królów odc. 156 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy odc. 178
12:55 Dzika Tajlandia odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 403 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 75 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 95 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3411
18:30 Korona królów odc. 157 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 76 - serial
21:00 Reportaż 
21:40 Echo serca odc. 1 - serial
22:35 Jednostka X odc. 16 s. 2 - serial
23:30 Pozdrowienia z Moskwy - film
01:35 Mroczny sekret niani - thriller

05:15 Ukryta prawda odc. 448 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 204 - serial 

07:15 Szpital odc. 188 - serial 

08:15 Przyjaciele odc. 25 - serial

08:45 Przyjaciele odc. 26 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 4 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 251 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 205 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 27 - serial 

14:55 Szpital odc. 189 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 5 s. 2 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 27 s. 2 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 28 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 147 - serial

18:25 Brzydula odc. 148 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 252 - serial 

20:00 Święty - film

22:25 Wydział wewnętrzny - thriller

00:50 Agentka o stu twarzach 

 odc. 5 s. 2 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 5 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 21 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 22 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 11
09:00 Septagon odc. 6 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 10
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 6 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 102 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 41
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 460 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 89 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 89 - serial
18:00 Septagon odc. 7 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 461 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 234 - serial
21:00 Rój - film
00:10 Trampolina odc. 3

06:00 Niewolnica Victoria odc. 19
07:00 Zbuntowany anioł odc. 135
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 89 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 4 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 99 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 10 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 10 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 5 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 138 s. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 22 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 23 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 10 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 10 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 90 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 91 s. 2 - serial
20:00 Plan doskonały - thriller
22:30 Inferno: Piekielna walka - film
00:25 Naznaczony - horror

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Mój atak serca - film

08:50 Mała Moskwa - dramat

11:00 Dom odc. 10 - serial

12:30 Kamizelka - nowele filmowe 

13:30 Jutro idziemy do kina - dramat

15:20  Horror w Wesołych Bagniskach  

 - dramat

17:00 Bodo odc. 3 - serial

18:05 Bodo odc. 4 - serial

19:30 Chuligan literacki odc. 112

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wyzwolenie

21:45 Fúsi - dramat

23:35 15 stron świata - film

01:05 Wyspiański Underground

06:50 Był taki dzień odc. 442
07:00 Dziennik telewizyjny
07:40 Korona królów odc. 93 - serial
08:10 Korona królów odc. 94 - serial
08:40 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 110
09:10 Flesz historii
09:30 Tragedia Heweliusza
10:05 Przystanek Niepodległość - film
10:25 Sensacje XX wieku odc. 91
10:55 Spór o historię odc. 116
11:40 Daleko od szosy odc. 1 - serial
13:05 Wszystkie kolory świata 
 odc. 2 - serial
14:05 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 2 - serial
16:10 Pojedynki stulecia odc. 7
16:40 Bitwa pod Warną - film
17:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:25 Rozmowy o Niepodległości odc. 6
18:45 Kuchnia polska odc. 6 - serial
20:00 Po latach niewoli wstaje 
 Polska 1914-1918 - film
21:05 Odkryć tajemnicę odc. 2 - serial
22:00 Jak było? odc. 20
22:40 Dreszcze - film
00:35 Sensacje XX wieku odc. 92

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:35 Alternatywa dla in vitro
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 Kartka z kalendarza
11:50 Refleksje nad Psalmem XXIII  
 odc. 12
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Trinity Goodheart - dramat
13:50 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 108 - serial
14:50 Kosmos - film
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 Koncert kolędowy w wykonaniu  
 Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
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 Opowieść o ojcu Damianie - film

06:00 M jak miłość odc. 1411 - serial
06:55 W sercu Kościoła Kościół i religia 
07:20 Na sygnale odc. 195 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 264
11:25 Rodzinka.pl odc. 90 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1979 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Nadzieja i miłość odc. 2 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1411 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 10 - serial
16:00 Koło fortuny odc. 536
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 92 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 238 s. 12 - serial
19:05 Na sygnale odc. 25 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1979 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1980 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
20:55 M jak miłość odc. 1412 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Martwy sezon - film
23:50 Rodzinka.pl odc. 244 - serial
00:25 Rozbite marzenia. 
 1918-1939 odc. 2 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 15

07:50 Doradca smaku odc. 9 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2370

11:00 Ukryta prawda odc. 636 - serial

12:00 Szpital odc. 478 - serial

13:00 Szkoła odc. 379 - serial

14:00 19+ odc. 322 - serial 

14:30 19+ odc. 323 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 15

16:00 Szkoła odc. 380 - serial 

17:00 Szpital odc. 479 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 637 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 58

19:50 Uwaga! odc. 5554

20:10 Doradca smaku odc. 10 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2808 - serial

20:55 Milionerzy odc. 130,

21:30 Podwójne ryzyko - thriller

23:35 Kuba Wojewódzki odc. 1 s. 12

00:40 Tu się gotuje! odc. 5 s. 3

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 793 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 794 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 53 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 816 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 97 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 763 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2800 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 689 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 152 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 82 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2801 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 362 - serial
20:10 Ja, robot - film
22:30 Ślad odc. 7 - serial
23:35 Bliski wróg - film
01:10 Faceci w czerni III - film

07:15 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Dom 10:25 Sensacja XX wieku

11:25 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

Życie agenta K i los planety są zagrożone.  
J wyrusza w podróż w czasie, żeby przywrócić 
sprawom właściwy bieg i pokrzyżować plany 
kosmity Borisa. Stwierdza, że wszechświat wciąż 
skrywa wiele tajemnic.

Rodzina Lambertów wprowadza się do nowego 
domu. Wkrótce dochodzi do niepokojących 
wydarzeń. Gdy ich syn ulega wypadkowi, po 
którym zapada w śpiączkę, rodzice decydują się 
wezwać medium.

„Naznaczony”
(2010r.) TV Puls 00:25

„Faceci w czerni III”
(2012r.) Polsat 01:10
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14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 95 - serial
07:05 Elif odc. 403 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo odc. 125 s. 10 - serial
09:35 Komisarz Alex 
 odc. 47 s. 4 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 11 s. 1 - serial
11:30 Korona królów odc. 157 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:50 Dzika Tajlandia odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 404 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 76 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 96 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3412
18:30 Korona królów odc. 158 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 77 - serial
21:00 Mroczny sekret niani - thriller
22:35 Szaleństwo na pustyni. 
 Historia Rajdu Paryż 
 - Dakar - film
23:40 Bez tożsamości 
 odc. 12 s. 2 - serial
00:35 Weterani. 
 Wyrwani śmierci - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 449 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 205 - serial 

07:15 Szpital odc. 189 - serial 

08:15 Przyjaciele odc. 27 - serial

08:45 Przyjaciele odc. 28 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 5 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 252 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 206 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 28 - serial 

14:55 Szpital odc. 190 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 6 s. 2 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 29 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 30 - serial

17:55 Brzydula odc. 149 - serial

18:25 Brzydula odc. 150 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 253 - serial 

20:00 Chłopaki z Jersey

22:50 Ognista miłość - serial

02:40 Moc magii odc. 370

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 6 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 22 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 23 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 12
09:00 Septagon odc. 7 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 11
11:30 Benny Hill odc. 13,
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 7 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 103 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 42
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 461 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 90 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 90 - serial
18:00 Septagon odc. 8 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 462 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 235 - serial
21:00 Escobar: Historia nieznana - film
23:35 Próba sił - thriller
01:50 Trampolina odc. 5

06:00 Niewolnica Victoria odc. 20
07:00 Zbuntowany anioł odc. 136
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 91 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 5 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges 
 odc. 100 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 10 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 10 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 6 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 139 s. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 23 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 24 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 10 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 10 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 92 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 93 s. 3 - serial
20:00 Kod 211 - film
21:50 Mechanik: Czas zemsty - film
23:45 Code Black: Stan krytyczny 
 odc. 6 - serial
00:40 Flash odc. 8 s. 2 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Kobiela na plaży - film

09:20 - horrorw Wesołych Bagniskach  

 - dramat

11:00 Dom odc. 11 - serial

12:45 Chłopiec na galopującym koniu  

 - film 

14:10 Wesoła noc smutnego  

 biznesmena

14:55 Legendy rocka odc. 40 - serial

15:30 Legendy rocka odc. 41 - serial

16:00 Faustyna - film

17:25 Zmruż oczy - komedia

19:05 Powidoki filozoficzne 

 odc. 2 - serial

19:25 Dezerterzy odc. 96

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Chevalier - komedia

22:10 Kraina Oświeconych - film

23:50 Ennio Morricone w Krakowie 

 - koncert muzyki filmowej

00:35 Fúsi - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 443
06:55 Dziennik telewizyjny
07:50 Korona królów odc. 95 - serial
08:25 Korona królów odc. 96 - serial
08:55 Jak było? odc. 20
09:40 Bitwa pod Warną - film
10:50 Sensacje XX wieku odc. 92
11:25 Po latach niewoli wstaje Polska 
1914-1918 - film
12:30 Daleko od szosy odc. 2 - serial
13:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 4 - serial
15:00 Lanckorońskie okopy konfederacji
15:25 Skępska Królewna
16:00 Cicha wojna odc. 2 - film
17:05 Bitwa o Dom Katolicki.  
 Wydarzenia zielonogórskie 
 1960 roku - film
18:15 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:45 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 59
19:20 Miasto z morza odc. 1 - serial
20:10 Słynne jednostki specjalne 
 odc. 9 - serial
21:05 Hiszpania. Narodziny imperium  
 odc. 3 - film
22:05 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 3 - serial
22:35 Warszawa - film
0:35 Sensacje XX wieku odc. 87
01:10 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 13 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca  
 Świętego Franciszka z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 12 - serial
11:10 W góreckim domku ogrodnika
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Pionierzy - film
13:50 Opowieść o ojcu Damianie - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Anatolia - zatopiony raj - film
17:00 Po stronie prawdy
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków 
 - serial 
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 Mam w sobie siłę - film
23:35 Syria - Klasztor Mar Musa

05:25 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1412 - serial
06:55 Chleb święty, chleb powszedni
07:20 Na sygnale odc. 196 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 265
11:25 Rodzinka.pl odc. 91 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1980 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Nadzieja i miłość odc. 3 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1412 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 11 - serial
16:00 Koło fortuny odc. 537
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 93 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 239 - serial
19:05 Na sygnale odc. 26 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1980 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1981 - serial
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” - serial
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 727 - serial
21:55 Na sygnale odc. 215 - serial
22:35 Eks mojego życia - komedia
00:05 Za marzenia odc. 1 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 15

07:50 Doradca smaku odc. 10 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2371

11:00 Ukryta prawda odc. 637 - serial

12:00 Szpital odc. 479 - serial

13:00 Szkoła odc. 380 - serial

14:00 19+ odc. 324 - serial 

14:30 19+ odc. 325 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 15

16:00 Szkoła odc. 381 - serial 

17:00 Szpital odc. 480 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 638 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 59

19:50 Uwaga! odc. 5555

20:10 Doradca smaku odc. 11 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2809 - serial

20:55 Milionerzy odc. 131

21:35 Intruz - film

00:05 Noc oczyszczenia: 

 Anarchia - horror

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 795 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 796 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 54 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 817 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 98 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 764 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2801 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 690 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 153 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 83 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2802 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 363 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 252 - serial
20:40 Faceci w czerni III - film
22:55 Ślad odc. 8 - serial
23:55 Nagi peryskop - komedia
01:55 Żona na niby - komedia

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 11:00 Dom 10:50 Sensacje XX wieku

11:25 Rodzinka.pl 12:00 Szpital 19:30 Świat według 
Kiepskich

Podczas nocy oczyszczenia działalność służb 
bezpieczeństwa i szpitali zostaje zawieszona. 
Mieszkańcy sami muszą się bronić, a wykroczenia 
popełnione w trakcie tej nocy nie spotkają się 
z karą.

Historia muzycznej legendy lat sześćdziesiątych 
– zespołu The Four Seasons.

„Noc oczyszczenia: Anarchia”
(2014r.) TVN 00:05

„Chłopaki z Jersey”
(2014r.) TVN 7 20:00

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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Przs owie Polskie

Kurczak po polsku
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

składniki: 
kurczak ok. 1,4 kg

Nadzienie:
50 g wątróbki drobiowej 
80 g bułki pszennej (czerstwej)
100 ml mleka 
2 jaja
50 g masła
20 g natki pietruszki 
sól, pieprz, gałka muszkatołowa (do smaku) 

sposób wykonania:
Kurczaka umyj, osusz ręcznikiem papiero-

wym, natrzyj solą i pieprzem. Bułkę namocz 
w mleku. Posiekaj wątróbkę razem z odciśnię-
tą bułką. Masło utrzyj z żółtkami. Do masy 
z żółtek i masła dodaj wątróbkę, posiekaną 
natkę i dopraw solą, pieprzem i gałką muszka-
tołową. Ubij pianę z białek, dodaj do nadzienia 
i delikatnie wymieszaj. Nadzieniem napełnij 
2/3 jamy brzusznej kurczaka. Piecz około 90 
minut, podczas pieczenia polewaj kurczaka 
wytworzonym sosem. Upieczonego kurczaka 
podziel na porcje wraz z nadzieniem i polej 
wytworzonym sosem.  

smacznego! Patrycja Melerska
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Uroda

Sposoby na spierzchnięte usta
Usta są bardziej niż reszta skóry podatne na przesuszenie. Nie sprzyja im suche 
powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach i często bywają spierzchnięte.

Na początku można za-
stosować peeling. Wygładzi on 
usta i usunie martwe komórki 
skóry. W przegotowanej, ciepłej 
wodzie moczymy ręcznik i de-
likatnie masujemy usta. Czyn-
ność tę powtarzamy co najmniej 

Kluczem do pięknych i gład-
kich ust jest ich pielęgnacja 
i nawilżanie. Takie zabiegi moż-
na wykonywać w domu. Powin-
niśmy zaopatrzyć się w miskę, 
wodę, miód, balsam do ust oraz 
miękki ręcznik.

dwukrotnie. Następnie na usta 
aplikujemy grubą warstwę mio-
du, pozostawiamy na 20 minut. 
Miód zawiera wiele składników 
regenerujących, które zmiękczą 
i odżywią skórę. Po usunięciu 
słodkiego okładu (można go po 

prostu zlizać) nakładamy na 
usta balsam lub pomadkę pielę-
gnacyjną.

Krem nawilżający do ust naj-
lepiej nałożyć tuż po kąpieli czy 
prysznicu, bo pomaga zamknąć 
popękaną skórę i uzupełnić bra-
ki. Zamiast kremów można wy-
próbować olej sezamowy, bo-
gaty w witaminy A, B i E, które 
mają właściwości nawilżające.

Pamiętajmy również o spe-
cjalnym zabezpieczeniu przed 
zimnem. Powinniśmy zaopa-
trzyć się w pomadkę, która za-

bezpieczy usta przed działaniem 
mrozu, czyli taką, która zawiera 
dużo lipidów – te podwójnie 
chronią. 

Pomadka powinna zawierać 
też filtry słoneczne. Promie-
niowanie UV emitowane przez 
słońce towarzyszy nam przez 
cały rok.

I najważniejsze – koniec 
z oblizywaniem. Ślina wysusza 
skórę, ponieważ zawiera kwasy, 
które normalnie są odpowie-
dzialne za rozkład jedzenia.

(red)

że grubość kory maleje z wiekiem, 
obniżeniem inteligencji i upośle-
dzoną percepcją. Po wykonaniu 
rezonansu magnetycznego o dużej 
rozdzielczości i analizie kompute-
rowej uzyskanych zdjęć, naukowcy 
przekonali się, że stopień zmniej-
szania grubości kory mózgowej 
w lewej przyśrodkowej części kory 
oczodołowej zależy od liczby dzien-
nie wypalanych papierosów i czasu 
wystawienia na dym papierosowy.

W ciąży surowo wzbronione!
Palenie papierosów jest szcze-

gólnie niebezpieczne dla kobiet 
w ciąży, ponieważ stanowi duże za-
grożenie dla prawidłowego rozwoju 
płodu. Może spowodować poronie-
nie lub też stać się przyczyną po-
wstania wad rozwojowych. Dym ty-
toniowy zawiera wiele toksycznych 
substancji, tj. związki węgla, smołę, 
nikotynę, które poprzez krążenie 
matczyno-płodowe przenikają do 
dziecka i kumulują się w jego krwi. 
Dzieci kobiet wypalających spore 
ilości papierosów w czasie ciąży za-
zwyczaj rodzą się o wiele mniejsze, 
niż wynikałoby to z wieku ciążo-
wego. Dochodzi do tzw. hipotrofii 
płodu, co znaczy, że dziecko jest 
mniejsze i waży mniej niż powin-
no, a także rozwija się niesyme-
trycznie. Zdarza się, że takie dzieci 
rodzą się z tzw. zespołem poniko-
tynowym. Oznacza to zwiększone 
ryzyko nieprawidłowego położenia 
płodu, przedwczesnego oddziele-
nia łożyska, porodu przedwczesne-
go i innych patologii. Może dojść do 
zaburzeń łożyskowych, a te z kolei 
mogą doprowadzić do niewydolno-
ści łożyska, co zagraża życiu płodu. 
Na skutek zespołu ponikotynowego 
późniejszy rozwój dziecka również 
może być zaburzony. U dzieci pa-
laczek częściej obserwuje się nad-
pobudliwość, obniżoną odporność, 
zwiększone ryzyko alergii. Równie 
niebezpieczne jak samo palenie, 
jest tzw. palenie bierne. Przebywa-
nie w pomieszczeniach wraz z oso-
bami palącymi, szczególnie, gdy nie 
ma w nich odpowiedniej wentyla-
cji, w równym stopniu wpływa na 

płód i może doprowadzić do takich 
samych powikłań jak w przypadku 
czynnego palenia.

Jak rzucić?
Podstawowym orężem w wal-

ce z uzależnieniem od papierosów 
jest oczywiście świadomość szko-
dliwości palenia, chęć pozbycia się 
nałogu i silna wola, choć ta często 
bywa zawodna. Nie dajmy się też 
zwieść papierosom typu light lub 
ultra-light. Ich nazwa może być 
myląca, a aż 75 proc. palaczy uwa-
ża, że ich palenie jest mniej szko-
dliwe. Badacze wykazali, że palenie 
takich papierosów w żaden sposób 
nie przyczynia się do zmniejszenia 
ryzyka wystąpienia zawału mięśnia 
sercowego. Zawierają one nieco 
mniej nikotyny i substancji smo-
listych, są cieńsze i dlatego często 
wydaje nam się, że jeden czy dwa 
więcej nie stanowią problemu. 

Osoby zdecydowane na walkę 
z nałogiem mogą na szczęście so-
bie pomóc, na przykład stosując 
specjalne plastry, gumy do żucia 
czy tabletki do ssania. Tego typu 
środki zawierają nikotynę, dzięki 
czemu palaczom po zaprzestaniu 
palenia znacznie łatwiej przejść 
przez fazę głodu nikotynowego 
i pozbyć się nawyku sięgania po 
papierosa. Zróżnicowana zawar-
tość tego składnika w preparatach, 
pozwala dobrać środek odpowiedni 
dla siebie oraz powoli zmniejszać 
dawkę nikotyny. Dzięki dostępno-
ści produktów w różnej postaci 
można również zdecydować, jaka 
metoda będzie dla nas najskutecz-
niejsza i najwygodniejsza. Specjal-
ne plastry, które działają przez 24 
godziny, stosuje się bezpośrednio 
na skórę, natomiast po gumy do 
żucia czy tabletki do ssania sięga-
my w momencie, gdy nachodzi nas 
ochota na papierosa. Warto pamię-
tać, żeby wcześniej zasięgnąć pora-
dy lekarza. Dotyczy to w szczegól-
ności osób, które mają zaburzenia 
pracy serca, przeszły zawał lub ko-
biet ciężarnych.

(red)
fot. internet

Palacze narażeni są na wiele 
chorób, w tym nowotwory, scho-
rzenia układu krwionośnego i od-
dechowego. Osoby, którym udało 
się wygrać z nałogiem już po kil-
ku tygodniach obserwują popra-
wę sprawności fizycznej, ich skóra 
odzyskuje blask, a zmysły, w tym 
szczególnie zapach i smak, są wy-
ostrzone.

Liczne badania udowodniły, że 
nałogowe palenie to prosta droga 
do choroby nowotworowej. Palaczy 
najczęściej dotyka rak płuc, jamy 
ustnej, gardła, przełyku i krtani. 
Poza narażeniem na ciężkie cho-
roby, mają nieprzyjemny zapach 
z ust, żółkną im zęby, mają ziemistą 
cerę i nieprzyjemny kaszel. Palenie 
papierosów jest też niezdrowe dla 
otoczenia. Bierne palenie, czyli 
wdychanie dymu tytoniowego, jest 
tak samo groźne dla zdrowia, jak 
palenie. Za przykład może służyć 
ogromny wzrost zachorowalności 
na nowotwory „tytoniozależne” 
wśród starszych Polaków i Polek. 
W latach 70. minionego wieku pra-
wie 80 proc. mężczyzn nałogowo 
paliło papierosy. Mimo że wśród 
kobiet ten odsetek był znacznie niż-
szy, to narażenie na ciągłe przeby-
wanie w dymie tytoniowym i wdy-
chanie rakotwórczych substancji 
smolistych spowodowało podobny 

wzrost zachorowań na raka płuc. 
Szkodzisz pupilowi
Na skutki palenia narażani 

są nie tylko inni ludzie, ale także 
zwierzęta. Również one znacznie 
częściej chorują z powodu bierne-
go palenia. Coraz częściej czworo-
nożni członkowie rodziny cierpią 
na różnego typu alergie, astmę czy 
złośliwe nowotwory.

Szkodliwe jest palenie czynne, 
palenie bierne, ale także tzw. pale-
nie z trzeciej ręki. W zamkniętych 
pomieszczeniach dym tytoniowy, 
który osiada na przedmiotach, ścia-
nach, tkaninach, łączy się z kwa-
sem azotawym i tworzy nitrozo-
aminy TSNA, które są rakotwórcze. 
Przebywając w pomieszczeniach 
o charakterystycznym, tytonio-
wym zapachu nie tylko narażamy 
się na przykre wrażenia zmysło-
we, ale również na utratę zdrowia. 
Osad z dymu tytoniowego może 
utrzymywać się w zamkniętych 
pomieszczeniach przez wiele lat.

Bezlitosne statystyki
Obecnie 47 proc. zgonów z po-

wodu nowotworu u mężczyzn ma 
związek z paleniem. Warto więc 
podjąć walkę z nałogiem nie tylko 
dla siebie, ale też dla zdrowia swo-
ich najbliższych.

Jeśli wypalamy od 1 do 5 papie-
rosów dziennie, zwiększamy ryzyko 

zawału serca o 50 proc. A nałogowi 
palacze potrafią wypalić nawet do 
40 papierosów dziennie.

Wraz z dymem tytoniowym 
wdychamy ponad 5 tysięcy sub-
stancji oddziałujących na nasz or-
ganizm, m. in. tlenek węgla, który 
przyłącza się do hemoglobiny, 
tworząc kompleks zwany karbok-
syhemoglobiną, uniemożliwiający 
prawidłowy transport tlenu. Każdy 
wypalony papieros to także smoła, 
radioaktywny polon, nikiel, cyjano-
wodór, formaldehyd czy amoniak.

Wraz z paleniem papierosów 
trzykrotnie wzrasta ryzyko wy-
stąpienia zawału serca i udaru 
mózgowego. Wypalenie każdego 
papierosa wiąże się z natychmia-
stowym wzrostem ciśnienia tętni-
czego i przyspieszeniem akcji serca. 
Efekt ten jest szczególnie wyraźny 
podczas palenia pierwszego papie-
rosa w godzinach porannych, kiedy 
ryzyko wystąpienia zawału serca 
i udaru mózgowego jest najwięk-
sze. Nawet drobne zmiany miaż-
dżycowe w naczyniach wieńco-
wych mogą być przyczyną zawału 
mięśnia sercowego. Dzieje się tak, 
ponieważ podczas palenia papie-
rosów dochodzi do skurczu tętnic 
unaczyniających mięsień sercowy 
(czyli tzw. naczyń wieńcowych) 
i nawet niewielkie nieprawidłowo-
ści w ich funkcjonowaniu mogą 
mieć bardzo poważne konsekwen-
cje. Palenie papierosów zmniejsza 
skuteczność leczenia nadciśnienia 
tętniczego. Warto zastanowić się 
nad tym, że paląc papierosy i jed-
nocześnie lecząc nadciśnienie mo-
żemy osłabiać działanie leków. 

Mózg też nie lubi
Coraz częściej słychać też opi-

nie mówiące, że papierosy mają 
niekorzystny wpływ na pracę mó-
zgu. Serwis naukowy EurekAlert! 
informuje, że palenie papierosów 
wiąże się ze zmianami w korze 
mózgowej, odpowiedzialnej m. in. 
za język, przetwarzanie informacji 
i pamięć. U palaczy kurczy się rejon 
lewej przyśrodkowej części kory 
oczodołowej. Do tej pory sądzono, 

Nie pal, bo będzie ci źle
ZDROWIE  Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że palenie papierosów jest bardzo szkodliwe. Niekorzyst-
nie wpływa na stan naszego zdrowia, kondycję fizyczną i wygląd. Zaczął się nowy rok, a to doskonała okazja, 
by pożegnać się z nałogiem
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Uniejów to niewielkie mia-
steczko, położone nad rzeką Wartą 
w województwie łódzkim. Znajdu-
je się w odległości około 48 kilo-
metrów od centrum Polski, czyli 
miejscowości Piątek. W pobliżu 
przebiega autostrada A2. Z kierun-
ku Torunia musimy dojechać do 
miejscowości Łęczyca, a następnie 
odbić w prawo na Konin, Turek. 

Uniejów prawa miejskie otrzy-
mał już w XIII wieku. Przez kilka stu-
leci miasteczko i okolice były wła-
snością biskupów gnieźnieńskich, 
którzy wybudowali tu (w latach 
1360-1365) swoją siedzibę. W XIX 
wieku zamek należał do rosyjskiej 
rodziny Tollów, którzy otrzymali go 
w dowód wdzięczności za rozbicie 
Polaków w czasie powstania listo-
padowego. Jest on przepięknie po-
łożny w zabytkowym parku. Z zam-
kiem wiąże się legenda. Według niej, 
biskupi ukryli w zamku skarb, który 
pewnego dnia postanowili przejąć 
zbóje. Zagrozili mieszkańcom, że 
jeżeli ci nie wskażą miejsca ukrycia 
bogactwa, to wrzucą do zamkowej 
studni ich dzieci. Aby tego uniknąć, 
jedna z mieszkanek Uniejowa zgo-
dziła się wskazać miejsce. Wraz ze 
złoczyńcami udała się na pobliskie 
torfowiska, gdzie wszyscy zginęli. 
Właśnie w tym miejscu wypływa 
woda termalna. 

Obecnie zamek to hotel i re-
stauracja. W sezonie turystycznym 
odbywają się tam koncerty dawnej 
muzyki. Z części hotelowej zam-
ku warto skorzystać, udając się do 
term, bo są one położne obok. Go-
ście hotelowi otrzymują również 
darmowe wejście na baseny.

Termy
Uniejów i okolice mają cha-

rakter turystyczny. W 2008 roku 
uruchomiono „Termy Uniejów”, 
czyli kompleks basenów z gorący-
mi solankami. W 2012 roku miasto 

stało się miejscowością uzdrowi-
skową. Woda termalna zawiera 
między innymi związki sodu, pota-
su i magnezu. Ma duży wpływ na 
poprawę działania układu krążenia, 
oddechowego i nerwowego. Dzięki 
temu, że ma temperaturę 35 stop-
ni, można z niej korzystać o każdej 
porze roku. Do dyspozycji gości są 
niecki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Nie brakuje również atrakcji dla 
dzieci. Są zjeżdżalnie, rwąca rzeka, 
jacuzzi, grota solna itp. Działa rów-
nież mała gastronomia. W pobliżu 
znajdują się hotele i prywatne pen-
sjonaty.

Niestety, jest jeden minus. 
Kompleks jest bardzo oblegany 
przez mieszkańców pobliskiej Ło-
dzi. Aby się dostać na baseny, trzeba 
być jeszcze przed otwarciem, czyli 
przed godziną 9.00 rano albo zja-
wić się około godziny 19.00, na trzy 
godziny przed zamknięciem. Bilety 
wstępu nie są tanie. Normalny na 
3 godziny kosztuje 36 zł, a weekend 
49 zł. Cena biletu całodniowego to 
wydatek ponad 100 zł.

Jeżeli mamy dosyć ciepłej 
wody, możemy przejść po kładce 
pieszej przez Wartę do centrum 
Uniejowa. Nie ma tam wiele do 
zwiedzania. Wart uwagi jest jedy-
nie miejscowy kościół parafialny. 
Po spacerze po rynku uniejowskim, 
wracamy z powrotem do term. 
Dzieci chętnie odwiedzą wioskę in-
diańską „Tatanka”, która się rozbiła 
nad brzegami Warty. 

A może do zoo?
Alternatywą jest wyjazd do po-

bliskiego Zoo Safari Boryszew. To 
jeden z większych ośrodków tego 
typu w Polsce, a może i jedyny. 
Na obszarze 30 ha zgromadzono 
ponad 500 gatunków zwierząt. Do 
najciekawszych należy na pewno 
zaliczyć lwy, bawoły indyjskie, białe 
tygrysy bengalskie. Warto ułożyć 

plan zwiedzania zgodnie z harmo-
nogramem karmienia. W zoo jest 
również kino 7D, w którym wy-
świetlane są krótkie filmy, np. „Atak 
rekina” czy też „Tajemnicze pod-
ziemia”. Są również prowadzone 
warsztaty przyrodnicze dla dzieci, 
związane z życiem zwierząt. By do-
jechać do zoo, trzeba kierować się 
na Aleksandrów Łódzki. Od Uniejo-
wa to ok. 20 km. Ceny biletów to 25 
zł od osoby. Są też bilety rodzinne 
i na nie trzeba wydać od 62 zł.

Królewska Łęczyca
Będąc w tych okolicach, war-

to odwiedzić miejscowość Łęczyca 
i zobaczyć zamek z XIV wieku, któ-
ry został wybudowany przez Kazi-
mierza Wielkiego. Zamek przecho-
dził różne koleje losu. Na początku 
XVII wieku został zniszczony, a do 
odbudowy przystąpiono dopiero 
w latach 60. XX wieku. Wtedy stał 
się siedzibą bractwa rycerskiego. 
Obecnie w zamku mieści się Mu-
zeum Regionalne z licznym pa-
miątkami po diable Borucie. Prze-
wodnicy nie szczędzą też legend 
o nim. Latem w zamku odbywają 
się imprezy turystyczne z turnie-
jem rycerskim na czele.

Będąc w Łęczycy, warto pod-
jechać do pobliskiej miejscowości 
Tum. Tu możemy zobaczyć wspa-
niałą archikolegiatę, która liczy so-
bie ponad 850 lat. Ten najstarszy 
w Polsce, a nawet w Europie, zaby-
tek sztuki romańskiej został wybu-
dowany w latach 1141-1161. Kościół 
stanął na niewielkim wzniesieniu, 
gdzie prawdopodobnie było pierw-
sze opactwo benedyktynów. Został 
zniszczony w czasie II wojny świa-
towej, niedawno zakończyła się 
odbudowa. W świątyni znajdują się 
między innymi relikwie św. Wojcie-
cha.

(Maw)
fot. (Maw) i wikimedia.org

Termy Uniejowskie

Zamek w Łęczycy został wybudowany przez Kazimierza Wielkiego

Zamek biskupów w Uniejowie

Kolegiata w Tumie, gdzie znajdują się relikwie św. Wojciecha

termy uniejowskie
PODRÓŻE  Niedaleko Łodzi, w Uniejowie, znajduje się słynny kompleks basenów termalnych. To 
wspaniałe miejsce na weekendowy wypoczynek. Po drodze warto zobaczyć zamek w Łęczycy oraz ar-
chikolegiatę w Tumie
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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)

Kolorowanki dla dzieci

Zatroszcz się wreszcie o siebie, jeżeli nie chcesz 
się rozchorować. Nie możesz cały czas bagatelizo-
wać objawów złego staniu zdrowia. Zadbaj o relaks, 
wspomóż się witaminami, jedz owoce i warzywa. 
Powodzenie w sprawach sercowych sprawi, że za-
czniesz zaniedbywać obowiązki zawodowe. Uważaj, 
konkurencja nie śpi i tylko czeka na takie twoje po-
tknięcia. 

Pochłonie cię praca. Okaże się, że jednak ją doceniasz, 
a nawet lubisz większość obowiązków. Niektórzy będą 
zdziwieni nagłym wzrostem twojego zaangażowania, 
ale szef je doceni. Zastanów się nad swoim życiem 
uczuciowym: czy czasem nie jest tak, że wpadasz ze 
związku w związek, bo boisz się samotności? Lepiej 
wybierać, kierując się innymi kryteriami.

Twój czar i wdzięk sprawiają, że zyskujesz w kręgach 
towarzyskich. Skorzystaj ze znajomości i układów, 
jeśli zamierzasz coś zmienić w życiu zawodowym. 
Ktoś ze znajomych jest ci życzliwy i okaże pomoc. 
Bądź ostrożny na drodze, nie przesadzaj z prędko-
ścią, bo spotka cię niemiła niespodzianka: kolizja 
lub mandat. W miłości gorąco, szykuje się namiętny 
weekend.

Jeśli w przeszłości ktoś ci coś obiecał, za wszelką 
cenę będziesz chciała to wyegzekwować. Póki co, 
skup się na pracy. Dwa razy czytaj dokumenty, któ-
re podpisujesz, kontroluj współpracowników, by 
uniknąć wpadki. W sprawach sercowych czas na 
kłopotliwe pytania.

Pozwól sobie na swobodę i uwolnij się od napięć. 
Stres rujnuje twoje zdrowie. Zajmij się wreszcie 
sobą, umów wizytę u kosmetyczki lub fryzjera, za-
bierz przyjaciółkę na zakupy bądź do SPA. W pracy 
koledzy będą na tobie polegać, zawrócą się o pomoc 
w ważnej sprawie.

Partner będzie chciał przeprowadzić z tobą poważną 
rozmowę. Nie daj się w to teraz wciągnąć. Więcej zy-
skasz milcząc i w kontaktach z nim, i z rodziną. Nie 
musisz nikomu tłumaczyć się z wyborów, jakich do-
konujesz. Twoje życie, twoja sprawa, twoje ryzyko.

Dynamiczne zmiany w sprawach zawodowych, za 
którymi nie będziesz nadążał. Wpadniesz w panikę, 
że zwolnią cię z pracy. Spokojnie, określ najważniej-
sze zadania i konsekwentnie je realizuj. W weekend 
koniecznie odpocznij po trudnych dniach, wycisz 
się, naładuj baterie.

W pracy gorąco. Gdy dojdzie do dyskusji, ktoś 
z twojego zespołu w końcu dowie się, co masz mu 
do zarzucenia. I choć cię to zdziwi, uzna twoje racje 
i zmieni postępowanie. Skup się na zdrowiu i popra-
wie kondycji, by nie dać się styczniowym infekcjom. 
Odwiedź basen, siłownię lub po prostu wybierz się 
na długi spacer. Dobrze ci zrobi mały wypad na za-
kupy.

Przed tobą spokojny tydzień, bez awantur i kłopo-
tów. Będziesz miał okazję poświęcić czas swojej 
pasji, co wprawi cię w doskonały nastrój. Jeżeli 
otrzymasz zaproszenie na wydarzenie kulturalne lub 
towarzyską imprezę, koniecznie z niego skorzystaj. 
Poznasz kogoś ciekawego, to może być materiał na 
długą przyjaźń. 

Najbliższe dni będą sprzyjać rozwojowi osobistemu. 
Pojawi się okazja, by nabyć nowe umiejętności lub 
zdobyć wiedzę. Jeśli szef zaproponuje ci wyjazd 
na szkolenie, nie protestuj. Tym razem nie będzie 
to nudna nasiadówka. Trudny moment dla Bliźniąt 
w stałych związkach. Zauważysz, że partner nie po-
święca ci wystarczająco dużo uwagi i postanowisz 
go zmienić.

Los ci sprzyja. Nie zmarnuj nadarzających się szans 
przez swój krytycyzm. Należy być czujnym, ale bez 
przesady. Przełożeni docenią twoją pracowitość, mo-
żesz liczyć na nagrodę. Powodzenie w sferze zawodo-
wej podbuduje twoje ego, zaczniesz flirtować i łatwo 
będzie zawrócić ci w głowie. Uważaj, by nie dać part-
nerowi powodów do zazdrości.

W najbliższych dniach skupisz się na prywatnych 
sprawach, odwiedzisz dawno nie widzianych krewnych 
i załatwisz to, co od dawna leżało ci na sercu. Bądź 
ostrożny w kontaktach towarzyskich, wypowiedzenie 
jednego słowa za dużo może się źle skończyć. Przyj-
dzie ci spotkać się z kimś, kogo szczerze nie znosisz. 
Zachowaj spokój za wszelką cenę.
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Wyjątkowy rok za nami
Wąbrzeźno  Rocznicowy rok „Stulecia Niepodległości” już za nami. Wciąż jednak wąbrzeska bibliote-
ka realizuje lekcje biblioteczne w oparciu o wystawę „Tacy byliśmy... Tak żyliśmy...”

W środę 2 stycznia gościli 
w książnicy klasę VII b ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 wraz z opie-
kunem Lidią Jabłońską. Z kolei 
w piątek 4 stycznia, jak ważny dla 
każdego człowieka jest zrówno-
ważony rozwój – coś dla ducha, 
coś dla ciała lub parafrazując te 
zasadę dla „ścisłowców” trochę 
poezji, dla humanistów coś z in-
żynierii, dowiedzieli się w biblio-
tece uczniowie Zespołu Szkół Za-
wodowych w Wąbrzeźnie.

Dwie klasy II o profilu me-
chanicznym i ekonomicznym 
próbowała zachęcić do bywania 
w bibliotece dyrektor  Aleksandra 
Kurek. – Pokazaliśmy uczniom 
to co mamy najlepsze: literatu-

rę piękną, zbiory antykwaryczne 
i audiobooki, regionalia, strefę dla 
młodzieży z jej wygodnymi sofa-
mi i pufami gdzie można nie tyl-
ko poczytać, ale i zagrać w plan-
szówki, zrelaksować się oglądając 
TV lub posurfować w internecie. 
Mamy nadzieję, że ulotki z naszą 
biblioteczną ofertą i godzinami 
otwarcia nie trafiły od razu do 
kosza i że zostaną przez młodzież 
wykorzystane – mówi Aleksan-
dra Kurek.

W drugiej części spotkania 
uczniowie obejrzeli wystawę 
„Tacy byliśmy... Tak żyliśmy...”. 
Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się zgromadzone na niej 
przedmioty codziennego użyt-

ku, często mające już sto i więcej 
lat, co do przeznaczenia których 
młodzież miała wiele wątpliwo-
ści. Organizatorzy dziękują dr 
Karolowi Alichnowiczowi za za-
chęcenie młodzieży do odwiedzin 
w bibliotece.

– W piątek 4 stycznia za-
mknęliśmy wystawę poświęconą 
stuleciu polskiej niepodległości. 
Od poniedziałku 7 stycznia 2019 
zapraszamy na kiermasz książek 
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy – dodaje dyrek-
tor Aleksandra Kutrek.

(red)
fot. MiPbP im. Witalisa 

Szlachcikowskiego 
w Wąbrzeźnie
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Perłowe imperium Mikimoto
POSTAĆ  Zaczynał jako biedny nastolatek sprzedający warzywa na wiejskim targu. Skończył 
jako milioner władający perłowym imperium

Mikimoto urodził się 
w miejscowości Toba w Japo-
nii. Jego ojciec nie należał do 
wyższych sfer. Posiadał sklep, 
w którym można było na-
być makarony. Gdy Mikimoto 
miał zaledwie 11 lat, jego tata 
zachorował. Młody Mikomo-
to musiał zająć się sprzedażą 
warzyw, by pomóc utrzymać 
rodzinę. Gdy miał 13 lat, nie 
był już w stanie łączyć obo-
wiązków i szkoły. Musiał więc 
ją opuścić. Gdy wracał z pracy 
do domu, często spostrzegał 
poławiaczy pereł, którzy pra-
cowali przy pobliskiej wyspie 
Ise. W tamtych czasach perły 
były poszukiwane w muszlach 
dziko żyjących ostryg. Trzeba 
było otworzyć mnóstwo mu-
szel, by trafić na odpowiednią 
perłę.

Będąc na wystawie ręko-

Drożyzna początku lat 20-
tych była wyrodnym dziec-
kiem I wojny światowej. Już 
w czasie wojny brakowało 

XX wiek

Drogo, więc protestują
Ceny towarów rosną, ale mimo to nikt z mieszkańców Wąbrzeźna nie myśli 
o tym, aby urządzać wiece protestacyjne. Inaczej było na przykład w 1923 
roku, kiedy ceny podstawowych produktów wzrosły czasem o 200-300%.

dzielniczej w Tokio w 1890 r., 
pierwszy raz Mikimoto za-
świtał w głowie projekt wy-
korzystania ostryg w celach 
handlowych. Chociaż fabry-
kacja „sztucznych” pereł była 
zasadniczo dawno znaną, to 
jednak próby w tym kierun-
ku nie dawały rezultatu i sam 
Mikimoto długie lala męczył 
się nad wynalezieniem wła-
ściwego sposobu. W końcu 
udał się wielki eksperyment: 
muszla „zaszczepiona”, wy-
dała prawdziwą, piękną per-
łę. Aby osiągnąć wymarzony 
efekt, potrzebne były 23 lata 
prób i błędów. Ale to nie zra-
żało Mikomoto.

Pomysł na wytworzenie 
perły wewnątrz muszli był 
prosty. Należało wszczepić do 
środka sztuczne, kuliste jądro 
i fragment tkanki nabłon-

kowej. Później potrzebne są 
odpowiednie warunki, czy-
li niezbyt niska temperatura 
i czas – kilkanaście miesię-
cy. Za czasów Mikimoto perły 
dojrzewały przez siedem lat. 
Mimo tak karkołomnego pro-
cesu tylko jedna na 100 pereł 
nadawała się do dalszego uży-
cia w prestiżowym przemyśle 
jubilerskim. 40% to drugi sort 
pereł, a reszta to odpady.

Mikimorto powołał do 
życia w mieście Toba specjal-
ne laboratoria i „wylęgarnie” 
pereł na morzu. Dzięki nowej 
technologii osiągnął wielki 
sukces. W ciągu 20 lat zbudo-
wał 350 farm pereł, które pro-
dukowały 10 milionów pereł 
rocznie. Sieć sprzedaży rozpo-
czął od Japonii. W 1899 toku 
otworzył sklep w Tokio. 14 lat 
później debiutował sklepem 
w Londynie. Mikomoto został 
milionerem. Kryzys dopadł 
go dopiero, gdy przekroczył 70 
lat. Ceny pereł zaczęły raptow-
nie spadać. Działo się tak, po-
nieważ na rynku pojawiało się 
dużo pereł tańszych, ale gor-
szej jakości. Mikimoto wpadł 
na szalony pomysł, nakazał 
publicznie spalić potężne ilości 
pereł drugiej kategorii. To dało 
klientom do myślenia. Okaza-
ło się, że Japończyk ponad pie-
niądze cenił jakość produktu. 
Moda na jego perły powróciła.

W biznesie wspierała go 
żona imieniem Ume. Para po-
siadała pięcioro dzieci. Aby 
umocnić swoją firmę i podzię-

kować bogom za pomyślność, 
zbudował w Toba wielką świą-
tynię. W 1927 roku Mikimo-
to spotkał podczas podroży 
po USA wynalazcę żarówki 
– Thomasa Edisona. Amery-
kanin był zachwycony pracą 
Japończyka. Uważał, że udało 
mu się pokonać matkę naturę, 
tworząc tak cudowne i idealne 
perły.

Cięższe lata przyszły wraz 
z II wojną światową. Japo-
nia była zamknięta na świat, 
a pereł było o wiele za dużo, 
by rozeszły się po rynku ja-
pońskim. Po wojnie Mikimo-
to wznowił biznes. Otworzył 
sklepy w Paryżu, Nowym 
Jorku, Los Angeles, Szanghaju 
i Nomnaju. Miał pierwszą ja-
pońską firmę o globalnym za-
sięgu. Przez całą karierę zmu-
szony był walczyć z opinią, 
że jego perły to podróbki. Na 
samym początku ludzie nie 
chcieli kupować wyhodowa-
nych pereł uważając, że to coś 
nienaturalnego. Trzeba przy-
znać, że Japończyk miał głowę 
do prowadzenia chwytliwych 
akcji reklamowych. W 1926 
roku przybył na Międzyna-
rodową Wystawę Expo do Fi-
ladelfii. Zaprezentował tam 
replikę tzw. dzwonu wolności 
wykonaną z pereł. Rozpisywa-
ły się o tym wszystkie gazety.

Mikimoto dożył sędziwego 
wieku 96 lat. Jego perły wciąż 
są dostępne na rynku. Roczny 
dochód z ich sprzedaży sza-
cowany jest na kilkaset mi-

lionów dolarów. Firma regu-
larnie zaopatruje w biżuterię 
uczestniczki konkursów miss. 
Perły od zawsze miały dobrą 
opinię w świecie biżuterii. 
Muzułmanie wierzą, że pew-
nego razu Mahomet spotkał 
na swej drodze biedną kobietę, 
rozpaczającą nad nędzą swych 
dzieci i płaczącą rzewnymi 
łzami. Zlitował się nad nią 
i wkrótce łzy zamieniły się 
w perły o wspaniałym blasku, 
z których jedna jedyna już wy-
starczała na wyżywienie całej 
rodziny. I istotnie widok per-
ły wzbudza w większości osób 
wrażenie jakiegoś smutku, 
a według licznych przesądów, 
przynoszą one nieszczęście.

Perły nie zawsze służyły 
tylko do dekoracji koronnych 
klejnotów lub pięknych kobiet: 
niekiedy pito je rozpuszczając 
w occie! Tak uczynił sir Tomasz 
Gresham za panowania królo-
wej Elżbiety podczas przyjęcia 
wydanego na cześć hiszpań-
skich gości, by im pokazać 
w jakim zbytku żyją Anglicy! 
Zwyczaj ten istniał zresztą też 
za czasów rzymskich. Jeżeli 
pojęcie perły łączy się niero-
zerwalnie z postacią królowej 
egipskiej Kleopatry, lubującej 
się w tych klejnotach, to rów-
nież i inne późniejsze postacie 
historyczne zawsze miały na 
sobie sznury pereł czy perłowe 
kolczyki.

(pw)
fot. ilustracyjne

podstawowych produktów, 
np. mleka czy mięsa. Wysokie 
ceny szalały na czarnym ryn-
ku. Nie lepiej było w 1920 roku, 

prawie dwa lata po wojnie. 
W swoim sprawozdaniu do 
wojewody pomorskiego staro-
sta wąbrzeski pisał: „w pierw-
szej linii wywołuje niezado-
wolenie drożyzna, brak pracy 
i obuwia”.

Trzy lata później, w 1923 
roku bez pracy pozostawało 
500 mieszkańców Wąbrzeźna. 
Właśnie na tle drożyzny i bra-
ku pracy w Wąbrzeźnie w lu-
tym 1923 roku zorganizowano 
wiec protestacyjny. Mieszkań-
cy niezadowoleni z sytuacji 
gospodarczej zgromadzili się 
w sali Strzelnicy. Organiza-
torem spotkania było miej-

scowe Zjednoczenie Zawodo-
we Polskie. ZZP było centralą 
związków zawodowych, która 
powstała w 1902 roku w West-
falii w Niemczech. Opowiada-
ło się za przebudową ustroju 
kapitalistycznego poprzez roz-
wój spółdzielczości, od połowy 
lat 30 za korporacjonizmem.

Wiec w Wąbrzeźnie za-
kończył się przekazaniem pi-
semnych rezolucji staroście 
wąbrzeskiemu.  Należy pod-
kreślić, że mimo bardzo trud-
nej sytuacji w Wąbrzeźnie 
w tych dniach panował spokój. 
Nie można tego powiedzieć 
o sąsiednim, a położonym 
w powiecie wąbrzeskim w Go-
lubiu. Tu nie dość, że wiec zor-
ganizowano pod budynkiem 
magistratu, to jeszcze jeden 
z bezrobotnych protestujących 
groził użyciem broni palnej.

Aby ulżyć wąbrzeskim 
bezrobotnym, w 1926 roku 
powstał Komitet Obywatel-
ski złożony z przedstawicieli 

duchowieństwa, rzemiosła, 
rolników i organizacji społecz-
nych. Działalność komitetu 
nie polegała niestety na jakiejś 
głębszej pomocy bezrobotnym. 
Ograniczano się do organizacji 
kuchni polowej i dożywiania 
dzieci. W zimie 1926 roku zor-
ganizowano na łamach prasy 
zabawę pt. „Ognista strzała”, 
w czasie której zbierano fun-
dusze na rzecz bezrobotnych. 
Ognista strzała była rodzajem 
łańcuszka. Jedna osoba „tra-
fiona” ognistą strzałą płaciła 
na rzecz kuchni polowej da-
tek i miała prawo wyznacze-
nia kolejnej osoby, którą trafić 
miała kolejna ognista strza-
ła. Był to popularny sposób 
zbiórek pieniędzy w okresie 
międzywojennym. Obiady 
w kuchni polowej były wyda-
wane w Przytułku dla Starców 
w godzinach 11:30 – 12.

(pw)
fot. ilustracyjne
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O polskie Pomorze
POSTAĆ  Ksiądz Józef Wrycza przez niemal całe swoje życie walczył o niepodległość Polski. W 1919 
roku organizował polskie powstanie w Chełmży. Walczył w Powstaniu Wielkopolskim i wojnie ze 
Związkiem Radzieckim w 1920 roku. W czasie II wojny światowej tworzył Tajną Organizację Wojsko-
wą „Gryf Pomorski”. Co ciekawe przez krótki okres czasu był wikarym w Kowalewie Pomorskim

Ksiądz Józef Wrycza urodził 
się 4 lutego 1884 w Zblewie na 
Pomorzu. Pochodził ze starego 
kaszubskiego rodu Wryczów. 
Był synem Franciszka Wryczy, 
piekarza w Zblewie i Franciszki 
z domu Trocha. Szkołę ludową 
ukończył w rodzinnym Zblewie. 
W latach 1894-1899 uczęszczał do 
Collegium Marianum w Pelpli-
nie, a następnie do gimnazjum 
humanistycznego w Chełmnie. 
W 1903 r. musiał je opuścić za 
działalność niepodległościową 
w organizacji pomorskich filoma-
tów. Przeniósł się do gimnazjum 
w Wejherowie, w którym w 1904 
roku zdał maturę. Przez kolejne 
cztery lata uczył się w Semina-
rium Duchownym w Pelplinie. 
23 lutego 1908 roku otrzymał 
święcenia kapłańskie. Pracował 
następnie jako wikary na para-
fiach m.in.: w Borzyszkowych, 
Grucznie, Śliwicach, Jastarni, 
Żarnowcu i Chełmży. Związał 
się wówczas z ruchem młodoka-
szubskim, współpracował m.in. 
z Aleksandrem Majkowskim. Od 
2 września 1909 roku był człon-
kiem rady nadzorczej spółki wy-
dawniczej młodokaszubskiego 
pisma „Gryf” w Kościerzynie, 
które popularyzowało regiona-
lizm kaszubski i tradycje więzi 
z Polską. Był autorem wielu arty-
kułów w tym piśmie. Jako biblio-
tekarz parafialny zorganizował 
ponad 40 ludowych wypożyczal-
ni książek.

W 1914 roku został powoła-
ny do służby wojskowej w armii 
niemieckiej, w której służył jako 
sanitariusz. Dwa lata później po-
wrócił do swoich obowiązków 
kapłańskich w pomorskich para-
fiach. Aktywnie działał także na 
polu społecznym, m.in. był człon-
kiem Zarządu Banku w Chełm-

nie, patronem Towarzystwa Mło-
dzieży Męskiej i Żeńskiej oraz 
Towarzystwa im. Piotra Skargi, 
sekretarzem i skarbnikiem Po-
wiatowej Rady Ludowej w Toru-
niu oraz skarbnikiem Rady Lu-
dowej w Chełmży. Organizował 
kwesty na cele narodowe. W 1917 
roku założył tajne Towarzystwo 
Młodzieży Polskiej, którego za-
daniem było propagowanie czy-
nu narodowego zmierzającego do 
odbudowy państwa polskiego. 

Powstanie w Chełmży
W listopadzie 1917 roku zo-

stał wybrany do Sejmu Dziel-
nicowego w Poznaniu. Był zwo-
lennikiem prowadzenia walki 
zbrojnej o wyzwolenie Pomorza, 
natomiast sceptycznie podcho-
dził do koncepcji dyplomatycz-
nego uregulowania tej kwestii. 
W związku z tym zaangażował 
się w tworzenie i rozbudowy-
wanie struktur Organizacji Woj-
skowej Pomorza w Chełmży. 
W styczniu 1919 roku opanowała 
ona miasto, ale została rozbita 
przez niemiecki oddział Grenz-
schutzu. 28 stycznia tego roku 
ksiądz Wrycza został areszto-
wany przez Niemców, oskar-
żony o zdradę stanu i skazany 
na śmierć. Osadzony w cytadeli 
w Grudziądzu, dzięki interwencji 
prezesa Rady Ludowej z Torunia 
został uwolniony, po czym po-
wrócił na krótko do Chełmży. 
Ten okres jego życia przyniósł 
mu sławę bohatera narodowego 
na Pomorzu.

Jesienią 1919 roku przedostał 
się do objętej powstaniem Wiel-
kopolski, otrzymując przydział 
do 63 pułku piechoty w Inowro-
cławiu jako kapelan wojskowy. 
Od grudnia pełnił jednocześnie 
funkcję proboszcza 16 Pomor-
skiej Dywizji Piechoty. Na po-

czątku stycznia 1920 roku wkro-
czył wraz z oddziałami polskimi 
do Torunia, gdzie objął funkcje 
kapelana garnizonu i szpitala. 10 
lutego brał udział w uroczystych 
zaślubinach Polski z Bałtykiem 
w Pucku. W połowie marca trafił 
ze swoim pułkiem w skład Fron-
tu Pomorskiego gen. J. Hallera do 
Kartuz. Od kwietnia brał udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Walczył w obronie przedmościa 
warszawskiego, a od 16 sierpnia 
uczestniczył w polskim kontr-
uderzeniu znad Wieprza. Po do-
tarciu 63 pp do Łomży przeszedł 
do sztabu 16 DP, w którym służył 
do powrotu dywizji do Grudzią-
dza w listopadzie 1920 roku. Czte-
ry lata później na własną prośbę 
został przeniesiony do rezerwy. 

Wikary w Kowalewie
Po zakończeniu służby woj-

skowej został wikarym w Ko-
walewie Pomorskim. Po kilku 
miesiącach objął parafię w Wielu 
na Kaszubach. Od połowy lat 20. 
zaangażował się w działalność 
polityczną. Od 1926 roku był 
oboźnym Okręgu II Pomorskiego 
Obozu Wielkiej Polski, a od 1928 
roku – wiceprezesem i prezesem 
Zarządu Powiatowego Stronnic-
twa Narodowego w Chojnicach. 
Przeciwstawiał się rządom sana-
cji, m.in. doprowadził do strajku 
szkolnego w Wielu, sprzeciwiając 
się obowiązkowemu nauczaniu 
dzieci Marsza Pierwszej Brygady. 
W 1935 roku został skazany na 
kilka tygodni aresztu, który od-
był w zakładzie dla księży w Ry-
wałdzie. Prowadził w dalszym 
ciągu działalność społeczną, 
będąc m.in. dyrektorem Banku 
Ludowego w Wielu, skarbnikiem 
miejscowego Kółka Rolnicze-
go i patronem wielu organizacji 
młodzieżowych. Propagował tra-

dycję kaszubską, np. spuściznę 
literacką po Hieronimie Derdow-
skim. W czerwcu 1931 roku został 
prezesem Zarządu Okręgowego 
Związku Towarzystw Powstań-
ców i Wojaków.

Na czele Gryfa
Od samego początku oku-

pacji Niemcy intensywnie po-
szukiwali go jako legendarnego 
przedstawiciela polskiego ruchu 
niepodległościowego i antynie-
mieckiego. Już we wrześniu 1939 
roku został podstępnie areszto-
wany na posterunku żandarme-
rii w Czersku, jednak udało mu 
się zbiec i przez całą okupację 
ukrywał się w różnych miejscach. 
Jednocześnie rozpoczął działal-
ność konspiracyjną, zakładając 
na początku 1940 roku niewiel-
ką organizację podziemną KO-
RAL (przemianowaną później na 
Wojskową Organizację Niepod-
ległościową). Wskutek dużych 
trudności w łączności i werbun-
ku nie zdołał jednak rozszerzyć 
jej wpływów. Utrzymywał kon-
takty i udzielał poparcia innym 
pomorskim organizacjom kon-
spiracyjnym, jak np. Organizacja 
Wojskowa Młodzieży Kaszub-
skiej, czy Grunwald. Miał także 
poprzez Wacława Ciesielskiego 
dojścia do ogólnopolskiej konspi-
racji Związku Walki Zbrojnej i Or-
ganizacji Wojskowej Stronnictwa 
Narodowego. Na przełomie lat 
1940-1941 spotkał się w rejonie 
Bytowa z przywódcą Tajnej Orga-
nizacji Wojskowej „Gryf Kaszub-
ski”, por. Józefem Dambkiem. 
Objął ją swoim patronatem, co 
umożliwiło jej szybki rozwój 
organizacyjny w terenie. 7 lipca 
1941 roku na tajnym zebraniu 
w Czarnej Dąbrowie został wy-
brany I prezesem Rady Naczel-
nej nowo powstałej organizacji 
TOW „Gryf Pomorski”, co bardzo 
podniosło jej prestiż w oczach 
mieszkańców Pomorza. Istnieją 
rozbieżności wśród badaczy, czy 
był jej faktycznym przywódcą, 
czy tylko honorowym patronem, 
a w rzeczywistości kierował nią 
por. J. Dambek jako jego zastępca 
i kierownik Głównego Wydzia-
łu Organizacyjnego. Na pewno 
wycofał się z przywództwa TOW 
„Gryf Pomorski” wiosną 1943 
roku, kiedy doszło do waśni i sa-
mosądów wewnątrzorganizacyj-
nych. Nadal jednak utrzymywał 
liczne kontakty konspiracyjne. 
W celu nadania większego zna-
czenia ks. J. Wryczy oraz całej 
organizacji w 1944 roku rozpo-
wszechniono wśród miejscowej 

ludności informację, że został 
przez władze polskie w Londynie 
mianowany na stopień generała, 
co nie było jednak prawdą. La-
tem. zobowiązał się przedstawi-
cielom Okręgu Pomorskiego AK 
do ogłoszenia apelu o podporząd-
kowaniu się AK na okres realiza-
cji planu Burza innych organiza-
cji pomorskich. Przez cały okres 
okupacji był intensywnie poszu-
kiwany przez Niemców, którzy 
wyznaczali za jego głowę coraz to 
większe nagrody; najwyższe ze 
znanych na Pomorzu: 40 tys., 50 
tys., 200 tys., 300 tys., a w końcu 
500 tys. marek. Osobom udziela-
jącym mu pomocy groziła kara 
śmierci. Pomimo tego przetrwał 
w ukryciu do zajęcia Pomorza 
przez wojska sowieckie na po-
czątku 1945 roku.

Po zakończeniu II wojny 
światowej wrócił na probostwo 
do Wiela, które sprawował do 
1948 roku. W tym czasie został 
również dziekanem czerskim, 
a w 1947 roku kanonikiem. Jed-
nocześnie związał się z antyko-
munistyczną konspiracją nie-
podległościową reprezentowaną 
przez Delegaturę Sił Zbrojnych. 
Występował wówczas przeciw-
ko sowietyzacji Pomorza, na-
woływał do bojkotu zarządzeń 
tzw. władzy ludowej, udzielał 
poparcia oddziałom partyzanc-
kim. Być może patronował także 
podziemnej organizacji wojsko-
wej pod nazwą Dywizja Pomor-
ska Armii Krajowej (IV Dywizja 
Pomorska), która współdziałała 
ze zgrupowaniem mjr. Zygmun-
ta Szendzielarza ps. „Łupaszka”. 
Próbował odnowić swoją przed-
wojenną działalność społecz-
ną, zakładając na terenie Wiela 
spółdzielnie rolnicze pod nazwą 
Nadzieja. W 1948 roku został 
przeniesiony do Tucholi, gdzie 
również pełnił obowiązki dzie-
kana. Tam mianowano go ho-
norowym kanonikiem kapituły 
chełmińskiej. Od zakończenia 
działań wojennych aż do śmierci 
był stale obserwowany i nękany 
przez Urząd Bezpieczeństwa. We 
wszystkich jego posunięciach 
duszpasterskich i społecznych 
doszukiwano się wrogiej dzia-
łalności przeciw ludowej władzy. 
Był jednym z nielicznych księży 
rozpracowywanych tuż przed 
zakończeniem wojny. Zmarł 4 
grudnia 1961 roku i został po-
chowany na cmentarzu parafial-
nym w Tucholi. Jego pogrzeb stał 
się uroczystością patriotyczną.

Opr. Szyw

Ksiądz Wrycza uczestniczył w zaślubinach Polski z morzem w 1920 roku 
(obraz Kossaka)

Ksiądz Józef Wrycza żył w latach 
1884 – 1961



ogłoszenia28 Czwartek 10 stycznia 2019 WABRZEZNO-CWA.PL

ZASADY NADAWANIA OG£OSZENIA W GAZECIE
Teraz Twoje og³oszenie drobne uka¿e siê WE WSZYSTKICH naszych tygodnikach!  

Tygodnik Regionu Golubsko-Dobrzyñskiego CGD, Tygodnik Regionu Lipnowskiego CLI, Tygodnik Regionu Rypiñskiego CRY, Tygodnik Regionu W¹brzeskiego CWA

1. Wyœlij treœæ og³oszenia na adres e-mail: reklama@wpr.info.pl. Otrzymasz e-mail zwrotny z wycen¹ i nr konta do wp³aty.
2. OdwiedŸ nasze biuro i nadaj og³oszenie osobiœcie: ul. Rynek 22, 87-400 Golub-Dobrzyñ

Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu 56 493-41-50 lub 608-688-587 oraz na stronie www.golub-cgd.pl

OG£OSZENIE MO¯EMY PRZYJ¥Æ OD CIEBIE NA DWA SPOSOBY

ZASADY NADAWANIA OG£OSZEÑ DROBNYCH
1.Twoje og³oszenie drobne uka¿e siê WE WSZYSTKICH naszych tygodnikach: CGD, CLI, CRY, CWA

2. Wyœlij treœæ og³oszenia na adres e-mail: reklama@wpr.info.pl. Otrzymasz e-mail zwrotny z wycen¹ i nr konta do wp³aty

Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu 56 493-41-50 lub 608-688-587 oraz na stronie www.golub-cgd.pl

OG£OSZENIE MO¯EMY PRZYJ¥Æ OD CIEBIE NA DWA SPOSOBY

 lub odwiedŸ nasze biuro i nadaj og³oszenie osobiœcie: ul. Rynek 22, 87-400 Golub-Dobrzyñ

Aby og³oszenie ukaza³o siê w tygodniku: 

ZASADY NADAWANIA OG£OSZEÑ DROBNYCH

Twoje og³oszenie uka¿e siê WE WSZYSTKICH naszych tygodnikach: CGD, CLI, CRY, CWA.

Wyœlij treœæ og³oszenia na adres e-mail: reklama@wpr.info.pl. Otrzymasz e-mail zwrotny z wycen¹ i nr konta do wp³aty

 OdwiedŸ nasze biuro i nadaj og³oszenie osobiœcie: ul. Rynek 22, 87-400 Golub-Dobrzyñ

Aby nadaæ og³oszenie : 

Og³oszenia do kolejnego numeru przyjmujemy do godziny 16    w poniedzia³ki00

Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu 56 493-41-50 lub 608-688-587. Regulamin znajdziesz na stronie www.golub-cgd.pl

Auto-Moto
Części i akcesoria

Auto-Zarębski-części i akcesoria samochodowe, 
Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 32A, tel. 56 
683 50 58

Części i akcesoria sam. U Małgosi, Małgorzata 
Salach, Golub-Dobrzyń, ul. Kościuszki 31, tel. 
56 683 35 15, 504 538 151

Części i akcesoria sam. U Małgosi, Małgorzata 
Salach, Kowalewo Pom., ul. Batalionów Chłop-
skich 3B, tel. 56 684 40 72

Radmat-sklep motoryzacyjny, części i naprawa 
rowerów, tel. 726 235 076

U Adama Sklep motoryzacyjny Golub-Dobrzyń, 
ul. Świerkowa 8, tel. 566 833 784

Sklep motoryzacyjny, wymiana oleju MOTO-OIL, 
diag. komput., wymiana opon, klimatyzacja, na-
prawy bieżące, Golub-Dobrzyń,  ul. Dziewanow-
skiego 22, tel. 602 199 314

Auto częśći AiR, Golub-Dobrzyń, ul. Tulipanowa 
14, tel. 664 490 951

mamAuto-sprawdzone części używane do 
wszystkich aut-Gwarancja 1 miesiąc!, tel. 54 280 
3005

Auto części Ravis, ul. Skępska 31, Lipno, tel. 54 
288 46 76

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

Kupię/Sprzedam
Fiat Uno w wersji F.I.R.E, pojemność 1.0, 
benzyna. Kilka ognisk korozji i podłoga 
w stanie dostatecznym. Małe wgniece-
nie z przodu na masce. Auto mecha-
nicznie bardzo dobre. Pali bez problemu 
nawet w duży mróz, silnik chodzi równo 
i bezproblemowo. Niedawno wymienia-
łem nagrzewnicę, wcześniej termostat, 
więc auto szybko osiąga 90 stopni. 
Drugi właściciel. Auto jest po wymia-
nie rozrządu i oleju. Przegląd do lutego 
2019, OC do marca 2019. Do auta dorzu-
cam dwa komplety opon letnich. Cena  
1 000 zł do negocjacji. Tel. 609 884 160

Serwisy
Auto-Zarębski naprawy bieżące, geometria kół 
3D, klimatyzacja, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Ry-
pińska 32A, tel. 56 683 50 58

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

D.Grabowski-Klimatyzacja i diagnostyka kół 3D, 
Sadykierz 17, tel. 668 547 369

K.Bieganowski-zakład wulkanizacyjny, Golub-
Dobrzyń, ul. Strumykowa 1, tel. 601 917 253

D. Siemienik-klimatyzacja, wulkanizacja, serwis, 
tel. 56 683 30 17

Auto Check-klimatyzacja, elektryka sam., obsłu-
ga, naprawa, tel. 882 510 025

Auto naprawa J. Cebula-geometria, diagnostyka 
pojazdowa, Kowalewo Pomorskie, tel. 721 300 
688.

Wichurex-klimatyzacja, serwisy opon, mechani-
ka pojazd., Kowalewo Pomorskie, tel. 504 395 
786, 501 499 948

Auto Gaz-montaż instalacji gazowych, mechani-
ka pojazdowa, tel. 600 055 664

Tom-Gaz-montaż samochodowych instalacji ga-
zowych, tel. 608 027 239

G.Nowakowski-auto naprawa, handel wulkaniza-
cja, klimatyzacja, tel. 603 607 228

JB Truck-diagnostyka i naprawa samochodów 
ciężarowych, serwis klimatyzacji, tel. 608 711 
361

D.Kęsicki-usługi mech., klimatyzacja, wulkani-
zacja, diag. komp., tel. 665 832 917

A.Osowski-ogumienie-sprzedaż, wymiana, ser-
wis, tel. 692 833 009

Trygum-kompleksowe usługi wulkanizacyjne, 
opony używane, Pląchoty 14, tel. 782 659 253 

Auto-Nik-mechanika i diagnostyka samochodo-
wa, Radomin 63 A, tel. 665 130 681

Mar-Mot-naprawa samoch., specjalizacja Re-
nault, Peugeot, Citroen, tel. 666 866 751

AiR-auto naprawa, kompleksowe naprawy powy-
padkowe, tel. 664 490 951

Gawrońscy-legalizacja tachografów cyfrowych, 
Rypin, ul. Mleczarska 21, tel. 602 536 686

Auto Sumocki-opony hurt-detal, sprzedaż, 
wulkanizacja i serwis. Naprawa aut. Lakiernia 
proszkowa. Klimatyzacja, Makówiec 67, tel. 601 
927 221

Blonkowski, Tłuchowo, Mysłakówko 15, tel. 692 
144 235

Mechanika pojazdowa i serwis opon, Krojczyn 
22, tel. 603 904 781

Mar-Auto Marek Grąbczewski-mechanika pojaz-
dowa, wulkanizacja, geometria 3D, serwis klima-
tyzacji, Auto Pomoc 24h, Skępe, Józefkowo 4, 
tel. 508 086 766

Skup aut/demontaż
K. Bieganowski-skup aut gotówka, tel. 601 
917 253

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płaci-
my Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel. 
54 280 3005

Stacja demontażu pojazdów, auto kasacja, Ki-
kół, ul. Spółdzielcza 9, tel. 887 412 858

Stacja demontażu pojazdów. Samochodowe 
instalacje gazowe-montaż, serwis, Wola 27, 
tel. 500 102 555

Nieruchomości
NSP-Nieruchomości-biuro pośrednictwa w ob-
rocie nieruchomościami. Oferujemy profesjonal-
ne przeprowadzenie każdego rodzaju transakcji 
w nieruchomościach, Golub-Dobrzyń, ul. Pod 
Arkadami 11, tel. 531 795 462

Mieszkanie na sprzedaż – Golub-Dobrzyń, ul. 
Brodnicka 35a, pow. 65,92m2 z tarasem, cena: 
217.536,00 zł. KOM – BUD tel. 56-498-36-31

Lokal użytkowy na sprzedaż – Golub-Dobrzyń, ul. 
Brodnicka 35B, pow. 48,05m2, cena 111.219,00 
zł+VAT. KOM – BUD tel. 56-498-36-31

Działka budowlana 30a, uzbrojona. Gmina Wiel-
gie, tel. 54 289 73 47 

Sprzedam dom w centrum Rypina o powierzchni 
108 m2, budynek z lokalizacją działalności go-
spodarczej i mieszkalnej + 3 garaże oraz maszy-
ny stolarskie cena do uzgodnienia, tel. 784 578 
821

Wynajmę mieszkanie  na okres 8 miesięcy od 
01.04.2018 dla jednej osoby w rejonie Zbójno, 
Nowogród, Golub-Dobrzyń, tel. 601 39 55 88

Usługi hydrauliczno-ślusarskie, wodno-kan i CO. 
Wykonawstwo instalacji wodnych, kanalizacyj-
nych i CO. Montaż kotłowni. Radomin 23b, tel. 
512 295 280

Projektornia-meble na wymiar: m.in. kuchenne, 
biurowe, szafy przesuwne. Wyposażenia firm, ap-
tek, przychodni lekarskich, inst. pożytku publicz-
nego, tel. 662 116 657

Benstal-Ogród, Narzędzia, Stal, Rypin, Piłsud-
skiego 76A, tel. 54 230 90 66, 519 618 010

El-Dan firma ogólnobudowlana, stany surowe, 
elewacje, dachy, docieplenia, wykończenie wnętrz, 
tel. 792 080 506

FHU Rolkop materiały budowlano-przemysłowe, 
Lipno, ul. Jastrzębska 17A, tel. 605 085 007

FU Krystian Pawłowski-adaptacja poddaszy, tyn-
ki elewacyjne i dekoracyjne, malowanie, gładzie, 
płytki, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 794 663 537

Gru-Met-piaskowanie z dojazdem. Usługi ślusar-
sko-spawalnicze, tel. 888 471 801

Hurtownia materiałów budowlanych F.H.U. Rad-
Met Radosław Będlin, Moszczone 40, tel. 513 178 
323, 727 688 027

M-4 okna, bramy garażowe, drzwi, rolety, parape-
ty, Lipno, ul. 3-go Maja 16, tel. 54 288 35 82

Marex technika grzewcza i sanitarna, Lipno, ul. 
Skępska 36, tel. 604 612 749

Max-Bruk-układamy kostkę brukową i granitową. 
Wykonujemy chodniki, parkingi, drogi, podjazdy, 
tarasy, ogrodzenia itp., Tłuchowo, tel. 790 547 
678

Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, 
produkcja kotłów CO, usługi hydrauliczne, ko-
parką i koparko-ładowarką, tel. 667 552 919, 607 
479 291

Ocieplanie pianką PUR, tynki i posadzki maszyno-
we, tel. 501 202 840

P.P.H.U Kalinowski-bramy, ogrodzenia, balustra-
dy, usługi spawalnicze, Tłuchowo, tel. 512 442 
245

P.P.H.U Rom-Dom-więźby dachowe, pokrycia 
dachowe, obróbki blacharskie, budowa domów 
w systemie szkieletowym. Roman Ruszkowski. 
tel. 601-811-909

P.P.H.U. Michał Ostrowicki-usługi koparkami, 
transport materiałów sypkich, Jasień 53a, tel. 505 
840 026, 502 212 981

Panorama-sprzedaż okien, drzwi, rolet, bram, pa-
rapetów, moskitier, Rypin, ul. Kościuszki 54, tel. 
509 728 154, 729 353 930

Schody drewniane, układanie podłóg/parkietów, 
cyklinowanie, balustrady, tarasy, meble ogrodo-
we, Tłuchowo, tel. 602 636 101

Tynki cenentowo-wapienne. Długoletnie doświad-
czenie, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 607 349 375

Usługi elektryczne, energetyczne, podnośnik 
koszowy 18m, pomiary i inne usługi, Ziółkowski 
Ireneusz, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 606 313 594

Usługi koparko ładowarką/wywrotką, melioracje, 
odwodnienia, pomiary spadków, eko szamba, 
Wola 9a, tel. 698 481 967

Zakład stolarski Szczepan Zaborowski oferuje: 
więźby dachowe, schody, meble ogrodowe, par-
kiety, Wielgie, tel. 606 320 635

Wykonam: gładzie,malowanie,podwieszane sufi-
ty, panele, itp. Doświadczenie, czysto i solidnie, 
tel. 691 285 337

Domy weselne/sale
Zajazd Złota Podkowa-sala weselna, imprezy oko-
licznościowe, Wrocki, tel. 601 913 928

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E
Praca

Przyjmę do pracy w chlewni–hodowla 
prosiąt w systemie rusztowym z automa-
tyzowanym systemem karmienia i poje-
nia w Rojewie gm. Rogowo, atrakcyjne 
wynagrodzenie, możliwośc zakwatero-
wania Tel: 694 590 688 

Rolnictwo
Maszyny

Importer maszyn i urządzeń rolniczych Krzysztof 
Jabłoński, Obręb 25, tel. 604 849 435

S. Motycki-akumulatory ZAP Piastów, FUCHS 
oleje rolnicze, folie kiszonkarskie, maty pryzmo-
we, ruszta betonowe dla trzody i bydła, Dulsk, 
tel. 501 291 755

Importer maszyn i urządzeń rolniczych Krzysztof 
Jabłoński, Obręb 25, tel. 604 849 435

Land-Handel sprzedaż maszyn rolniczych. Usłu-
gi: koparką/spychem. Wulkanizacja: rolnicze, tir, 
przemysłowy, Kikół, Wola 47a, tel. 506 053 816

Naprawa sprzętu rolniczego oraz sprzedaż części 
do ciągników i maszyn rolniczych, Wielgie, ul. 
Ogrodowa 17, tel. 606 193 135, 54 288 77 25

Sprzedaż sprzętu rolniczego: agregaty, pługi, ka-
biny, rozsiewacze, rozrzutniki, przyczepy, Wiel-
gie, tel. 606 193 135

Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy, 
części do ciągników MTZ, Pronar, C-360, C-330, 
C-385, Zetor, JUMZ, ogumienie, Wąbrzeźno, ul. 
Topolowa 16, tel. 502 461 368, 56 689 10 70, 
56 689 10 75

Zwierzęta
Hodowla materiału zarybieniowego ryb karpio-
watych, Wielka Łąka 61, tel. 606 638 810

Transport koni oraz bydła, wystawiam 
Faktury Vat, tel. 609 092 360

Kupię knury maciory, odbiór z gospodarstwa, 
płatne gotówką lub przelewem, waga!!!, tel. 725 
804 742

Kupię knury, maciory, gotówka lub przelew, od-
biór z gospodarstwa, waga!!! tel. 725 804 742

Sprzedam prosiaki 30 szt, waga 20 kg, cena 110 
zł., tel. 693 616 319

Inne
Agromax-hurtownia nawozów, Brodnica, tel. 56 
498 23 39

Marcinkowscy gospodarstwo szkółkarskie tel, 
Szychowo 18, tel. 698 587 647

Usługi
Auto handel/komisy

Auto Handel-komis skup i zamiana, Marek Wi-
śniewski, Brodnica, ul. Lidzbarska 10B, tel. 603 
858 933

Damar-auta sprowadzane z Niemiec, komis, 
transport, Brodnica, ul. Sikorskiego 4, tel. 660 
466 986

Budowlano/remontowe
Drewniane konstrukcje dachowe, Radomice 119, 
tel. 604 493 762, 54 287 94 91

Piasek, żwir-piasek płukany, sucho siany, żwir, 
czarnoziem, torf, kruszywo, kamień, tłuczeń, gruz-
Dowóz, tel. 608 219 596

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

Wodny kolektor słoneczny sprzedaż, montaż, ser-
wis, tel. 668 773 499

Karkon Zaporowicz-producent kotłów UKZ EKO-
sprzedaż części, Golub-Dobrzyń, ul. Sz. Rypińska 
50, kontakt pod nr. tel. 695 912 114, facebook.
com/karkongd

Półwysep Wądzyn-sala weselna, imprezy okolicz-
nościowe, tel. 667 652 205

Sala bankietowa Róża, wesela, przyjęcia, stypy, 
imprezy okolicz., Golub-Dobrzyń, ul. Toruńska 7, 
tel. 532 524 082, 532 524 099

Sala bankietowa U Danieli-wesela, imprezy oko-
licznościowe, Zbójno 152, tel. 698 142 767

Restauracja Marsylio-wesela, imprezy okolicz-
nościowe, Lipno, ul. Wyszyńskiego 48, tel. 607 
981 703

Doradztwo/inwestycje

Formalności i inwestycje w pigułce „od A do Z”. 
Operaty wodnoprawne, karty informacyjne i wnio-
ski, tel. 606 836 270

Viz-Arch biuro architektoniczne Dorota Czarno-
łucka-Krzemińska, projektowanie, nadzorowanie, 
doradztwo inwestycyjne, tel. 881 205 398, 886 
115 708

Biuro Rachunkowe Dorota Garkowska, Golub-Do-
brzyń, ul. Konopnickiej (Pawilon Nr 5), tel. 608 
514 548

Biuro Rachunkowe Sigma Barbara Jasieniecka, 
Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 3, tel. 666 083 
486

Biuro Rachunkowe Buchalter Beata Kudźba, Go-
lub-Dobrzyń, ul. Mickiewicza 1/17, tel. 668 237 
890

Prowadzenie dokumentacji: KPiR, ryczałt, pełna 
księgowość, Zus, kadry, płace, obsługa BHP, Tłu-
chowo, ul. Sierpecka 19, tel. 509 473 710

Edukacja

Akademia Językowa CGD-uczymy dzieci, młodzież 
i dorosłych, Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 9, 
tel. 604 791 169

OSK Paradziński, Golub-Dobrzyń, ul. Mostowa 
1A, tel. 693 032 565

OSK Ekspert Justyna Kuchcińska-kursy Kat. A, 
A1, A2, AM, B, Wielgie, ul. Ogrodowa 27, tel. 
507-764-236 , www.ekspert-szkola.pl

OSK Omega Ozimek Jacek-kursy prawa jazdy kat. 
A, B, B+E, C, C+E, Lipno, Osiedle W. Reymonta 
6/61, tel. 889-307-337 

OSK UT. Jabłoński Maciej-prawo jazdy kat. A, B, 
B+E, C, C+E, Tłuchowo, tel. 502 452 902

Finanse/bankowość

Lombard pożyczki pod zastaw  złota - aut - nie-
ruchomości, Kowalewo Pom.,  ul. Toruńska 4, 
tel. 781 491 378

Dobry punkt finansowy, opłaty za wszyskie ra-
chunki tylko 1,99, Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąc-
lecia 13 B, tel. 531 022 379

Alior Bank Partner - pożyczki, kredyty kon-
solidacyjne, konta osobiste, ul. Kościuszki 2, 
Lipno, tel. 54 287 19 99

Kantor Euro-Max możliwość negocjowania 
kursu walut, nakorzystniejsze ceny, tel. 54 288 
30 11

Lombard Grosik skup złota, najniższa cena, 
najlepsze warunki, najniższe koszty, tel. 54 288 
30 11

Pożyczki bez BIK na raty do 20 000 zł. 
Szybko i dyskretnie. Również na do-
wód. Dojazd do klienta. Zadzwoń! Tel. 
572 148 143, 508 055 036
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Komunikacyjne, rolne, życiowe, mieszkaniowe, 
Wielgie, ul. Włocławska 10, tel. 604 906 775

Najtańsze OC, sprawdzone AC, uprawy, domy, 
na życie, Cezary Wioletta Kowalscy, Dobrzyń nad 
Wisłą, ul. Franciszkańska 19, tel. 502 172 308

OC/AC, mieszkania, rolne, firmy, na życie, po-
życzki, J. Stawarz, Tłuchowo, ul. Sierpecka 4, tel. 
664 059 393

Ubezpieczenia OC/AC, rolne, majątkowe, życio-
we, kredyty, inwestycje. Piotr Kycia, Lipno, ul. 
Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

Zdrowie
Psychoterapia psychodynamiczna, poradnictwo 
psychologiczne, psychotesty k. zawodowi, kat. 
B, C, C+E, D, kierowcy prowadzący pod wpły-
wem alkoholu, przekroczenie punktów karnych, 
operator wózków i maszyn budowlanych tel. 502 
684 122

Inne
Dorabianie kluczy, ostrzenie noży, nożyczek, 
maszynek, Golub-Dobrzyń, ul. Żeromskiego 
40a, tel. 502 683 025

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

Firanex pomiar wystrój i aranżacja okien w domu 
klienta, Golub-Dobrzyń, Plac 1000 lecia 13b, tel. 
516 126 855

Blum-Mar usługi leśne, wycinka drzew, pielę-
gnacja lasów, nowe nasadzenia, tel. 605 739 
200

Różne
Sprzedam prasa kostka rok 2010, tel. 693 996 
624 

Chcesz mniej płacić za prąd ? Pomiar zużycia 
prądu profesjonalnym sprzętem, zadzwoń, tel. 
534-226-846

Kupię części do tokarki, noże tokarskie itp., tel. 
882 802 610 

Krajżega + silnik 5,5 KW, wóz konny, beczka 
1000 L. Wielgie, tel. 54 289 73 47

Sprzedam grunty orne 6,40, rozrzutnik 
1-osiowy 3,5 tony, dmuchawa do zboża 
7,5 KW. Dwukółka ciągnikowa. Zbójno. 
Tel. 665 772 484

Kupię kuchnię węglową, tel. 664 153 958 

Przyjmę drobny gruz , ziemię z wykopu, piasek 
żwir, może być pomieszane, tel. 601 39 55 88

Drewno opałowe, kominkowe, suche, 
tel. 605 338 356

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

F.H.U.  M. Onak skład opału, Kowalewo Pom., 
ul. Dworcowa 2, tel. 530 170 270

Skład opału S.C. Barbara Budzińska, Jerzy Bu-
dziński, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 31A 
(naprzeciw Olkopu), tel. 56 683 48 46

Skład węgla, Golub-Dobrzyń, Szosa Rypińska 
(naprzeciw szpitala), tel. 881 005 188

Magazyn opałowy Marchewka, Golub-Dobrzyń, 
ul. Sokołowska 44, tel. 56 683 37 99

Inter-Pal ekogroszek, pellet, brykiet, tel. 531 132 
203

Agromax-autoryzowany sprzedawca katowickie-
go holdingu węglowego, Brodnica, tel. 56 498 
23 39

Węglopol, skład węgla, Kamionka 17, tel. 609 
092 360

Sport/rekreacja
Daria-siłownia tylko dla kobiet, Golub-Dobrzyń, 
ul. Ceglana 4, tel. 508-741-237

Hurtownia rowerów w Zieleniu-sprzedaż, serwis, 
naprawa, tel. 605 418 025

Salon firmowy Romet-skutery, motocykle, rowe-
ry, Rypin, ul. Piłsudskiego 47, tel. 600 261 092

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Wąbrzeźno,  ul. Kopernika 7, tel.608 516 205

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Wąbrzeźno, ul. Gen. Sikorskiego 8, tel. 660 522 
872

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery 
,części,  akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Brodnica, ul. Kopernika 7, tel. 530 186 139

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Brodnica, ul. Farna 4, tel. 784 085 614

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Brodnica, ul. Mostowa 8, tel. 662 126 961

Stacje kontroli pojazdów
Okręgowa stacja kontroli pojazdów Auto-Zaręb-
ski, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 32A, tel. 
56 683 50 57

J. Stuczyński, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypiń-
ska 30A, tel. 603 606 489

J. Stuczyński, Kowalewo Pom., ul. Brodnicka 23, 
tel. 603 606 489

Okręgowa stacja kontroli pojazdów, Golub-Do-
brzyń, ul. Sokołowska 23 (naprzeciw targowi-
ska), tel. 887 508 100, 666 879 762

Okręgowa stacja kontroli pojazdów Gawrońscy, 
Rypin, ul. Mleczarska 21, tel. 54 444 71 15

Stacje paliw
Stacja paliw Lotos-Gabar Wrocki, tel. 56 683 69 66

Stacja Paliw Orlen-Frydrychowo 56, tel. 56 684 18 
62

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

Ubezpieczenia
M. Kiełkowska, ubezpieczenia OC, AC, majątko-
we, Zbójno, tel. 506 032 523

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz, Golub-Do-
brzyń, ul. Pl. 1000 lecia 11, tel. 512 289 878

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz, Kowalewo 
Pom., ul. Batalionów Chłopskich 4, tel.517 710 
660

Gabinety weterynaryjne
Gabinet weterynaryjny lek. wet. K. Szarowska 
i M. Raś, dyżur całodobowy, Małe Pułkowo 42, 
tel. 608 156 833, 509 954 828

Gabinet weterynaryjny lek. wet. A. Sarek-Ka-
czorowska, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 
19/15, dyżur całodobowy, tel. 517 532 637

Hotele/motele/zajazdy
Zajazd Złota Podkowa-hotel, restauracja, Wroc-
ki, tel. 601 913 928

Motel Przy Stacji, Frydrychowo 56, tel. 56 684 
18 62

Półwysep Wądzyn-hotel, restauracja, tel. 667 
652 205

Komputery/IT

Komputery, sprzedaż, serwis, kasy fiskalne, ter-
minale płatnicze, programy Insert, tel. 600 483 
434

PS Instal-komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 
instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie, tel. 
56 690 43 105

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, 
nawigacje, konsole, Golub-Dobrzyń, ul. Piłsud-
skiego 5, tel. 796 088 904

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, na-
wigacje, konsole, Kowalewo Pom., pl. 700-lecia 
2, tel. 537 811 711

Kompix-sprzedaż, kupno, serwis komputerów 
PC oraz laptopów. Sprzedaż używanych kompu-
terów, Tłuchowo, tel. 788 745 302

Moda i uroda

Ada-Plus markowa biżuteria srebrna, stoisko 
patronackie (pralnia TESCO), kolekcje na każdą 
okazję.

Gabinet kosmetyczny W. Staniszewska, Golub-
Dobrzyń, ul. Konopnickiej 7C, tel. 665 848 149

Salon kosmetyczny Daria, Golub-Dobrzyń, ul. 
Ceglana 4, tel. 508 741 237

Myjnie

Myjnia bezdotykowa 24h, Golub-Dobrzyń, ul. 
Żeromskiego 40A (naprzeciw TESCO), tel. 502 
683 025

Myjnia samochodowa. Stacja Orlen Frydrycho-
wo 56, tel. 56 684 18 62

Myjnia samoobsługowa bezdotykowa,  Kowale-
wo Pomorskie, ul. Brodnicka 21

Pomoc drogowa
Pomoc drogowa-autoholowanie-Gabar Wrocki, 
tel. 663 007 096

JAC Wypożyczalnia lawet i przyczep towarowach 
oraz podłodziowych, Golub-Dobrzyń, Podzamek 
Golubski 51, tel. 606 679 336, 606 478 379

Autoholowanie 24h, wulkanizacja, opony nowe 
i używane, akumulatory, felgi stalowe i alumi-
niowe, Wielgie, ul. Lipnowska 36, tel. 728 989 
861

Pomoc drogowa 24h Lipno. Autoholowanie Si-
korski. Przewóz maszyn i innych pojazdów-kraj 
i zagranica, tel. 733-573-007

Sklady opału
F.H. Dar-Pol-skład węgla Napole 80B, tel. 606 
148 049

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746
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seniorom życie aktywnie płynie
GMINA PŁUŻNICA  Końcówka 2018 roku w klubach seniora na terenie gminy Płużnica, jak zawsze, upły-
nęła na intensywnej pracy, relaksie i nauce

Klub Seniora w Mgowie
Oprócz cyklicznych, bardzo 

interesujących i rozwijających 
zajęć z trenerami, panią prawnik 
oraz panią doktor geriatrii i psy-
chologii, seniorzy mieli moż-
liwość uczestnictwa w dwóch 
bardzo ważnych wydarzeniach 
na terenie gminy. – Pierwszym 
z nich była konferencja, której 
tematem było przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu se-
niorów, drugim zaś uroczyste 
obchody 100-lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. 
Oba wydarzenia wywarły na 
uczestnikach ogromne wrażenie 
oraz skłoniły do refleksji i dłu-
gich dyskusji – mówi Elżbieta 
Cieślik

Klub Seniora 
w Wieldządzu
Listopad upłynął dosyć spo-

kojnie. – Seniorzy swój czas 
poświęcali na zajęcia z poszcze-
gólnymi trenerami oraz wła-
sne zajęcia kulinarne, czytanie 
książek, gry planszowe, karcia-
ne i film – informuje Bernade-

ta Ślizewska. – Część seniorów 
brała udział w obchodach 100-
lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Był to wspania-
ły występ słowno-muzyczny, 
przygotowany przez młodzież 
szkolną – wyjaśnia. – Zbliża-
ją się Święta Bożego Narodze-
nia, więc swoje myśli skupiamy 
na przygotowaniu dekoracji 
i ozdób świątecznych. W grud-
niu planujemy wspólna wigilię 
wraz z opiekunami faktycznymi 
i opiekunkami mobilnymi. Każ-
dy dzień spędzamy w klubie jest 
dla seniorów miłym przeżyciem 
i możliwością wspólnych spo-
tkań – podsumowuje.

Klub Seniora w Uciążu
W Uciążu na początku listo-

pada seniorzy wykorzystywali 
ostatnie ciepłe dni na spacery 
do lasu. Podczas wędrówek se-
niorzy zbierali szyszki z mo-
drzewia i sosny. Po wysuszeniu, 
z szyszek powstawały ozdoby 
świąteczne, takie jak choinki 
i stroiki Bernadeta Ślizewska.

– Seniorzy zorganizowali 

andrzejkową imprezę integra-
cyjną, na której był lany wosk 
oraz były gry i zabawy dla dzieci. 
Większość czasu Seniorzy spę-
dzali w kuchni, gdzie powsta-
wały pyszne i tradycyjne dania. 
Każdy wymieniał się swoimi 
przepisami i doświadczeniem – 
mówi Kinga Borowska

Klub Seniora w Orłowie
W listopadzie seniorzy 

uczestniczyli w zajęciach ręko-
dzielniczych, na których wy-
konali kartki okolicznościowe. 
Podczas spotkania z geriatrą 
rozmawiali o problemach zdro-
wotnych pojawiających się jesie-
nią, jak również o zmieniającej 
się piramidzie żywieniowej. Na 
spotkaniu z radcą prawnym zo-
stały poruszone tematy to mie-
dzy innymi prawo spadkowe.

– Podczas codziennych 
spotkań emeryci rozmawiali 
o zdrowiu, sporcie, po seansie 
filmowym pt. „Bocień” poru-
szyli temat wojny i podobozu 
koncentracyjnego dla żydówek, 
który znajdował się w sąsiedniej 
miejscowości w Bocieniu. Senio-
rzy wraz z dziećmi ze świetlicy 
pobytu dziennego obchodzili 
uroczyście 100. rocznicę odzy-
skania niepodległości – relacjo-
nuje Eleonora Chojnacka.

Klub Seniora w Płużnicy
– W listopadzie odbyły się 

zajęcia rekreacyjno-ruchowe, 
warsztaty kulinarne, na których 
seniorzy przygotowywali rogale 
na świętego Marcina i inne cie-
płe dania. Odbyły się doradztwa 
z panią psycholog, w czasie któ-
rych uczestnicy dowiedzieli się 
dużo o depresji, ale i również 
trenowali swoją pamięć za po-
mocą różnych ćwiczeń oraz do-

radztwo prawne. Odbyły się za-
jęcia rękodzielnicze, na których 
seniorzy robili okolicznościowe 
kartki metodą scrapbookingu 
oraz styropianowe bombki wy-
klejane metodą decoupage – 
opowiada Ewelina Tomasik.

Klub Seniora w Błędowie
– Listopad upłynął w klubie 

dość szybko, a mimo zmiennej 
pogody chętnie spotykamy się 
przy wspólnym stole pijąc cie-
płą herbatę. Wymieniamy się 
różnymi doświadczeniami, któ-
rych uczymy się przez całe ży-
cie. Pieczenie, gotowanie i ćwi-
czenia to nasza werwa na cały 
dzień i z uśmiechem na twarzy 
planujemy kolejne dni spędzone 
wśród kolegów – mówi Dorota 
Warczak.

Uczestniczyli ponadto w ob-
chodach setnej rocznicy odzy-
skania niepodległości i wspólnie 
śpiewali hymn narodowy i pie-
śni patriotyczne. Wieczór upły-
nął w bardzo miłej atmosferze 
i uczestnicy z dumą mogli po-
wędrować do swoich domów.

Klub Seniora 
w Nowej Wsi Królewskiej
– Ostatnie miesiące były 

bardzo intensywne. W paź-
dzierniku byliśmy na koncercie 
Ireny Santor w Filharmonii Po-
morskiej w Bydgoszczy, cieszy-
my się, że mogliśmy spotkać 
się z tak sławną piosenkarką, 
która była idolką z naszych lat 
młodości, powróciły również 
wspaniałe wspomnienia. W na-
szym klubie gościliśmy senio-
rów z Gminy Hagen. Bardzo 
mile spędziliśmy czas z gośćmi, 
była wymiana doświadczeń oraz 
przedstawiliśmy im jak funkcjo-
nuje nasz klub seniora. Przygo-

towaliśmy kolację oraz wspólnie 
się integrowaliśmy, śpiewaliśmy 
karaoke, na przemian polskie 
jak i niemieckie utwory. Cieszy-
my się również, że część z nas 
mogła pojechać na bezpłatny, 
2-tygodniowy wyjazd integra-
cyjno-rehabilitacyjny do Ustki, 
za co bardzo dziękujemy – re-
lacjonują seniorzy z Nowej Wsi 
Królewskiej.

W listopadzie nie mogło 
zabraknąć „Andrzejek”, wspól-
nie przygotowali ciepły posi-
łek i świętowali ten dzień. Ich 
opiekunka wie, że bardzo lubią 
śpiewać, dlatego zorganizowa-
ła karaoke. – Szło nam bardzo 
dobrze i nie było żadnej osoby, 
która by nie śpiewała – z dumą 
mówią uczestnicy spotkań.

Cały czas prowadzili akcję 
„zbierania nakrętek” dla cho-
rych dzieci. Jeśli ktoś posia-
da nakrętki w swoich domach, 
to chętnie je przyjmą. Wsparli 
również „kiermasz świąteczny”, 
wykonali bombki oraz wiązan-
ki świąteczne. – Oczywiście 
dalej ćwiczymy nasze umysły, 
gramy w różne gry logiczne, 
rozwiązujemy krzyżówki, wy-
kreślanki oraz sudoku. Kinga – 
nasza opiekunka nie pozwala 
nam siedzieć bezczynnie i cią-
gle wymyśla nam różne zajęcia, 
dzięki temu nasza pamięć oraz 
sprawność umysłowa jest coraz 
lepsza. Bardzo chętnie uczest-
niczymy w zajęciach z lekarzem 
geriatrą, psychologiem oraz na 
zajęcia artystyczno-rękodzielni-
cze – podkreślają Seniorzy z KS 
w Nowej Wsi Królewskiej.

oprac. (Krzan)
fot. ilustracyjne

Dokończenie ze str. 1
– Mimo że frekwencja nie 

była zachwycająca, to już wnio-
ski i atmosfera tak. Istnieje spora 
szansa na powodzenie przedsię-
wzięcia. Jak się okazało w trak-
cie spotkania, wszyscy potrze-
bujemy komunikacji i dyskusji. 
My – samorząd – żeby poznać 
potrzeby przedsiębiorców, a oni 
żeby skutecznie rozwiązywać 
swoje problemy. Mam nadzieję, 
że już niebawem powiemy, że 
Cech Rzemiosł Różnych w Wą-

Wąbrzeźno

Reaktywują 
Cech Rzemiosł Różnych

brzeźnie został reanimowany 
– mówi burmistrz Tomasz Zy-
ganrowski.

Na spotkaniu ustalono, 
że potrzeba „świeżej” formu-
ły rozmów z przedsiębiorcami. 
W związku z tym 8 lutego 2019 
roku o godz. 8.00 zorganizowa-
ne zostanie „Śniadanie Rzemio-
sła i Przedsiębiorczości Powiatu 
Wąbrzeskiego”. Będzie ono oka-
zją do porannej dyskusji o waż-
nych sprawach. Już dzisiaj orga-
nizatorzy Śniadania – burmistrz 

Tomasz Zygnarowski oraz sta-
rosta wąbrzeski Krzysztof Mać-
kiewicz – zachęcają do udziału 
w nim całą lokalną społeczność 
gospodarczą.

Gospodarzami poniedział-
kowego spotkania w starostwie 
był Cech Rzemiosł Różnych 
w Wąbrzeźnie, a odbyło się ono 
pod patronatem burmistrza 
Wąbrzeźna i starosty wąbrze-
skiego. O roli i zadaniach ce-
chu mówił Tomasz Nalaskowski 
z Portalu Rzemiosła Polskiego, 

a przykłady z dobrze prosperu-
jącego lokalnego stowarzyszenia 
gospodarczego w Grudziądzu 
przedstawił Wiesław Łasiński 

– wiceprezes Kujawsko-Pomor-
skiej Izby Rzemiosła i Przedsię-
biorczości w Bydgoszczy.

(ak), fot. UM Wąbrzeźno



Czwartek 10 stycznia 2019 społeczeństwo 31  WABRZEZNO–CWA.PL

szkolenie komputerowe 
dla rodziców

GMINA PŁUŻNICA  Wójt gminy Płużnica zaprasza na bezpłatne szkolenie „Rodzic w Internecie” skierowa-
ne do osób powyżej 25. roku życia, zamieszkujących teren gminy Płużnica, chcących podnieść lub uzupeł-
nić poziom swoich kompetencji cyfrowych

R E K L A M A

Szkolenie „Rodzic w Interne-
cie” adresowane jest w szczegól-
ności do rodziców/opiekunów. 
Poświęcone jest przygotowaniu 
rodzica do roli przewodnika 

dziecka w zakresie bezpiecz-
nego i mądrego korzystania 
z sieci i reagowania na sytuacje 
zagrożenia. Rodzic/opiekun po-
zna źródła wartościowych i po-

chodzących z legalnych źródeł 
treści dla dziecka, zrozumie jak 
zapewnić bezpieczeństwo dziec-
ku w sieci, jak również nauczy 
się korzystać z podstawowych 

usług e-administracji dedyko-
wanych rodzinom takich, jak 
złożenie wniosku Rodzina 500+, 
uzyskanie Karty Dużej Rodziny 
lub wielu innych.

– Trzydniowe szkolenie od-
będzie się w dniach 21, 22, 23 
stycznia w godzinach 15:00-19:00 
w Zespole Szkolno-Przedsz-
kolnym w Płużnicy. Szkolenie 
odbywać się będzie w grupie 
12–osobowej. Liczy się kolejność 
zgłoszeń. W przypadku dużego 
zainteresowania szkoleniem ist-
nieje możliwość zorganizowania 
dodatkowych szkoleń w budyn-
ku zespołu szkół w Nowej Wsi 
Królewskiej lub w dowolnej 
świetlicy na terenie gminy – in-
formuje Urząd Gminy Płużnica.

Zgłoszenia przyjmowane są 
do dnia 16 stycznia br. Formu-
larze rekrutacyjne dostępne są 

w Urzędzie Gminy Płużnica oraz 
pod artykułem. Wypełnioną 
kartę zgłoszeniową oraz dekla-
rację udziału w projekcie można 
dostarczyć osobiście do Urzędu 
Gminy w Płużnicy, pokój nr 1 lub 
przesłać na adres: i.kopacz@
pluznica.pl. Więcej informacji 
udziela pani Ilona Kopacz pod 
numerem telefonu 881 468 885.

Projekt współfinansowany 
jest z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cy-
frowe kompetencje społeczeń-
stwa”, Działanie nr 3.1 „Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych”.

(ak)
fot. ilustracyjne
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Morsy przywitały Nowy rok
REKREACJA  Ach, co to był za bal Wąbrzeskich Morsów! Muzyką był im wiatr, a partnerem (-ką) fale. 
Prawdziwe noworoczne zaślubiny Morsów z zimną wodą. We właściwy dla siebie sposób miłośnicy zimo-
wych kąpieli powitali Nowy Rok 2019

W samo południe pierwsze-
go stycznia grupa Wąbrzeskich 
Morsów spotkała się na plaży nad 
Jeziorem Zamkowym. Pomimo 
chłodu i padającego deszczu, po-
witanie Nowego Roku miało ży-
wiołowy przebieg i gorącą atmos-
ferę. – Tak jak zaplanowaliśmy 
powitanie Nowego Roku przebie-
gało z lampką szampana i obo-
wiązkową karnawałową oprawą 
– mówi Małgorzata Biewald. – 
Dodatkową atrakcją były stroje 
wieczorowe, a także przebrania, 

o które zatroszczyli się uczestni-
cy niedzielnego pływania.

Na plaży nie zabrakło również 
obserwatorów, którzy co praw-
da nie zdecydowali się na kąpiel 
w lodowatej wodzie, ale gorąco 
kibicowali morsom. Noworocz-
na kąpiel to niejedyna możliwość 
spróbowania niecodziennej roz-
rywki. Morsy spotykają się na wą-
brzeskiej plaży w każdą niedzielę 
o godzinie 13.00.

(tekst i fot. krzan)

Brydż sportowy

Brydżyści zagrają 
dla Orkiestry
Do 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
włączają się także wąbrzescy brydżyści. Jak co roku 
ich styczniowy turniej ma wymiar charytatywny. Cały 
dochód z wpisowego, a także dobrowolnych datków 
przeznaczają na zakup sprzętu medycznego dla spe-
cjalistycznych szpitali dziecięcych.

– Są to placówki z oddziałami 
II oraz III stopnia referencyjności, 
czyli takie które mogą dokonać 
specjalistycznej diagnozy oraz 
udzielić pomocy medycznej naj-
ciężej chorym dzieciom. W Pol-
sce funkcjonuje dziś blisko 50 ta-
kich placówek. Swoim zasięgiem 
obejmują one teren całego kraju 
– mówi Marek Niemir. – Nikogo 
nie trzeba chyb przekonywać, że 
w tych szpitalach szczególnie waż-
ne jest nowoczesne, spełniające 
najwyższe standardy wyposaże-
nie, dające lekarzom i persone-

Podczas ubiegłorocznego turnieju brydżyści zebrali 365 zł dla WOŚP

lowi medycznemu jak najlepsze 
możliwości diagnozy oraz lecze-
nia najtrudniejszych przypadków 
– dodaje. – Dlatego środowisko 
wąbrzeskich brydżystów, od lat 
wspierające WOŚP, przyłącza się do 
tej szlachetnej akcji – podkreśla.

W tym roku turniej powią-
zany ze zbiórką odbędzie się 10 
stycznia w kawiarni “STYL” w WDK 
o godz.17.00. Turniej zaliczo-
ny będzie do cyklu GPW sezonu 
2018/2019.

(krzan)
Fot. (krzan, archiwum)

Stypendia

Nagrody dla sportowców
Do 31 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Płużnicy można składać wnioski 
o przyznanie nagrody, stypendium lub wyróżnienia wójta gminy Płużnica dla 
sportowców.

Nagroda, wyróżnienie lub 
stypendium może zostać przy-
znana zawodnikowi, który upra-
wia dyscyplinę sportu objętą 
współzawodnictwem sporto-
wym, osiągnął wynik sportowy 
oraz jest zameldowany lub jest 
mieszkańcem gminy Płużni-
ca oraz reprezentuje postawę 
godną do naśladowania przez 
innych zawodników. Nagroda 
lub wyróżnienie może otrzymać 
również trener, który przyczynił 
się do osiągnięcia przez zawod-
nika lub zawodników wyniku we 
współzawodnictwie sportowym 
na poziomie międzynarodowym 
lub krajowym. Nie ma ograni-
czeń w stosunku do wieku spor-

towców.
Wysokość nagród jest uza-

leżniona od osiągniętego wyni-
ku sportowego i kwoty zapisa-
nej na ten cel w budżecie gminy 
Płużnica. Dla zawodników prze-
widziano nagrody: Indywidualne 
osiągnięcia sportowe – Od 1. do 
3. miejsca w Mistrzostwach Pol-
ski – od 750,00 do 1500,00 zł; od 
1. do 3. miejsca w Mistrzostwach 
Wojewódzkich lub Międzywoje-
wódzkich – od 300,00 do 750,00 
zł. Zespołowe osiągnięcia spor-
towe – od 1. do 3. miejsca w Mi-
strzostwach Polski – od 300,00 
do 500,00 zł; od 1. do 3. miejsca 
w Mistrzostwach Wojewódzkich 
lub Międzywojewódzkich – od 

100,00 do 300,00 zł.
Dla trenerów przewidziano 

nagrody: Indywidualne lub ze-
społowe osiągnięcia sportowe: 
od 1. do 3. miejsca w Mistrzo-
stwach Polski – od 750,00 do 
1500,00 zł; od 1. do 3. miejsca 
w Mistrzostwach Wojewódzkich 
lub Międzywojewódzkich – od 
300,00 do 750,00 zł.

Wyróżnienie przyznawane 
jest w formie medalu, pucharu, 
statuetki lub dyplomu. Zawod-
nik, który chciałby otrzymać 
stypendium sportowe, musi 
osiągnąć wynik sportowego na 
poziomie: zakwalifikowanie się 
na Igrzyska Olimpijskie, na za-
wody Pucharu Świata lub na za-
wody Mistrzostw Świata, zajęcie 
od 1 do 8 miejsca w mistrzo-
stwach Świata Juniorów lub 
w mistrzostwach Europy Junio-
rów. Stypendium może wynosić 
od 100,00 zł do 500,00 zł mie-
sięcznie.

Szczegółowych informa-
cji udziela pracownik Urzędu 
Gminy w Płużnicy – Elżbieta 
Wiśniewska, pok. nr 1, tel. 566 
875 209, e-mail: e.wisniewska@
pluznica.pl.

(ak)
fot. ilustracyjne


