
– Pozyskanie inwestorów to 
jeden z głównych celów naszego 
urzędu – tłumaczy Marcin Sko-
nieczka, wójt gminy Płużnica. 
– W ostatnich latach dostoso-
waliśmy jego strukturę, tak aby 
obsługa inwestorów była na naj-
wyższym możliwym poziomie. 
Utworzone zostało stanowisko 
zastępcy wójta, stanowisko ds. 
współpracy z inwestorami, do-

konaliśmy także przebudowy 
urzędu, aby prezentował się no-
wocześnie. Ponadto rada gminy 
delegowała na wójta stosowne 
uprawnienia, tak aby procedurę 
sprzedaży czy dzierżawy grun-
tów w PPI skrócić do wymagane-
go minimum. Uczyliśmy się jak 
rozmawiać z inwestorami i jak 
odpowiadać na ich potrzeby. 
Początki były trudne, ale wycią-

galiśmy wnioski z popełnionych 
błędów i dziś, gdy przyjeżdża 
do nas inwestor jesteśmy bar-
dzo dobrze przygotowani. Sporo 
pracy włożyliśmy w rozwiązanie 
wielu problemów związanych 
z procesami inwestycyjnym, tak 
aby w maksymalnym stopniu 
wyeliminować ryzyka dla poten-
cjalnych inwestorów. 

dokończenie na str. 3
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Wójt rozwiewa 

wątpliwości
GMINA PŁUŻNICA  Płużnicki Park Inwestycyjny miał być no-
wym bodźcem w rozwoju nie tylko gminy Płużnica, ale i całe-
go powiatu. Na razie próżno szukać firm, które zainwestowały 
w PPI. Wójt Marcin Skonieczka zapowiada jednak, że niebawem 
się to zmieni
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Wąbrzeźno

Najważniejszy bieg 
Zygnarowskiego 
Tomasz Zygnarowski, zastępca wójta gminy Płużni-
ca, w najbliższych wyborach samorządowych będzie 
kandydował na burmistrza Wąbrzeźna.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i ¿alu
oraz szczere s³owa wsparcia i otuchy

sk³ada

Starosta Lipnowski – Krzysztof Baranowski

Panu Jaros³awowi Radkie
By³emu Przewodnicz¹cemu 
Rady Gminy Chrostkowo

z powodu œmierci

 TATY

27 sierpnia 2018 roku odszed³ od nas Radny, Samorz¹dowiec, Przyjaciel, Kolega

Panu Stefanowi Borkowiczowi

z powodu œmierci

MATKI
sk³ada

wydawca i redakcja
Tygodnika CGD

Z wielkim ¿alem i smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o Jego œmierci. By³ 
cz³owiekiem pe³nym empatii i szacunku wobec innych.

Rodzinie sk³adamy wyrazy szczerego wspó³czucia.  Wszystkim bêdzie nam 
Go brakowa³o i na zawsze pozostanie w naszej pamiêci.

Ryszard Ignasiak

Burmistrz Leszek Kawski wraz z pracownikami Urzêdu Miasta
Przewodnicz¹cy Rados³aw Kêdzia wraz z radnymi Rady Miasta W¹brzeŸno

W opinii publicznej nazwisko 
Zygnarowskiego już od kilku tygo-
dni przewijało się w kontekście wy-
borów samorządowych. 

– Będę kandydował na bur-
mistrza Wąbrzeźna – potwier-
dza Zygnarowski. – To świadoma 
i przemyślana decyzja, która wy-
nika z chęci zmiany Wąbrzeźna 
na miasto, w którym najważniej-
sza jest jakość życia i zadowolenie 
mieszkańców. Miasto, którego nie 
opuszczają ludzie młodzi, rodziny 
czują się bezpiecznie i komfor-
towo, a seniorzy potrzebni i waż-
ni. Zbudowaliśmy zgrany zespół 
składający się z przedsiębiorczych 
i niezależnych osób. Rozmawiamy 
z mieszkańcami. Kończymy pracę 
nad programem i stroną interne-
tową. Zarejestrowaliśmy komitet 

O G Ł O S Z E N I E
wyborczy. Mamy wiele pomysłów 
i już nie możemy się doczekać, żeby 
przedstawić je mieszkańcom. To 
już wkrótce – zapewnia kandydat 
na burmistrza Wąbrzeźna. 

Tomasz Zygnarowski jest obec-
nie zastępcą Marcina Skonieczki, 
wójta gminy Płużnica. Mieszkań-
com Wąbrzeźna Zygnarowski jest 
znany przede wszystkim jako dzia-
łacz społeczny ze stowarzyszenia 
Miastoaktywni.pl. To właśnie on 
stoi za corocznym biegiem „Wą-
brzeska Dziesiątka”, który wystar-
tuje już w najbliższą sobotę (więcej 
na stronie 31). 

Pierwsza tura wyborów samo-
rządowych jest zaplanowana na 21 
października, a druga – na 4 listo-
pada. 

(ToB), fot. nadesłane
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Ustawka na polu pod Lipnem
Do tzw. ustawki kiboli mogło dojść pod Lipnem. W efekcie działań policjanci 
zatrzymali 13 pseudokibiców, którzy umówili się na walkę w ręcz. Część już usły-
szała zarzuty.
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zarzut niezatrzymania się do kon-
troli drogowej, pomimo wyraźnych 
sygnałów wydawanych przez funk-
cjonariusza poruszającego się ozna-
kowanym radiowozem oraz usiło-
wania dokonania czynnej napaści 
na funkcjonariuszy, poprzez próbę 
zepchnięcia z drogi radiowozu, któ-
rym jechali policjanci. Grozi mu za 
to nawet do 10 lat więzienia.

Policjanci zabezpieczyli zna-
lezione przy zatrzymanych komi-
niarki, rękawice służące do walk 
i ochraniacze na zęby. Przy jednym 

z osadzonych podczas przeszu-
kania odnaleziono amfetaminę. 
Trwają czynności zmierzające do 
ustalenia przebiegu całego zdarze-
nia i pozostałych osób biorących 
w nim udział.

Zarówno za udział w zbiego-
wisku, którego uczestnicy narażają 
zdrowie lub życie innych osób jak 
i udział w bójce i pobiciu zagrożone 
są karą do 3 lat pozbawienia wol-
ności.

(ak), fot. KPP Lipno

W sobotę po 15.00 dyżurny lip-
nowskiej komendy odebrał telefon 
z anonimową informacją o tym, że 
po polu w miejscowości Okrąg bie-
ga kilkudziesięciu mężczyzn. We-
dług zgłoszenia nie mieli na sobie 
koszulek i wyraźnie szykowali się 
do bójki. Na miejsce natychmiast 
skierowano wszystkie dostępne 

patrole z Lipna. Na pomoc przybyli 
także funkcjonariusze z Rypina.

– Jak się okazało, na ustawkę 
umówili się pseudokibice Włocła-
vii Włocławek, ŁKS-u Łódź, Sparty 
Brodnica i Legii Chełmża – w su-
mie ok. 40 osób. Na widok nadjeż-
dżających radiowozów mężczyźni 
zaczęli uciekać. Funkcjonariusze 

zatrzymali trzynaście osób. Dzie-
więć z nich zostało zwolnionych 
po przesłuchaniach, a cztery oso-
by zostały osadzone w policyjnym 
areszcie – mówi mł. asp. Małgorza-
ta Małkińska z KPP Lipno.

Zatrzymani usłyszeli zarzut 
czynnego udziału w zbiegowisku, 
którego uczestnicy mieli dopu-
ścić się gwałtownego zamachu na 
osobę lub mienie, a także udziału 
w bójce narażającej inne osoby na 
niebezpieczeństwo utraty życia lub 
zdrowia. Czyn został określony jako 
chuligański, co zwiększa zagrożenie 
karą.

Kierujący audi 22-latek, miesz-
kaniec Złotoryi, oprócz zarzutu 
udziału w zbiegowisku usłyszał 

Jak wyjaśnia Anna Borowska, 
w trakcie prac przy tworzeniu 
Gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami dla Gminy Miasto 
Wąbrzeźno na lata 2015-2018, po 
wykonaniu badań sondażowych 
grodziska, wstępnie stwierdzono, 
że miejsce to nie posiada i nie 
posiadało wartości zabytkowych, 
i błędnie określane jest jako sie-
dlisko. 

– Przypuszczenie to może 
być sprawdzone i potwierdzone 
jedynie badaniami archeologicz-
nymi – wyjaśnia Anna Borowska. 
– Ponieważ grodzisko to leży na 
tzw. Wzgórzu Zamkowym, które 
burmistrz Leszek Kawski planuje 
przekształcić w obszerny i nowo-
czesny plac rekreacyjno-rehabili-

tacyjny, zostało zlecone przepro-
wadzenie prac archeologicznych. 
Szansa wypisania tego terenu 
z rejestru zabytków znacznie 
ułatwi, nie tylko pod względem 
finansowym, realizację projektu 
pn. Rewitalizacja zdegradowa-
nych części miasta Wąbrzeźno – 
tłumaczy rzeczniczka ratusza.

Archeolodzy pracują zgodnie 
z właściwą procedurą. 

– Założyliśmy wykop zgod-
nie z wytycznymi wojewódz-
kiego konserwatora zabytków 
w Toruniu, w centralnym miejscu 
wyniesienia poza sondażem, któ-
ry był założony w roku 2010/2011 
– mówi archeolog Jadwiga Le-
wandowska z Brodnicy. – Wy-
kop miał wymiar 5x5 metrów. 

Po przeprowadzonych badaniach 
potwierdziły się przypuszcze-
nia, że to miejsce na pewno nie 
było obiektem obronnym we 
wczesnym średniowieczu. Nie 
ma tu reliktów i nawarstwień 
kulturowych, które są charakte-
rystyczne dla obiektów obron-
nych drewniano-ziemnych z tego 
okresu. Nie ma też materiału 
masowego, w tym ceramiki – 
opisuje Jadwiga Lewandowska. 
– Natomiast zaobserwowaliśmy 
tu warstwy demolacyjne, któ-
re pochodzą z rozbiórki zamku. 
Głównie jest to pokruszona cegła 
na złożu wtórnym. Oprócz ce-
gieł są tu jeszcze dachówki typu 
mnich-mniszka, fragmenty kafli, 
fragmenty posadzek. Niestety, 
wszystko pozbawione swojego 
pierwotnego kontekstu. Wielka 
szkoda, że ten obiekt, który speł-
niał funkcję obronną i rezyden-
cjonalną dla biskupów chełmiń-
skich, stracił swoją rangę i został 
bezpowrotnie zniszczony – do-
daje. – Natomiast z ciekawostek 
można wspomnieć, iż jedna 
rzecz przykuwa uwagę. To pro-
fil północno-zachodni tego wy-
kopu, gdzie oprócz warstw gru-
zu zarejestrowaliśmy warstwę 
prawdopodobnie pierwotnego 
użytkowania tego terenu związa-
nego albo z momentem budowy 

zamku i tego pierwszego okresu 
jego funkcjonowania, albo jesz-
cze wcześniejszym okresem – 
wyjaśnia. – Natomiast w trakcie 
badań potwierdziło się, że fak-
tycznie zamek wysoki i jego oko-
lica powstały na naturalnej wy-
soczyźnie morenowej. Nie było 
tu szczególnych prac niwelacyj-
nych, po prostu wykorzystano 
jęzor wysoczyzny, który wciął się 
podczas ostatniego zlodowace-
nia w Jezioro Zamkowe i w tym 
przeuroczym miejscu postano-
wiono zbudować rezydencję – 
tłumaczy pani archeolog.

Obecnie urząd miasta czeka 
na końcowe opracowanie i wnio-
ski. 

– Po ich otrzymaniu i ofi-
cjalnym zamknięciu prac ar-
cheologicznych, wystąpimy do 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Toruniu o wypisa-
nie z rejestru „grodziska” przy 
ul. Podzamcze – informuje Anna 
Borowska. 

Według urzędników taki jest 
warunek, aby przystąpić do od-
budowy kolejnego, po amfite-
atrze, zdegradowanego terenu 
Podzamcza. 

– Na wzgórzu tym, jak już 
wcześniej informowaliśmy, po-
wstanie nowoczesny park re-
kreacyjno-wypoczynkowy. Staną 

w nim: plac zabaw dla dzieci, plac 
rehabilitacyjno-wypoczynkowy 
dla osób starszych i niepełno-
sprawnych, skate park, boisko do 
gry w koszykówkę, pumptrack, 
miasteczko gier i zabaw podwór-
kowych, dwa place grillowe, plac 
wypoczynkowy, park linowy, 
wieża ze zjeżdżalnią i tor tram-
polinowy. Na terenie od strony 
plaży wybudowane będzie boisko 
do gry w siatkówkę plażową oraz 
stanie siłownia parkowa. Stary 
budynek toalety zostanie roze-
brany i jego miejsce zajmie nowy 
obiekt sanitarny. Wybudowane 
będą nowe ciągi komunikacyjne. 
Zadanie to ma być rozpoczęte 
w przyszłym roku – zapowiada 
rzeczniczka burmistrza.

Według zapowiedzi urzędu, 
kolejne etapy rewitalizacji Pod-
zamcza to modernizacja plaży 
miejskiej oraz odbudowa parku, 
wraz z zielenią i urządzeniami. 
Ponadto uporządkowanie Góry 
Zamkowej - odkrycie ruin zamku 
i pokazanie ich obrysu, wykorzy-
stanie pozostałości wieży zam-
kowej na platformę widokową. 
Góra Zamkowa i park zostaną 
połączone kładką dla pieszych. 
Cały teren będzie oświetlony 
i monitorowany.

(krzan)
fot. uM Wąbrzeźno

archeolodzy zweryfikowali 
przypuszczenia

WĄBRZeŹno  W ubiegłym tygodniu na obszarze grodziska przy ul. Podzamcze w Wąbrzeźnie przepro-
wadzano prace archeologiczne. Miejsce to jest wpisanego do rejestru zabytków, choć prawdopodobnie 
nie posiada wartości zabytkowych. Weryfikacja jest konieczna, ponieważ władze miasta planują dalsze 
zagospodarowanie Podzamcza na tereny rekreacyjne
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Gmina Płużnica

Wójt rozwiewa wątpliwości 
plan miejscowy przewiduje poza 
PPI, 51 ha terenów przemysłowych 
na gruntach prywatnych. Więk-
szość właścicieli wyraziła chęć ich 
sprzedaży inwestorom w cenie 25 
zł/m2. Sukcesywnie z postępem 
zagospodarowania działek w PPI, 
będziemy oferowali inwestorom 
grunty prywatne.

W ramach projektu „Budowa 
Płużnickiego Parku Inwestycyjne-
go”, dofinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej, gmina musi zre-
alizować kilka wskaźników. Trzy 
z nich: powierzchnia wspartych 
terenów inwestycyjnych (22,2 ha), 
liczba wspartych terenów inwesty-
cyjnych (1 szt.) oraz powierzchnia 
obszarów wyłączona z rolniczego 
bądź leśnego użytkowania na po-
trzeby projektu (22,2 ha) zostały 
już spełnione. Gmina musi zadbać 
o pozostałe wskaźniki takie jak: 
liczba inwestycji zlokalizowanych 
na przygotowanych terenach (2 szt) 

oraz dodatkowe inwestycje wykre-
owane dzięki wsparciu: 357 475,000 
euro. 

– Wszystkie wskaźniki musimy 
zrealizować najpóźniej do czasu za-
kończenia okresu trwałości projek-
tu – mówi wójt. – Okres trwałości 
to pięć lat od daty ostatniej płatno-
ści, która została przekazana przez 
instytucję finansującą. Nasz pro-
jekt zakończył się w grudniu 2015 r., 
a ostatnia płatność miała miejsce 
w pierwszym półroczu 2016 roku. 
Tak więc okres trwałości projektu 
„Budowa Płużnickiego Parku In-
westycyjnego” kończy się w pierw-
szym półroczu 2021 roku. Mamy 
jeszcze 2,5 roku do wypełnienia 
zobowiązań.

Czy istnieje zagrożenie zwrotu 
środków, jeśli gmina nie zrealizuje 
wszystkich wskaźników?

– Zagrożenie zwrotu środków 
istnieje we wszystkich projektach 
dofinansowanych ze środków ze-
wnętrznych – przyznaje Skoniecz-
ka. – Zdarza się to jednak niezwy-
kle rzadko. Zwrot dotacji czy części 
dotacji uzależniony jest od indy-
widualnej decyzji Instytucji Zarzą-

dzającej, więc nie jesteśmy w stanie 
odpowiedzieć na pytanie dotyczące 
pesymistycznego scenariusza. Je-
stem przekonany, że w zakresie za-
dania „Budowa Płużnickiego Parku 
Inwestycyjnego” taka sytuacja nie 
będzie miała miejsca. Nasza oferta 
terenów inwestycyjnych jest bardzo 
atrakcyjna i rozmawiamy z wieloma 
firmami. W ramach projektu osią-
gnięte zostały wskaźniki produktu 
i wskaźnik środowiskowy. Wszystko 
wskazuje na to, że już w przyszłym 
roku zrealizowane zostaną tak-
że wskaźniki rezultatów. Wkrótce 
przyjdą widoczne efekty naszego 
wielkiego zaangażowania – zapew-
nia Marcin Skonieczka. – Zakłady, 
które niebawem powstaną w Płuż-
nickim Parku Inwestycyjnym będą 
dla gminy Płużnica bardzo dużym 
impulsem rozwojowym. Będzie to 
wypełnienie założeń strategii przy-
jętej w 2012 roku, w której określi-
liśmy, że zostanie ona zrealizowana 
do 2020 roku. Wszystko idzie, więc 
zgodnie z tym długofalowym pla-
nem.

(ToB)

przedzająca ogłoszenie przetargu. 
Inwestor z branży motoryzacyjnej; 
działka PPI 6 o pow. 3,97 ha – trwa 
procedura poprzedzająca ogło-
szenie. Zainteresowana zakupem 
jest firma, która planuje budowę 
mieszalni pasz. Podpisanie aktu 
notarialnego zaplanowane jest na 
początek grudnia 2018 r. Rozpoczę-
cie budowy ma nastąpić w styczniu 
2019 r., a produkcji w styczniu 2020 
r.; działka PPI 7 o pow. 1,34 ha – wol-
na.

– Wolne działki PPI2C, PPI 3 
i PPI 7 zawierają znaczną ilość grun-
tów klasy III – tłumaczy Skonieczka. 
– Są wyłączone z produkcji rolnej, 
ale inwestor będzie musiał uiścić 
stosowną opłatę. Dlatego będą one 
raczej przeznaczone na rozbudowę 
w przyszłości powstałych zakładów. 
Dodatkowo rozpoczęliśmy rozmo-
wy z właścicielami działek w bezpo-
średnim sąsiedztwie Płużnickiego 
Parku Inwestycyjnego. Uchwalony 

„Żegnaj, Janku” 
– wspomnienie o wiceburmistrzu

WĄBRZEŹNO  31 sierpnia po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Jan Bogdan Tomaszewski – wiceburmistrz 
Wąbrzeźna w latach 1998-2002, radny miejski I, III i IV kadencji samorządu. W poniedziałek 3 września 
został pożegnany przez rodzinę, przyjaciół, sąsiadów, znajomych oraz oficjalne delegacje. Spoczął na 
cmentarzu komunalnym przy ul. Mikołaja z Ryńska

Jan Bogdan Tomaszewski 
przez wiele lat pracował w Zakła-
dzie Tworzyw Sztucznych „Erg” 
w Wąbrzeźnie. Był także samo-
rządowcem, radnym i członkiem 
Zarządu Miasta (w kadencji 1990 
-1994),  wiceburmistrzem Wą-

brzeźna w kadencji 1998-2002 
oraz radnym rady miasta w ka-
dencji 2002-2006. 

Zmarłego wspomina Jego 
przyjaciel i współpracownik Ma-
ciej Woźniak.

– Janka Tomaszewskiego 

poznałem latem 1998 roku, tuż 
przed wyborami samorządo-
wymi, w które postanowiłem 
się poważnie zaangażować. Był 
statecznym ojcem rodziny, za-
trudnionym w „Erg-u”, a za sobą 
miał cztery lata pracy w Zarzą-
dzie Miasta w ekipie ówczesnego 
burmistrza. Jego żona Jadwiga, 
pracownik PKP, znana była po-
wszechnie ze swej życzliwości dla 
ludzi i społecznikowskiej działal-
ności. Wychowywali dwóch sy-
nów.

Janek miał zdecydowanie le-
wicowe poglądy. Szybko okazało 
się, że „nadajemy na tych samych 
falach”. Po wygranych przez le-
wicę wyborach samorządowych 
Rada Miasta powierzyła mi funk-
cję Burmistrza Wąbrzeźna. Było 
dla mnie oczywiste, że moim za-
stępcą powinien zostać (wybrany 
również radnym) Jan Bogdan To-
maszewski. Z wykształcenia był 
magistrem administracji. Miał 
doświadczenie w pracy samorzą-
dowej. Mieszkał w Wąbrzeźnie od 
wielu lat i na wylot znał proble-
my naszego miasta.

Przez cztery lata zarządza-
nia sprawami miasta nigdy się na 
Janku nie zawiodłem. Nawiązała 

się między nami nie tylko zawo-
dowa współpraca, ale też praw-
dziwie męska przyjaźń, szczegól-
nie cenna w latach następnych, 
gdy żaden z nas nie był już „na 
świeczniku”.

W ramach podziału czynno-
ści pomiędzy nami burmistrza-
mi Jankowi przypadł nadzór 
nad MOPS-em oraz Wydziałem 
Budownictwa. Był również od-
powiedzialny za dobre kontakty 
z Kościołem, o czym zapewne 
pamiętają proboszczowie ks. Jan 
Kalinowski i ks. Kazimierz Śmi-
gecki. Prywatnie Janek był zapa-
lonym wędkarzem i miał fanta-
styczne podejście do dzieci, co do 
dzisiaj wspomina mój syn, który 
do Janka mówił „wujku”.

Samorządowa kampania wy-
borcza z jesieni 2002 roku była 
niezwykle intensywna. Pierwsze 
bezpośrednie wybory na burmi-
strza przegrałem zaledwie czter-
nastoma głosami. Po kilku tygo-
dniach przyszło zatem Jankowi 
i mnie wyprowadzić się z Urzędu 
Miasta.

Sekwencja zdarzeń, które 
nastąpiły później, była niezwykle 
przygnębiająca. Wprawdzie Jan 
Bogdan Tomaszewski ponownie 

został radnym, ale nowa Rada 
Miasta na wniosek macierzystego 
zakładu pracy Janka bezrefleksyj-
nie wyraziła zgodę na zwolnienie 
go z pracy. Były wiceburmistrz 
został bezrobotnym ojcem ro-
dziny. W maju następnego roku 
w tragicznych okolicznościach 
rozstała się z życiem żona Janka. 
W mediach zaczęły się pojawiać 
nieprawdziwe – jak się później 
okazało – informacje o finanso-
wych nieprawidłowościach przy 
budowie wąbrzeskiego basenu. 
Dopiero wiosną 2011 roku Sąd 
Okręgowy w Toruniu ostatecz-
nie uniewinnił Janka i czterech 
innych współoskarżonych od ja-
kichkolwiek zarzutów.

Niezależnie od okoliczności 
Jan nigdy nie utracił poczucia 
swojej godności ani szacunku nas 
– przyjaciół i byłych współpra-
cowników. Zmarł przedwcześnie, 
po ciężkiej chorobie. Pamiętasz, 
Janku, co obiecaliśmy sobie wiele 
lat temu? Ciebie już nie ma, ale 
ja dotrzymam słowa, możesz być 
pewny. Żegnaj, Przyjacielu, i do 
zobaczenia po drugiej stronie tę-
czy.

oprac. (krzan)
fot. archiwum

dokończenie ze str. 1
Na terenie Płużnickiego Parku 

Inwestycyjnego zlokalizowanych 
jest siedem działek. Obecnie sytu-
acja wygląda następująco: działka 
PPI 1 o pow. 1,91 ha – umowa dzier-
żawy z firmą Agroserv; działka PPI 
2A i 2B o pow. 3,48 ha – przygoto-
wana do ogłoszenia przetargu. Za-
interesowana zakupem jest firma 
produkująca instalacje LPG; działka 
PPI 2C o pow. 2,01 ha – wolna; dział-
ka PPI 2D o pow. 2,67 ha, w czerwcu 
i w lipcu była oferowana potencjal-
nym inwestorom. Obecnie trwają 
rozmowy z dwiema firmami; dział-
ka PPI 3 o pow. 2,48 ha – wolna; 
działka PPI 4 o pow. 1,25 ha – trwa 
podział działki na dwie mniejsze. Na 
jednej lokalny przedsiębiorca pro-
jektuje halę pod wynajem, drugą 
częścią działki zainteresowany jest 
inwestor z branży przetwórstwa 
tworzyw sztucznych; działka PPI 5 
o pow. 1,62 ha – trwa procedura po-
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Burmistrz Leszek Kawski i starosta Krzysztof Maćkiewicz byli gospodarzami 
dożynek

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz i wiceminister Ryszard Zarudzki wręczyli 
ordery druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej

Gospodarze wojewódzko-diecezjalnych dożynek mieli  także czas na mniej 
oficjalne spotkania z uczestnikami uroczystości

Wszyscy uczestnicy konkursu na wieniec dożynkowy otrzymali specjalne 
certyfikaty

Barwny korowód dożynkowy

Zgodnie z tradycją dla wszystkich przygotowano chleb upieczony z tegorocznych zbiorów

Więcej zdjęć na naszej stronie:
WABRZEZNO-CWA.PL

Wśród wielu oficjalnych gości 
byli m.in. wiceminister rolnictwa 
Ryszard Zarudzki, wojewoda ku-
jawsko-pomorski Mikołaj Bog-
danowicz, starostowie, wójtowie 
i burmistrzowie z terenu woje-
wództwa, a także parlamenta-
rzyści z naszego regionu – Iwona 
Michałek i Paweł Szramka. 

Po uroczystej mszy świętej 
w kościele śś. Apostołów Szymo-
na i Judy Tadeusza barwny koro-
wód dożynkowy przemaszerował 
do amfiteatru na Podzamczu. Tu 
na wzgórzu zamkowym swoje 
stoiska wystawowe zaprezento-
wały samorządy oraz instytucje 
związane z rolnictwem, a także 
stowarzyszenia, lokalne grupy 
działania i przedsiębiorcy. Swój 
„bojowy chrzest” przeszedł nowy 
amfiteatr, wzbudzając podziw 
i słowa uznania, zarówno wśród 
wąbrzeźnian, jak też gości spoza 
miasta. Finałowy koncert zespołu 
De Mono był dopełnieniem nie-

dzielnych atrakcji.
Zaszczytną rolę starostów te-

gorocznych dożynek pełnili Anna 
i Radosław Cegielscy z Wielkich 
Radowisk w gminie Dębowa Łąka. 
Państwo Cegielscy wychowują 
czworo dzieci, a także prowadzą 
gospodarstwo rolne o powierzch-
ni 40 ha, zajmując się przede 
wszystkim produkcją mleka i ho-
dowlą bydła. Pracę w rolnictwie 
łączą z aktywnością społeczną. 
Anna Cegielska od 2010 roku jest 
sołtysem wsi i z powodzeniem 
aktywizuje mieszkańców w dzia-
łania na rzecz lokalnej społecz-
ności, natomiast Radosław Ce-
gielski jest aktywnym strażakiem 
w OSP. 

Podczas przemówień nie za-
brakło życzeń dla rolników z oka-
zji ich święta, ale także zapew-
nień, że w trudnej sytuacji mogą 
oni liczyć na pomoc państwa. 
Wojewoda kujawsko-pomorskim 
wspomniał m.in., iż rolnicy mogą 

liczyć na rządową pomoc w po-
kryciu strat, spowodowanych te-
goroczną suszą. 

– Od czterech już lat nawie-
dzają nas klęski żywiołowe i jako 
strona rządowa staraliśmy się 
zawsze pomóc rolnikom. Tak bę-
dzie i w tym roku. Na 64 tys. go-
spodarstw rolnych szacujemy, że 
ucierpiało 40 tys. Mamy przezna-
czoną kwotę pomocy, może ona 
być rozszerzona. Rolników, w tej 
trudnej sytuacji, na pewno nie 
zostawimy samych – zapewniał 
wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. 
Zapowiedź pomocy dla rolników 
wyraził ponadto wiceminister 
Ryszard Zarudzki, który odczy-
tał list przygotowany przez szefa 
resortu Jana Krzysztof Ardanow-
skiego. 

Tekst i fot. (krzan)

Dożynki już za nami
WĄBRZEŹNO  2 września w Wąbrzeźnie odbyły się dożynki wojewódzko-diecezjalne. Gospodarzami tej 
doniosłej uroczystości były władze samorządowe miasta i powiatu, z burmistrzem Leszkiem Kawskim 
oraz starostą Krzysztofem Maćkiewiczem na czele, a także marszałek województwa Piotr Całbecki, prze-
wodniczący sejmiku Ryszard Bober i ordynariusz diecezji toruńskiej ks. biskup Wiesław Śmigiel. Rolnicze 
święto stanowiło ponadto okazję do wręczenia państwowych i resortowych odznaczeń oraz wyróżnień
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Harcerze przygotowali patriotyczne przedstawienie

R E K L A M A

W hołdzie bohaterom
WĄBRZEŹNO  1 września mieszkańcy Wąbrzeźna upamiętnili 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Kombatanci, samorządowcy oraz nauczyciele i uczniowie wąbrzeskich szkół złożyli kwiaty przy Pomniku Żołnierza 
Polskiego

Tegoroczne obchody rozpo-
częło przedstawienie patriotycz-
ne pt. „Wojna oczami dziecka” 
w wykonaniu wąbrzeskich harce-
rzy, które zaproszeni goście mieli 
okazję zobaczyć w Wąbrzeskim 
Domu Kultury. Inscenizację słow-
no-muzyczną przygotowała mło-
dzież pod opieką Pawła Beckera.  
Harcerze w wierszach i pieśniach 
wspominali sylwetki Janusza Kor-
czaka, Henryka Klimka oraz bo-
haterów Szarych Szeregów. 

Artystyczną część obchodów 
poprowadzili Alicja Gołaszewska 
i Patryk Bańczarowski z 60. Wą-
brzeskiej Drużyny Starszohar-
cerskiej „Eventyr”. O dzieciństwie 

w czasach wojennego konfliktu 
opowiedzieli Ignacy Izydorczyk 
oraz Bolesław Piskor, przedstawi-
ciele wąbrzeskiego Związku Kom-
batantów Rzeczpospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych. 
Podczas uroczystości nie mogło 
zabraknąć również Jana Sobo-
lewskiego, 103-letniego weterana 
kampanii wrześniowej.

– Harcerzem jest się całe ży-
cie – tłumaczy Ignacy Izydorczyk, 
prezes związku. – Zawsze wysoko 
ceniłem przynależność do druży-
ny harcerskiej, dlatego serce mi 
rośnie, gdy widzę tyle młodzieży 
zaangażowanej w obchody waż-
nych dla narodu rocznic. 

Władze miasta – na cze-
le z burmistrzem Leszkiem 
Kawskim, starostą wąbrzeskim 
Krzysztofem Maćkiewiczem i wi-
cestarostą Bożeną Szpryniec-
ką, kombatanci, harcerze oraz 
nauczyciele i uczniowie złożyli 
kwiaty przy Pomniku Żołnierza 
Polskiego na pl. Jana Pawła II. 
O 18.30 w Sanktuarium Matki Bo-
żej Brzemiennej odbyła się msza 
święta w intencji ojczyzny. Tego 
dnia druhowie WDS „Eventyr” 
zorganizowali również zbiórkę 
na wybudowanie pomnika ofiar 
zbrodni pomorskiej z 1939 roku. 

Tekst i fot.
Aleksandra Góralska

Region

Wyróżnią za pracę społeczną
Ruszył nabór wniosków w dwunastej edycji Nagród Stalowy Anioł, przyznawanych 
przez zarząd województwa osobom wyróżniającym się w pomocy społecznej. 
Laureatami mogą zostać osoby lub zespoły będące animatorami zmian, prezen-
tujące twórcze podejście do idei rozwoju społeczności lokalnych i rozwiązywania 
lokalnych problemów społecznych. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 września. 

– Praca na rzecz drugiego 
człowieka to misja. Przyznając 
doroczne wyróżnienia chcemy 
promować najciekawsze i najbar-
dziej wartościowe inicjatywy w tej 

dziedzinie, nowatorskie osią-
gnięcia oraz postawy rzetelności 
i ofiarności wśród pracowników, 
a także wolontariuszy –  mówi 
marszałek Piotr Całbecki.

Nagrody przyznawane są mię-
dzy innymi za tworzenie i reali-
zowanie modelowych rozwiązań 
w zakresie opieki nad dzieckiem 
i rodziną, wdrażanie projektów 

aktywizacji i integracji społecznej 
osób wykluczonych, aktywizowa-
nie i integrowanie wspólnot lo-
kalnych, wspieranie sektora eko-
nomii społecznej i wolontariatu, 
promowanie dobrych praktyk 
z zakresu integracji społecznej 
oraz zaangażowanie w pracę na 
rzecz innych i bezinteresowną 
pomoc osobom potrzebującym.

Kandydatów do nagrody 
mogą zgłaszać przedstawiciele 
organów administracji rządowej 
i samorządowej, przedstawiciele 
jednostek organizacyjnych po-
mocy społecznej, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, ko-

ściołów, związków wyznaniowych 
oraz laureaci Stalowego Anioła

Wnioski o przyznanie nagro-
dy należy składać do 30 września 
2018 roku osobiście do siedziby 
Departamentu Spraw Społecz-
nych, Wdrażania EFS i Zdrowia 
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 
73 lub przesłać pocztą na ad-
res urzędu (plac Teatralny 2, 87-
100 Toruń). Bliższych informa-
cji udzielają pracownicy Biura 
Wsparcia Rodziny i Przeciwdziała-
nia Przemocy; telefon (056) 652 18 
14, e-mail: d.piekarek@kujawsko-
pomorskie.pl.

(ToB)
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Niektórzy z uczestników konkursu zadbali o ludową oprawęStarostowie dożynekW kościele zaśpiewał chór Cantate Domino

Hanna Żonakowska z KGW Jarantowice z konkursowym wieńcem

WABRZEZNO–CWA.PL

GMINA PŁUŻNICA  Dbają o ogrody

Podczas dożynek w gminie Płużnica wręczono nagrody dla zwycięzców gminnych konkursów „Piękna zagroda 2018”. Zwycięzcami w kategorii na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską zostali 
Anna i Dariusz Frankiewiczowie. Miejsce drugie zajęli Justyna i Andrzej Kujaczyńscy, a trzecie – Justyna i Waldemar Grędziccy. Natomiast w kategorii na najbardziej zadbaną działkę siedlisko-
wą organizatorzy konkursu nagrodzili: za miejsce pierwsze Lucynę i Mariusza Łacków, drugie – Bernadettę i Rafała Ślizewskich, a także za dwa równorzędne trzecie miejsca – Annę Jaworską 
i Wspólnotę Mieszkaniową nr 1 w Mgowie.

Tekst i fot. (krzan)

– Wykorzystałyśmy zboża, 
owoce jarzębiny, żołędzie. Upie-
kłyśmy chleb jako symbol życia – 
mówi przewodnicząca koła Hanna 
Żonakowska – Udział w dożyn-
kach wojewódzkich jest dla nas 
zaszczytem. To, że te dożynki od-
bywają się u nas jest dużym wy-
różnieniem dla Wąbrzeźna.

Komisja konkursowa po 
obejrzeniu wszystkich wieńców 
wybrała zwycięzców. Zostali nimi 
w kategorii wieniec tradycyjny:  
I miejsce – sołectwo Trzcianka, 

gmina Tłuchowo, powiat lipnow-
ski,

II miejsce –  KGW Czarże, 
gmina Dąbrowa Chełmińska, po-
wiat bydgoski, III miejsce – KGW 
Jarantowiczki, gmina Ryńsk, po-
wiat wąbrzeski. W kategorii na 
najładniejszy współczesny wie-
niec lub ozdobę dożynkową po-
dium prezentowało się następu-
jąco: I miejsce –  KGW Trutowo, 
gmina Kikół, powiat lipnowski, 
II miejsce – sołectwo Brzozowo, 
gmina Kijewo Królewskie, powiat 
Chełmiński i III miejsce – KGW 
Brudzawy, gmina Bobrowo, po-
wiat brodnicki.

Po rozstrzygnięciu konkur-
su w kościele pw. św.  Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza odbyła 
się msza święta z udziałem m.in. 
marszałka województwa Piotra 
Całbeckiego, wojewody Mikołaja 
Bogdanowicza, starosty wąbrze-
skiego Krzysztofa Maćkiewicza 
i burmistrza Leszka Kawskiego. 
Mszę celebrował ks. biskup Wie-
sław Śmigiel. Po mszy wszyscy 
w korowodzie dożynkowym prze-
szli do amfiteatru na Podzamczu, 
gdzie uroczystość była kontynu-
owana.

Tekst i fot. 
Paulina Grochowalska

W minioną niedzielę od rana 
przy kościele pw. Św. Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza ze swo-
imi wieńcami gromadziły się koła 
gospodyń, reprezentanci sołectw 
i parafii z terenu województwa 
m.in. z gminy Inowrocław, gminy 
Kikół, Złotowa czy powiatu tu-
cholskiego. W sumie w konkur-
sie zaprezentowano 20 wieńców, 
ocenianych w dwóch kategoriach: 
wieńce tradycyjne i wieńce współ-
czesne.

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Górznie co roku przygotowuje 
wieniec na lokalne dożynki. Co 
roku gospodynie mają nową kon-
cepcję.

– Tegoroczny wieniec zapro-
jektowała nasza przewodnicząca 
i wspólnie go wykonałyśmy. Uży-
łyśmy zbóż: pszenicy, jęczmienie, 
żyta, pszenżyta, owsa i suchych 
kwiatów: zatrwianów, suszek, 
traw, barwionego cebulą i bu-
raczkami lnu – opowiadają człon-
kinie koła.

Mieszkańcy sołectwa Trzcian-
ka w gminie Tłuchowo w powie-
cie lipnowskim pracowali nad 
swoim wieńcem miesiąc. Na do-
żynki wojewódzkie przyjechali po 
raz pierwszy. Wcześniej wygrali 
dożynki powiatowe w kategorii: 
wieńce tradycyjne.

– Zebraliśmy się w wiosce 
i pracowaliśmy nad tym wszyscy. 
W sumie w pracę zaangażowało 
się 20 osób – relacjonują panie 
Małgorzata i Krystyna. – Wijemy 
wianki od sześciu lat. Z roku na 
rok jest postęp w precyzji, do-
kładności, dopracowaniu detali 
i zaangażowania coraz większej 
liczby osób. W tym roku po raz 
pierwszy udało nam się wygrać 
konkurs powiatowy.

Nasz powiat też miał swo-
ich reprezentantów w konkursie. 

Wieniec przygotowało Koło Go-
spodyń Wiejskich w Jarantowicz-
kach.

– Starałyśmy się żeby wie-
niec był tradycyjny. Użyłyśmy 
juty, zbóż, hortensji, kwiatów 
suszonych i żywych, jarzębiny, 
słoneczników, warzyw i owoców 
oraz ziaren. Pomagały mi siostra, 
synowa i wnuczka – mówi Ana-
stazja Witkowska, przewodniczą-
ca KGW w Jarantowiczkach.

Wieniec KGW w Jarantowi-
cach ozdobił kościół.

Najpiękniejsze wieńce w województwie
POWIAT  Dożynki wojewódzko-diecezjalne w Wąbrzeźnie rozpoczęły się konkursem wieńców dożyn-
kowych i mszą dziękczynną z udziałem marszałka województwa Piotra Całbeckiego
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Andrzej Krzywy, lider zespołu De Mono zaśpiewał swoje najbardziej znane 
przeboje

Repertuar ludowo - patriotyczny zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 
Bydgoskiej

Nowy amfiteatr stał się wizytówką miasta

Nowych uczniów powitał Aleksander Czarnecki, dyrektor liceum

Grażynie Śmigrowskiej kwiaty wręczył również Krzysztof Buchmiet, kierownik 
Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu

Uczennice klas drugich i trzecich zaśpiewały piosenki o tematyce wojennej

Wąbrzeźno 

Muzyczna odsłona dożynek 
Podczas dożynek wojewódzko-diecezjalnych lokalni artyści zaprezentowali swoją 
twórczość po raz pierwszy na deskach nowo wybudowanego amfiteatru.

powrót do szkoły 
z uśmiechami na twarzach

WĄBRZEŹNO  3 września uczniowie w całej Polsce rozpoczęli kolejny rok szkolny. Tym razem w tak uroczy-
stej chwili towarzyszyliśmy uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeź-
nie

O 15.30 przed mieszkańcami 
całego regionu wystąpił Zespół Pie-
śni i Tańca Ziemi Bydgoskiej z re-
pertuarem ludowo-patriotycznym. 
Artyści przedstawili tradycyjne tań-
ce Pomorza i Kujaw oraz zaśpiewali 
znane wszystkim pieśni biesiadne 
oraz piosenki z okresu wojennego. 

Następnie artystycznej prezen-

tacji dokonali nauczyciele i ucznio-
wie wąbrzeskich szkół. Nie zabrakło 
również występów solistów: Agaty 
Kołpackiej oraz Wiktora Chmiela. 
Gwiazdą wieczoru był polski zespół 
pop-rockowy De Mono, który po-
pularność zdobył  już pod koniec 
lat 80., wydając debiutancką płytę 
„Kochać inaczej”. Muzycy zagrali 

swoje najbardziej znane utwory: 
„Póki na to czas”, „Statki na niebie” 
oraz „Nasza jest cała ta noc”, które 
śpiewali wraz z publicznością. 

Artystyczną część uroczystości 
dożynkowej zwieńczyła zabawa ta-
neczna.   

Tekst i fot.
Aleksandra Góralska

Inauguracja roku szkolnego 
2018/2019 była zarówno dla lice-
alistów, jak i nauczycieli szczegól-
na. Dyrektor szkoły Aleksander 
Czarnecki, grono pedagogiczne, 
zaproszeni goście oraz uczniowie 
i ich rodzice pożegnali Grażynę 
Śmigrowską, długoletnią nauczy-
cielkę geografii i podstaw przed-
siębiorczości, która w tym roku 
postanowiła przejść na emery-
turę. 

– Już po pierwszych lekcjach 
z Grażyną Śmigrowską wiedzieli-

śmy, że jest to świetny nauczyciel 
– wspomina Grzegorz Banaś, były 
wychowanek Śmigrowskiej, obec-
nie nauczyciel historii i wiedzy 
o kulturze w wąbrzeskim liceum. 
– Pani Grażyna była dla nas po 
prostu autorytetem.

Aleksander Czarnecki odczy-
tał tegoroczny kalendarz matu-
ralny. 

– Do ostatniej matury przy-
stąpiło 57 uczniów naszej szkoły – 
mówi Czarnecki. – Licealiści uzy-
skali wysokie wyniki z egzaminu 

z matematyki zarówno z podsta-
wy, jak i z rozszerzenia. 

Po wzruszającej części oficjal-
nej pierwszoklasistom przedsta-
wieni zostali nowi wychowawcy. 
W tym roku szkolnym placówce 
udało się utworzyć dwie bardzo 
liczne klasy pierwsze. Na zakoń-
czenie uroczystości uczniowie 
upamiętnili ofiary II wojny świa-
towej, prezentując muzyczne 
przedstawienie. 

Tekst i fot.
Aleksandra Góralska
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Na stoiskach, przygotowa-
nych przez lokalne stowarzy-
szenia, za symboliczną złotówkę 
chętni mogli skosztować sma-
kowitych ciast, napić się aroma-
tycznej kawy czy też posilić bigo-
sem. Organizatorzy przygotowali 
ponadto darmową grochówkę 
dla wszystkich. Oprócz strawy 
dla ciała nie zabrakło atrakcji 
dla ducha. Gościom podobały się 
m.in. taneczne i muzyczne wy-
stępy zespołu folklorystycznego 
„Kundzia” z Chełmna, zaś dzieci 
chętnie korzystały z zabawy na 
dmuchanych zamkach-zjeżdżal-
niach. Jak co roku sporą frajdę 
sprawił uczestnikom turniej so-
łectw. W konkursie na tradycyjny 
wieniec dożynkowy zwyciężyło 
sołectwo Nowa Wieś Królewska. 
Drugie miejsce zajęło sołectwo 
Kotnowo, zaś trzecie – Klub Se-
niora z Wiewiórek. Nagrodzeni 
i wyróżnieni uczestnicy konkur-
su otrzymali pamiątkowe dyplo-
my oraz talony pieniężne. 

Dożynki w Płużnicy miały 
również akcent profilaktycz-
no-zdrowotny. Zainteresowani 
mogli skorzystać z darmowych 
badań i porad kardiologicznych, 
które przeprowadzili medycy 
z Regionalnego Szpitala Specja-
listycznego im. Władysława Bie-
gańskiego w Grudziądzu. 

 Oficjalną część uro-
czystości rozpoczął gospodarz 
gminy, wójt Marcin Skonieczka, 
który podziękował rolnikom za 
ciężką pracę oraz złożył im wyra-
zy uznania. Podziękował ponadto 
wszystkim osobom, które były 
zaangażowane w organizację te-

gorocznego rolniczego święta. 
– Jak co roku spotykamy się 

w Płużnicy, aby podziękować za 
tegoroczne plony. Ja mam dziś 
zaszczyt podziękować rolnikom 
za ich ciężką pracę, za trud, za 
poświęcenie – mówił Marcin 
Skonieczka. – Okres od ostatnich 
dożynek był dla rolnictwa bardzo 
trudny. Najpierw podtopienia, 
potem wymarznięcia, następnie 
susza. Co chwilę pracowała ko-
misja ds. szacowania strat. Tym 
bardziej należy docenić pracę 
i poświęcenie rolników – pod-
kreślił wójt. – Ktoś może po-
wiedzieć, że dzisiaj rolnik mniej 
pracuje, bo ma nowe maszy-
ny, a dzięki technice praca jest 
lżejsza. Ale myślę, że to nie jest 
prawda. Rzeczywiście, techno-
logia idzie do przodu, ale coraz 
więcej rolnik musi ryzykować. 
Musi angażować swoje środki, 
zaciągać kredyty, aby się rozwi-
jać. To powoduje jeszcze więcej 
stresu. Rolnik musi ciężko pra-
cować, aby te kredyty pospłacać. 
Ale jedno się nie zmieniło. Cały 
czas najwięcej zależy od pogody, 
na którą człowiek nie ma wpły-
wu. To uczy rolników pokory, 
ponieważ jeśli pogoda jest zła, 
to niezależnie co rolnik zrobi, to 
plony nie będą dobre – zazna-
czył Marcin Skonieczka. – Chcę 
też zapewnić rolników, iż efekty 
waszej pracy my, jako władze 
gminy, jako urząd,  staramy się 
wspierać. Również z wielką po-
korą pracujemy, aby wam było 
łatwiej. Aby poprawiać warunki 
życia w gminie Płużnica dla was, 
dla waszych rodzin. Aby infra-

struktura się rozwijała, by wasza 
praca w polu była łatwiejsza, np. 
jeśli chodzi o dojazdy do gruntów 
–  mówił wójt Skonieczka. 

Z kolei przewodniczący rady 
gminy Szymon Dudzik życzył rol-
nikom przede wszystkim przyja-
znej pogody, a także pomyślności 
we wszystkich podejmowanych 
działaniach. 

– Szanowni państwo, życzę 
wam i waszym rodzinom dużo 
zdrowia i wszelkiej pomyślności. 
Zaś na dzisiaj dużo dobrej zaba-
wy – mówił Szymon Dudzik.

Życzenia i podziękowania 
dla rolników wyraził też starosta 
wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz. 

– Chcę państwu podzięko-
wać za trud, dzięki któremu mo-
żemy mieć chleb – zwrócił się do 
rolników starosta Maćkiewicz. 

Życzył również, aby zapo-
wiedzi dotyczące pomocy pań-
stwa dla rolników, którzy ponie-
śli straty w wyniku suszy, były 
rzeczywiście zrealizowane. 

Starostowie dożynek, pań-
stwo Karolina i Dariusz Misz-
talowie, przekazali wójtowi 
symboliczny bochen chleba, 
wypieczonego z tegorocznych 
plonów. Państwo Misztalowie 
prowadzą gospodarstwo rolne 
o powierzchni ponad stu hek-
tarów, nastawione na produkcję 
roślinną i zwierzęcą. Posiadają 
hodowlę ponad dwustu sztuk by-
dła mlecznego i mięsnego, nato-
miast ich główne uprawy to ku-
kurydza, zboża, buraki cukrowe 
i  lucerna. 

Tekst i fot. (krzan) Wójt Marcin Skonieczka oraz przewodniczący rady gminy Szymon Dudzik

W korowodzie dożynkowym szła m.in. pani sołtys Płużnicy Lidia Juda 
(z prawej)

Reprezentanci sołectwa Kotnowo niosą swój wieniec dożynkowy

Komisja konkursowa oceniała wieńce dożynkowe

Przedstawiciele sołectw odebrali nagrody w konkursie na tradycyjny wieniec dożynkowy

WABRZEZNO–CWA.PL

Rolnicze święto w Płużnicy
GMINA PŁUŻNICA  1 września mieszkańcy gminy Płużnica celebrowali zakończenie żniw. Zgodnie z tra-
dycją uroczystości rozpoczęły się od dziękczynnej mszy świętej, po której korowód dożynkowy przeszedł 
na boisko przy szkole podstawowej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorzą-
dowych powiatu, członkowie duchowieństwa, a także radni gminy i dyrektorzy oraz kierownicy gminnych 
instytucji. Po części oficjalnej uczestnicy dożynek bawili się do późnego wieczora

Więcej zdjęć na naszej stronie:
WABRZEZNO-CWA.PL
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Wyższa renta socjalna

1 września weszła w życie ustawa podwyższająca rentę socjal-
ną. W maju tego roku parlament uchwalił jednogłośnie ustawę 
zwiększającą to świadczenie z 865,03 do 1029,80 zł. W efekcie 
renta socjalna wzrosła do 100% kwoty najniższej renty z tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy. Nowe przepisy weszły w życie 
w sobotę, ale z mocą obowiązującą od 1 czerwca. Oznacza to, 
że renta socjalna w podwyższonej wysokości będzie wypłacana 
we wrześniu z dodatkowym trzymiesięcznym wyrównaniem. Dla 
osoby, która miała wypłacane to świadczenie w czerwcu, lipcu 
i sierpniu br., wyrównanie wyniesie 494,31 zł brutto. Łączna wy-
sokość renty socjalnej do wypłacenia we wrześniu wyniesie więc 
1524,11 zł brutto.

Nowe wzory paszportów

Wszyscy, którzy od 5 listopada będą składali 

wnioski o wydanie paszportu, otrzymają doku-

ment według nowego wzoru. Tego dnia wejdzie 

w życie zmiana rozporządzenia ministra spraw 

wewnętrznych. Dokumenty będą lepiej zabezpie-

czone, a na ich stronach znajdą się motywy gra-

� czne związane z obchodzoną w tym roku 100. 

rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Nowy paszport będzie zawierał także dodatkowe 

oznaczenia przeznaczone dla osób niewidzących 

i niedowidzących. 
Nie będzie obowiązku wymiany starych paszpor-

tów na nowe. Wszystkie w dotychczasowej formie 

gra� cznej pozostają ważne do wskazanego w do-

kumencie terminu.

Będzie ustawa o ustroju rolnym? 

Jak czytamy na stronie internetowej resortu rolnictwa, jesz-
cze w tym miesiącu pojawi się propozycja nowelizacji ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego. Zmiany będą miały na celu m.in. 
złagodzenie dotychczas obowiązujących ograniczeń w obrocie 
nieruchomościami rolnymi. Utrzymana zostanie zasada, zgodnie 
z którą nabywcami nieruchomości rolnych powinni być przede 
wszystkim rolnicy indywidualni, prowadzący gospodarstwa rodzin-
ne, będące w myśl art. 23 Konstytucji podstawą ustroju rolnego 

państwa. Przewiduje się zwiększenie powierzchni nieruchomości 
rolnej wyłączonej spod przepisów ustawy do 1 ha (dotychczas 

do 0,3 ha). Zmiana ta ułatwi nabywanie niewielkich nierucho-
mości rolnych przez osoby zainteresowane osiedleniem się na 

wsi.

Pomoc 
dla poszkodowanych rolników 

Producenci rolni, których gospodarstwa zosta-ły dotknięte suszą lub powodzią obejmującą co najmniej 70 proc. danej uprawy, mogą od 14 do 29 września składać wnioski o udzielenie pomo-cy. Stawka wsparcia wynosi 1 tys. zł na 1 ha po-wierzchni upraw. Wnioski należy złożyć do kierow-nika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producen-ta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl)

Strzelnice w powiecie 

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs ofert na dofinan-
sowanie budowy lub remontu strzelnic, które będą umożliwiały pro-
wadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Samorządy będą 
mogły uzyskać dotacje od MON-u w wysokości do 80 proc. wartości 
projektu. Warunkami ubiegania się o dotacje jest dysponowanie przez 
samorząd nieruchomością i pokrycie co najmniej 20 proc. kosztów 
budowy lub remontu strzelnicy. MON czeka na oferty samorządów 
do 21 września. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 19 października 
2018 roku. Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Mini-
sterstwa Obrony Narodowej.

Ponad 1,5 mln wniosków o 500 plus 

Jak informuje resort rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej, rodzice i opiekunowie złożyli już 1,52 mln 
wniosków o świadczenie Rodzina 500+ na nowy 
okres świadczeniowy. Prawie 40 proc. wniosków 
złożono online. Jeśli zainteresowani zdążyli z doku-
mentami w lipcu lub sierpniu, pieniądze otrzymają 
do końca października. Jeśli wniosek złożą we wrze-
śniu, świadczenie tra�  do nich do końca listopada, 
z wyrównaniem za październik. Wniosek złożony 
w październiku to wypłata do końca grudnia z wy-
równaniem za październik i listopad. 
Wniosek o „Rodzina 500+” na nowy okres świadcze-
niowy trzeba złożyć do końca października.

Zarejestruj zwierzęta przez internet

Ruszył, przygotowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, Portal IRZplus. Dzięki niemu rolnicy i przedsiębiorcy z terenów 
wiejskich, którzy posiadają oznakowane bydło, owce, kozy czy świnie, 
mogą szybko i wygodnie dokonywać przez internet zgłoszeń o zdarzeniach 
dotyczących zwierząt gospodarskich, np. o ich urodzeniu, kupnie, wywozie 
lub uboju. Za pośrednictwem IRZplus można także bez wychodzenia z domu 
złożyć zapotrzebowanie na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz oraz 
ich duplikaty, a także zamówić duplikaty paszportów dla bydła. Posiadacze 
zwierząt, którzy chcą korzystać z Portalu IRZplus, uzyskają do niego dostęp, 
rejestrując się w aplikacji e-WniosekPlus w celu utworzenia nowego konta. Je-
śli natomiast mają już dostęp do tej aplikacji, mogą w łatwy sposób, podczas 
logowania, rozszerzyć posiadane uprawnienia o dostęp do Portalu IRZplus lub 
skorzystać z posiadanego dostępu do dotychczasowej aplikacji CK IRZ. Obowią-
zek dokonywania zgłoszeń, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa żyw-
ności, nakłada ustawa o systemie identy� kacji i rejestracji zwierząt.
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Rolnicze związki 
proponują ministrowi

Warmia i Mazury z ASF

Nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi pochodzi 
z naszego województwa. Ostatnio otrzymał od miej-
scowych rolników szereg skarg i propozycji.

Afrykański pomór świń występuje ostatnio w gospo-
darstwach na północy naszego kraju.

Finanse

Finanse

Więcej na paliwo

Jak oszczędzić ropę? 

30 litrów oleju napędowego na dużą jednostkę prze-
liczeniową (DJP) – taki limit zwrotu akcyzy od paliwa 
rolniczego ma obowiązywać w przyszłości.

Olej napędowy jest drogi, co wymusza szukanie sposobów na oszczędzanie go. 
Zainspirujemy się wskazówkami amerykańskiego resortu rolnictwa.

Polityka

Choroby

Łatwiej o działkę
PRAWO  Wprowadzenie ustawy o obrocie ziemią rolną zna-
cząco utrudniło jej zakup. Politycy – chociaż utrzymują, że za-
trzymało to spekulacje gruntami ornymi – już deklarują polu-
zowanie zapisów

27 sierpnia w Przysieku ob-
radowało Porozumienie Związ-
ków Zawodowych i Organizacji 
Rolniczych Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego. Pierwszy z jego 
postulatów dotyczy komisji szacu-
jących straty spowodowane suszą. 
Zdaniem rolników, powinny pra-
cować codziennie – także w week-
endy. O ile łatwo oszacować stan 
kukurydzy, rzepaku czy żyta, to 
w przypadku okopowych nie jest 
to już proste. Gospodarze doma-
gają się, by komisje gminne szaco-
wały straty na wszystkich gatun-
kach roślin i glebach, gdzie ubytki 
faktycznie wystąpiły. Aneksy za-
wierające informacje o stratach 
w uprawach buraków, ziemniaków 
i kukurydzy powinien przyjmo-
wać i oceniać wojewoda. Ciekawą 
propozycją jest ta, by do oceniania 
upraw używać także zdjęć sateli-
tarnych. 

Drugi problem to umowy kon-
traktacyjne – podpisując je, rolnik 
deklarował, że dostarczy określo-
ny plon. Niestety, z powodu suszy 
okazało się to niemożliwe. Związ-
ki rolnicze chcą, by władze woje-
wódzkie i rząd pomogły w polu-
bownym załatwieniu tej kwestii. 

Kolejne postulaty dotyczą 

dwukrotnej w roku wypłaty do-
płat do materiału siewnego i do 
paliwa rolniczego oraz uzależnie-
nia kwoty de minimis od wielko-
ści gospodarstwa. Porozumienie 
apeluje o przyśpieszenie wypłaty 
dopłat bezpośrednich dla gospo-
darstw najbardziej poszkodowa-
nych przez żywioły. Pomoc jest 
potrzebna już. Zaliczka powinna 
wynosić 70% należnej kwoty, a nie 
30%, jak to było dotychczas.

Gminy, by ulżyć rolnikom, 
ustalają stawkę podatku rolnego 
na najniższym dopuszczalnym 
prawem poziomie. W ten sposób 
pomagają gospodarzom, ale jed-
nocześnie szkodzą sobie. Niska 
stawka podatku oznacza bowiem 
obniżenie przez rząd subwencji 
z budżetu centralnego. Rolni-
cy apelują, by skończyć z takim 
krzywdzeniem samorządów. 

Kolejne postulaty są związane 
z ASF. Gospodarze chcą zwiększe-
nia sanitarnego odstrzału dzików, 
a nawet całkowitej likwidacji po-
pulacji tego zwierzęcia. Poza tym 
wnioskują o wzmożenie kontroli 
fito- i zoosanitarnych na grani-
cach oraz o wstrzymanie importu 
zbóż z Ukrainy.

(pw)

Ogniska choroby odnotowano 
na Warmii i Mazurach pod koniec 
sierpnia. W pierwszym przypadku 
ASF stwierdzono w małym gopso-
darstwie, gdzie utrzymywano 20 
świń. W drugim zutylizowano 2718 
tuczników. 

Choroba zbiera żniwo na 
świecie. Nowe ogniska pojawia-
ją się w Chinach oraz w Europie 
– ostatnio  w Bułgarii i Rumu-
nii. W ostatnim z wymienionych 
państw pojawiła się w gigantycz-
nej fermie, liczącej 140 tys. tucz-
ników. Wszystkie zutylizowano. 
W Rumunii choroba rozprzestrze-
niła się za sprawą rolników. Gdy 
w gospodarstwie padała świnia, 
obawiali się zgłaszać przypadek 
i wyrzucali zwierzę do Dunaju. 
Wielka ferma czerpała wodę wła-
śnie z tej rzeki. 

Co dzieje się, gdy w gospodar-
stwie stwierdza się ASF? Służbom 
weterynaryjnym przyświecają 
wówczas trzy cele. Pierwszym jest 
jak najszybsza likwidacja ogniska, 
drugim ustalenie źródła choroby, 

a trzecim ustalenie, czy choroba 
nie została zawleczona do sąsia-
dów i zakładów przetwórczych. 

Wszystkie świnie znajdujące 
się w gospodarstwie zostają za-
bite, a ich zwłoki zutylizowane. 
Niszczone są również produkty 
pozyskane od świń, pasze itd. Na-
stępnie przeprowadza się grun-
towne czyszczenie oraz dezyn-
fekcję przy użyciu odpowiednich 
preparatów biobójczych, które wy-
kazują działanie unieszkodliwiają-
ce w stosunku do wirusa ASF.

To jednak nie koniec. Rolnik 
nie może od tak wrócić do pro-
dukcji. Musi minąć co najmniej 40 
dni od zakończenia dezynfekcji 
do momentu wprowadzenia no-
wych zwierząt. Wszyscy hodowcy, 
u których wystąpiło ognisko ASF, 
spełniający wymagania weteryna-
ryjne (w tym z zakresu identyfika-
cji i rejestracji świń) otrzymają na-
leżne im odszkodowanie za straty 
poniesione w związku z działania-
mi inspekcji weterynaryjnej. 

(pw)

W tym roku rolnicy złożyli 
już wnioski o zwrot akcyzy. Li-
mit wynosił 1 zł na 1 l oleju na-
pędowego, przy maksymalnym 
zużyciu 86 l/ha. Już wówczas 
postulowano, by został zwięk-
szony do poziomu 126 l/ha. 

W projekcie pojawia się maksy-
malna stawka 100 l/ha. 

Ministerstwo pochyliło się 
także nad postulatami rolników, 
którzy uprawy wykorzystują do 
hodowli zwierząt. W ich przy-
padku zamiast stawki hekta-

rowej ustanowiono stawkę na 
dużą jednostkę przeliczeniową. 
W projekcie zaproponowano, by 
na 1 DJP było to 30 l oleju na-
pędowego. Samorząd rolniczy 
postuluje, by podnieść stawkę 
do 40 l. 

Rolnicy proponują również, 
by wnioski o zwrot akcyzy rolni-
cy mogli składać w marcu i wrze-
śniu. Są to miesiące z mniejszym 
obciążeniem pracami polowymi 
i przez to jest więcej czasu na 
formalności. 

(pw)

Rocznie amerykańscy farme-
rzy wydają na paliwo 5,84 mld do-
larów, co stanowi niemal 26 proc. 
kosztów. Dane te skłoniły urzędni-
ków do polecenia rolnikom kilku 
unowocześnień, by zmniejszyć zu-
życie oleju napędowego. Pierwsze 
z zaleceń dotyczy przechowywa-
nia paliw w zbiornikach. Okazuje 
się, że ze zbiornika o pojemności 
ponad tysiąca litrów, intensywnie 
użytkowanego, co roku może od-
parować ok. 400 l paliwa! Zaleca 
się, by zbiorniki paliwowe stały 
w cieniu i były pomalowane na 

biało, by odbijać promienie sło-
neczne. 

Kolejny sposób na oszczędno-
ści to stosowanie paliwa zimowego 
i letniego, w zależności od warun-
ków pogodowych. Pracownicy jed-
nego z uniwersytetów stworzyli 
nawet specjalny szacunek zużycia 
paliwa przez traktor. Rolnik może 
porównać go z wynikami osiągany-
mi w gospodarstwie i stwierdzić, 
czy jego jazda jest ekonomiczna, 
czy może są problemy ze sprzę-
tem, który zużywa więcej paliwa 
niż to konieczne itd. 

Rząd USA proponuje tak-
że uprawę bezorkową, ponieważ 
zmniejsza ona zużycie paliwa. 
Dużą uwagę zwraca się na poślizg 
kół traktora na skutek zbyt lekkie-
go lub zbyt dużego ładunku. Jak to 
sprawdzić? Wystarczy obserwo-
wać odcisk kół pozostawiany za 
traktorem. Odpowiednie zdjęcie 
pokazujemy obok artykułu.

Jak widać, nawet w kraju, któ-
ry posiada ogromne zapasy paliw 
kopalnych dba się o ich zużycie, bo 
paliwo to pieniądz. 

(pw)

Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi stwierdził niedawno, że 
zmiana w ustawie ma dotyczyć 
wyłączenia spod jej przepisów 
użytków rolnych o powierzchni 
do hektara. Dotąd było to 0,3 ha. 
Powyższy zapis ograniczał plany 
inwestycyjne osób, które chciały 
osiedlić się na wsi. 

Na zapowiadanej zmianie 
skorzystają też rolnicy Będą mo-
gli zarobić, sprzedając nierucho-

mość samodzielnie dowolnej oso-
bie. Nie będą musieli już pytać 
o zgodę Dyrektora Generalnego 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa.

Badacze rynku już dawno 
wskazywali, że po 2016 roku roz-
kwitł rynek mieszkań miejskich, 
a zmalała sprzedaż działek wiej-
skich. Wszystko za sprawą usta-
wy o obrocie ziemią. Sprzedaż 
nieruchomości rolnych spadła 

o 17 proc. między 2016 a 2017 ro-
kiem. Wzrosła za to cena hekta-
ra gruntu ornego. Stawia to pod 
znakiem zapytania polityczne re-
zultaty, zapowiadane podczas ob-
ostrzania przepisów dotyczących 
sprzedaży ziemi. Przed 2016 roku 
twierdzono, że to spekulacja na 
rynku powoduje, że ziemia dro-
żeje. Dwa lata po tym, jak niemal 
zamrożono rynek, ceny rosną. 

(pw)
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Kilka pytań 
o… służebność przesyłu 

ADWOKAT RADZI  Tym razem w naszym cyklu omawiamy kwestię problemów związanych ze słupami 
energetycznymi znajdującymi się na prywatnych działkach

Anna Krawczyk-Koźmińska, 
prowadząca Kancelarię Adwokac-
ką w Wąbrzeźnie (ulica Wolno-
ści 4, tel. 663 018 891), w formie 
przystępnych pytań i odpowiedzi 
przybliża Czytelnikom zawiłości 
prawa. Jeżeli mają Państwo jakieś 
tematy, które warto poruszyć na 
naszych łamach, prosimy o kon-
takt mailowy: redakcja@wpr.info.
pl. 

– O co chodzi z tymi słupa-
mi ?

– Liczni właściciele nierucho-
mości, szczególnie rolnicy, przez 
całe lata znoszą uciążliwości zwią-
zane z tym, że na ich działkach 
znajdują się trakcje energetyczne, 
słupy energetyczne czy trans-
formatory. Niektórzy odziedzi-
czyli swoje nieruchomości z taką 
uciążliwą zawartością, natomiast 
inni poddali się woli zakładów 
energetycznych czy wodociągo-
wych, które instalowały na ich 
działkach urządzenia przesyłowe. 

– Można nie zgadzać się na 
to, aby linie energetyczne czy 
wodociągowe biegły przez naszą 
działkę ?

– Nie, tak dobrze nie jest. 
Zwykle właściciel działki nie ma 
większego wpływu na to, jak 
przebiegać ma linia energetyczna 
czy wodociągowa i jeśli zostanie 
wydana decyzja o lokalizacji ta-
kiej inwestycji, to trudno jest ją 
powstrzymać.  

 – Osoba, która ma na swo-
jej działce niechciane słupy nie 
może odnieść z tego tytułu żad-
nych korzyści ?

– Czasem można uzyskać 
rekompensatę finansową za nie-
chciane słupy znajdujące się na 
naszej działce. To, czy będzie to 
możliwie, zależy od bardzo wie-
lu okoliczności, w szczególności 
od tego, kiedy linie energetyczne 
lub wodociągowe  były wybudo-
wane i na podstawie jakich prze-
pisów to się odbywało. Ważne 

jest również, jaką dokumentacją 
dysponują zakłady energetyczne, 
wodociągowe czy gazownicze. 
Tego typu przedsiębiorstwa prze-
syłowe zwykle nie chcą płacić za 
swoje urządzenia znajdujące się 
na działkach, ale w sprzyjających 
okolicznościach możliwe jest uzy-
skanie znacznych kwot na drodze 
sądowej.

– Kiedy więc mamy szanse 
na jakieś pieniądze ?

– Po pierwsze, przedsię-
biorstwo energetyczne lub inne 
nie może mieć tytułu prawnego 
upoważniającego do korzystania 
z urządzeń czy słupów znajdują-
cych się na naszej działce. Zwykle 
wynika to z księgi wieczystej. Po 
drugie, zwykle bardzo trudno jest 
uzyskać wynagrodzenie w sytu-
acji, kiedy słupy wybudowane 
były ponad 30 lat temu, ponie-
waż przedsiębiorstwa bronią 
się wówczas tym, ze zasiedziały 
służebność przesyłu. Jeśli nato-

miast infrastruktura ta wybudo-
wana została później, możemy 
domagać się ustanowienia tzw. 
służebności przesyłu za wynagro-
dzeniem, najkrócej mówiąc jest 
to wypłacana jednorazowo lub 
okresowo suma pieniędzy za to, 
że linia przesyłowa stoi na naszej 
działce, przecz co utrudnia korzy-
stanie z niej. Czasem w odręb-
nym postępowaniu można żądać 
można także wynagrodzenia za 
bezumowne korzystanie z naszej 
działki nawet za kilka lat wstecz. 

– Jak wyglądają postępowa-
nie sądowe w takich sprawach?

– Sprawy sądowe o ustano-
wienie służebności przesyłu są 
bardzo skomplikowane, wymaga-
ją przeprowadzenia szeregu do-
wodów, w tym opinii biegłych, ale 
niekiedy udaje się uzyskać rekom-
pensatę rzędu kilku lub nawet 
kilkudziesięciu tysięcy złotych, 
w zależności od wielkości działki 
przez którą przebiega linia prze-

syłowa i utrudnień, które wiążą 
się z jej obecnością. Szczególnie 
duże kwoty przyznane mogą być 
wtedy, kiedy linia przesyłowa 
utrudnia wybudowanie budyn-
ków na działce lub w inny sposób 
ogranicza korzystanie z działki. 

adw. Anna 
Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

Mniej dorobisz 
do emerytury i renty
1 września zmieniła się kwota przychodów, jakie może osiągnąć pracujący eme-
ryt i rencista, który nie ukończył powszechnego wieku emerytalnego. Dodatkowe 
zarobki mogą spowodować, że ZUS zmniejszy, a nawet zawiesi wypłacanie świad-
czenia. 

ZUS

Na to, czy ZUS zawiesi lub 
zmniejszy świadczenie, ma wpływ 
przede wszystkim przychód z dzia-
łalności, od której są obowiązkowe 
składki na ubezpieczenia społecz-
ne, np. z umowy o pracę.

Limity dorabiania dla emery-
tów rencistów ustala się na pod-
stawie wysokości przeciętnego 
wynagrodzenia, które oblicza GUS. 
Od 1 września kwoty miesięcznego 
przychodu powodujące zmniejsze-
nie lub zawieszenie emerytur lub 
renty wynoszą odpowiednio:

• 70% przeciętnego wynagro-

Zgłoszeni on-line
Uruchomiona przez resort cyfryzacji e-usługa jest 
coraz bardziej popularna. Dzięki niej, bez wychodze-
nia z domu, rodzice zgłosili narodziny co 10. dziecka 
urodzonego po 1 czerwca.

Społeczeństwo informacyjne

– To dobry wynik. Jednak za-
leży nam, by z naszej usługi korzy-
stało jeszcze więcej rodziców. Uru-
chomiliśmy ją po to, by ułatwić im 
życie – mówi minister cyfryzacji 
Marek Zagórski.

Jak to zrobić? Cały proces to 
5 prostych kroków. Ważne: rodzic, 
który będzie rejestrował narodziny 
(może to być zarówno mama, jak 
i tata) musi mieć aktualny Profil Za-
ufany. Można go założyć np. z po-
ziomu elektronicznego konta ban-
kowego. Co dalej? Wejdź na stronę 
www.obywatel.gov.pl i tam wybierz 
usługę, z której chcesz skorzystać. 
Po zalogowaniu, system poprosi 
o potwierdzenie, że jesteś matką/
ojcem dziecka. Następnie – o zwe-
ryfikowanie twoich danych. Jak tyl-
ko to zrobisz, przejdziesz do zare-
jestrowania narodzin potomka. To, 
czego potrzebujesz na tym etapie, 
to m.in. nazwa szpitala, w którym 
dziecko przyszło na świat oraz imię 
dziecka. Ustal także numer aktu 
małżeństwa lub urodzenia (jeśli 
nie jesteś w związku małżeńskim), 
co pozwoli na weryfikację twoich 
danych w Urzędzie Stanu Cywilne-
go. Kilka kliknięć i gotowe. Kolejny 

krok to wybór adresu, pod którym 
chcesz zameldować dziecko oraz 
sposobu odebrania dokumentów. 
Do wyboru masz skrzynkę na ePU-
AP, odbiór osobisty lub przesyłkę 
tradycyjną pocztą. Ostatni krok to 
podgląd wniosku i podpis (Profilem 
Zaufanym).

– Pierwsze dni dla świeżo 
upieczonych rodziców to zawsze 
czas pełen nowych wyzwań i obo-
wiązków. Zgłoszenie narodzin 
dziecka online to proste, szybkie, 
bezpieczne i bezpłatne narzędzie, 
ale przede wszystkim oszczędność 
czasu rodziców, którzy w tym waż-
nym momencie życia mogą – za-
miast wizyty w urzędzie – spędzić 
go z nowym członkiem rodziny – 
przypomina minister Zagórski.

Możliwość zarejestrowania 
narodzin dziecka przez internet 
działa od 1 czerwca br. To niejedy-
na e-usługa dedykowana rodzicom. 
Nie wychodząc z domu, można już 
m.in. zawnioskować o Europejską 
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotne-
go (EKUZ) dla swoich dzieci, złożyć 
wnioski w programach 500+ i „Do-
bry start”. 

Ministerstwo Cyfryzacji

dzenia miesięcznego – 3164,80 zł
 • 130% przeciętnego wynagro-

dzenia miesięcznego – 5877,40zł
Nowe progi obowiązują do 30 

listopada 2018. W tym okresie eme-
ryci, którzy pobierają wcześniejsze 
emerytury oraz renciści mogą 
dorobić bez ryzyka zmniejszenia 
świadczenia do kwoty 3164,80 zł. 
Jeśli osiągną przychód przekracza-
jący 70 proc. przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia, ale nie 
wyższy aniżeli 130 proc. tego wyna-
grodzenia, to świadczenie zostanie 
zmniejszone o kwotę przekrocze-
nia, nie więcej jednak niż o kwotę 
maksymalnego zmniejszenia, która 
od 1 marca br. wynosi:

• 582,38 zł – emerytura, renta 
z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy,

• 436,82 zł – renta z tytułu czę-
ściowej niezdolności do pracy,

• 495,06 zł – renta rodzinna dla 
jednej osoby

Jeśli natomiast dochód prze-
kroczy 130 proc. przeciętnego wy-
nagrodzenia tj. kwotę 5877,40 zł – 
ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Zawieszeniu ani zmniejszeniu, 
bez względu na wysokość osią-
ganego przychodu, nie podlegają 
emerytury osób, które osiągnę-
ły powszechny wiek emerytalny 
(nie dotyczy to tych osób, których 
emerytura została zawieszona 
w związku z kontynuowaniem za-
trudnienia w ramach stosunku pra-
cy, podjętego przed jej nabyciem). 
ZUS nie zmniejsza ani nie zawie-
sza świadczenia w razie osiągania 
przychodu w przypadku prawa do 
emerytury częściowej. Pełna wy-
sokość gwarantowana jest również 
w przypadku:

• renty inwalidy wojennego, 
z tytułu pobytu w obozie i w miej-
scach odosobnienia lub renty ro-
dzinnej po tych inwalidach,

• renty inwalidy wojskowego 
w związku ze służbą wojskową lub 
renty rodzinnej po żołnierzu, któ-
rego śmierć ma związek ze służbą 
wojskową.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS

fot. ilustracyjne
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 Golub-Dobrzyń
 W niedzielę 9 września o 19.00 w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu wystąpi 

formacja Farben Lehre. Grupa działa od ponad 30 lat i jest jedną z najbardziej cenio-
nych kapel punk-rockowych w naszym kraju. Została założona w Płocku z inicjatywy 
Wojciecha Wojdy i Marka Knapa. Ma na swoim koncie takie utwory jak: „Matura”, 
„Spodnie z GS-u” czy „Anioły i Demony”. Bilety w przedsprzedaży kosztują 25 zł, 
a w dniu koncertu – 35 zł. Wejściówki do nabycia w domu kultury. Rezerwacji telefo-
nicznej można dokonać pod nr. tel. 665 823 666. 

 Wąbrzeźno
 W Wąbrzeskim Domu Kultury można oglądać wystawę Wojewódzkiego Ośrodka 

Animacji Kultury pt. „Uwolnij wspomnienia”. To utrwalone i zatrzymane w czasie oso-
biste wspomnienia pojedynczych osób. Poprzez fotografie uczestniczymy w podnio-
słych chwilach całych rodzin, które celebrują ważne wydarzenia prywatne lub uczest-
niczą w ceremoniach kościelnych. Prezentowane zdjęcia to nie tylko pożółkłe kartki 
z albumów, ale świadectwa przemijania i zmian kulturowych. Ekspozycja dostępna do 
końca września w godzinach pracy jednostki.

 5 września o godzinie 17.00 w WDK zostanie otwarta wystawa „380 lat wsi Książ-
ki 1638-2018”. Ekspozycję przygotowali: Wojciech Deżakowski – członek rady so-
łeckiej sołectwa Książki, Eugeniusz Dylewski – sołtysa sołectwa Książki oraz Macieja 
Sacha – miłośnik historii. – Mimo że wieś jest stosunkowo młoda, wiele okolicznych 
miejscowości ma tradycje sięgającą średniowiecza. Możemy się pochwalić ciekawą 
i niepospolitą historią. Wieś od początku swojego istnienia, aż do końca II wojny świa-
towej związana była z narodem niemieckim i nie zachowało się wiele rzeczy z tamtych 
czasów, niemniej jednak dzięki dużemu zaangażowaniu i długotrwałym poszukiwa-
niom udało się zebrać trochę lokalnych pamiątek oraz odtworzyć niektóre fakty z życia 
naszych przodków – mówi Sacha. Wstęp wolny.

 Po raz kolejny kolekcjonerzy staroci z regionu odwiedzą Wąbrzeźno. 6 września 
od godziny 9.00 na Pl. Jana Pawła II mieszkańcy powiatu wąbrzeskiego będą mogli 
obejrzeć wiele ciekawych i unikatowych eksponatów. Stare monety, odznaczenia, lam-
py, zdjęcia i inne „zakurzone” minionym czasem przedmioty czekają na gości podczas 
tegorocznego spotkania z pasjonatami historii. Jarmarki staroci już na stałe wpisały 
się w kalendarz imprez i z roku na rok cieszą się coraz większą frekwencją. Jest to 
prawdziwa uczta dla koneserów. Pchli targ potrwa do godziny 16.00.

 5 października o 18.00 warto wybrać się do Wąbrzeskiego Domu Kultury na spek-
takl teatralny w reżyserii Wojciecha Malajkata pt. „Pół na pół”. Główne role w sztuce 
grają Piotr Szwedes i Piotr Polk. – Proponowana komedia to opowieść o realizacji 
życiowych planów i marzeń dwóch przyrodnich braci: Roberta i Dominika. Wbrew 
pozorom, bracia wcale nie są bezdusznymi potworami czyhającymi na śmierć swej 
matki i jej spadek – informuje WDK. Sztuka ma charakter komedii kryminalnej, gdzie 
dominują piętrowe kłamstwa, zwroty akcji i mnóstwo humoru. Bilety do nabycia w ka-
sie WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00 w cenie 60 zł/os., natomiast cena biletów 
grupowych (grupa od 15 osób) wynosi 50 zł/os. Zainteresowani są proszeni o kontakt 
pod nr. tel. 56 688 17 27, wew. 27. 

 14 października WDK zaprasza do udziału w XXI Ogólnopolskim Przeglądzie Do-
robku Twórczego Seniorów. Celem przeglądu jest aktywizacja amatorskiego scenicz-
nego ruchu artystycznego, realizacja własnych możliwości twórczych poprzez udział 
w różnorodnych prezentacjach scenicznych. W imprezie mogą wziąć udział soliści, 
zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, kapele, zespoły folklorystyczne, 
kabarety. Kartę zgłoszenia należy przesłać do 28 września na adres organizatora: 
Wąbrzeski Dom Kultury ul. Wolności 47; 87-200 Wąbrzeźno lub e.mail: animacja@
wdkwabrzezno.pl.

 Rypin
 Rypiński Dom Kultury ogłosił II edycję Festiwalu Filmów Amatorskich „Stop-

klatka”. Konkurs adresowany jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentów oraz pozostałych miłośników ama-
torskiego filmowania. Tematyka jest dowolna, ale czas projekcji filmu nie może prze-
kroczyć 30 minut (w uzasadnionych przypadkach organizator może wyrazić zgodę na 
dłuższy obraz). Organizatorzy przewidzieli pulę nagród finansowych i rzeczowych. 

 Już po raz trzynasty Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie ogłosiła 
Ogólnopolski Konkurs „Rypiński Album Poetycki”. Mogą wziąć w nim udział pełno-
letnie osoby, które przygotują trzy niepublikowane wcześniej wiersze. Utwory muszą 
być w całości autorskie, a więc używanie nawet fragmentów dzieł innych poetów jest 
niedozwolone. Organizatorzy nie narzucają tematyki. Termin nadsyłania utworów 
upływa w piątek 14 września. Prace będzie oceniać profesjonalne jury, które wybierze 
większością głosów trzy najciekawsze propozycje. Zwycięzca otrzyma nagrodę finan-
sową w wysokości 1800 zł. Za drugie miejsce przewidziane jest 1000 zł, a za trzecie 
600 zł. Z regulaminem konkursu można zapoznać się w bibliotece oraz facebooku lub 
na stronie internetowej książnicy: www.bibilioteka-rypin.pl. Patronat nad wydarzeniem 
objął burmistrz Rypina. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Rypińskie kino
wraca z przytupem

FILM  Rypiński Dom Kultury ogłosił filmowy repertuar na 
najbliższy miesiąc. Fani kina będą mogli zobaczyć m.in. „Mam-
ma Mia! Here We Go Again”, „Iniemamocni 2” czy „Dywizjon 
303. Historia prawdziwa”

W ostatnich miesiącach kino 
w Rypinie przeszło gruntowną 
modernizację. Remont objął salę 
widowiskową, pomieszczenia ad-
ministracyjne oraz hol wejściowy. 
Zmienił się kąt nachylenia widow-
ni, by goście mogli oglądać filmy 
czy spektakle z wysokości. Zwięk-
szyła się też liczba miejsc siedzą-
cych z 211 do 270. Sala jest wypo-
sażona w nowoczesne systemy 
oświetlania scenicznego i nagło-
śnienia. Wymieniony został ekran 
projekcyjny, rozbudowano też 
system kinowy do technologii 3D, 
przebudowano scenę oraz wyko-
nano nową aranżację akustyczną 
ścian i sufitów. 

Na remont budynku pozy-
skano dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020. To 
jednak niejedyne pieniądze, któ-
re powędrowały do Rypina na 
rozwój infrastruktury kultural-
nej. W ramach projektu „Kultura 
w zasięgu 2.0” Rypiński Dom Kul-
tury otrzymał blisko 140 tys. zł na 
zakup systemu elektronicznego 
plakatu. Tablice nie tylko będą in-
formować o aktualnych wydarze-
niach, zastępując tradycyjne afi-
sze, ale będą również wyświetlać 
ofertę instytucji kultury w całym 

naszym województwie. W ostat-
nio piątek obiekt został oficjalnie 
otwarty. RDK podał też wrześnio-
wy repertuar kina. 

W dniach 5-6-7 (16.30) i 8-9 
września (13.30) rypińskie kino 
przygotowało propozycję dla naj-
młodszych widzów – „Jak zostać 
czarodziejem”. Nieśmiały chło-
piec odkrywa przejście do innego 
wymiaru, w którym spotka niesa-
mowite stworzenia.

5-6 (18.45) i 8-9 września 
(18.00) będzie można obejrzeć 
film „Szpieg, który mnie rzucił” 
w reżyserii Susanny Fogel. Przyja-
ciółki rozpoczynają szpiegowską 
przygodę, gdy okazuje się, że były 
partner jednej z nich był agen-
tem. W rolach głównych: Mila Ku-
nis i Kate McKinnon. 

Z kolei 7 (18.45) oraz 8-9 wrze-
śnia (20.40) przyjdzie pora na 
horror w reżyserii Ariego Aste-
ra pt. „Dziedzictwo. Hereditary”. 
Wkrótce po śmierci seniorki rodu 
jej rodzinę zaczynają niepokoić 
tajemnicze zdarzenia.

W dniach 12-13-14 (18.45) oraz 
15-16 września (18.00) kino przy-
gotowało atrakcję dla fanów 
musicalu – „Mamma Mia! Here 
We Go Again”. Sophie, w tej roli 
Amanda Seyfried, spotyka się na 

greckiej wyspie Kalokairi z przy-
jaciółkami swojej matki Donny 
(Meryl Streep) – Rosie (Julie Wal-
ters) i Tanyą (Christine Baranski). 
Główna bohaterka ogłasza, że 
jest w ciąży, ale ma obawy czy 
będzie w stanie sama wychować 
dziecko. Kobiety deklarują swoją 
pomoc, a za moment dołączają 
do nich: mąż Donny, Sam (Pierce 
Brosnan) oraz jej byli partnerzy: 
Harry (Colin Firth) i Bill (Stellan 
Skarsgård). Wspólnie opowiada-
ją historię Donny, która została 
matką w młodym wieku i samo-
dzielnie wychowywała dziecko, 
jednocześnie prowadząc grecką 
willę i śpiewając w zespole. 

W tych samych dniach (12-
13-14 września) o 16.30, a 15-16 
września – o 13.30 i 15.45 zostanie 
wyświetlony film animowany – 
„Młodzi Tytani: Akcja! Film”. 

W drugiej połowie miesiąca 
czekają nas jeszcze takie seanse 
jak: „Iniemamocni 2”, „Rodziny się 
nie wybiera” oraz „Dywizjon 303. 
Historia prawdziwa”. Szczegółowy 
program na drugą połowę wrze-
śnia podamy w kolejnym wydaniu 
naszego tygodnika. Informacje 
o biletach na stronie www.kino.
rypin.eu.

(ToB), fot. RDK





Czwartek, 6 września 2018

05:35 Elif

05:35 Elif odc. 316 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 9 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 37 s. 3 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 102 s. 8 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 87 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:50 Kalkalpen. Starodrzew 
 i wapienne skały - fi lm
14:00 Elif odc. 317 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 31 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 10 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 37
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3326
18:30 Korona królów odc. 88 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Festiwal biegowy w Krynicy
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 252 s. 20 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:30 Magazyn śledczy Anity Gargas
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 19
23:50 Ocaleni odc. 24
00:55 Bez tożsamości odc. 12 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 325 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 113 - serial 

07:10 Szpital odc. 394 - serial 

08:10 Dr House odc. 6 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 3 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 669 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 114 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 568 - serial 

14:55 Szpital odc. 395 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 5 - serial

16:50 Kryminalni odc. 4 - serial

17:55 Dr House odc. 7 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 670 - serial 

20:00 Niania - komedia 

22:05 Lucyfer odc. 9 - serial

23:05 Rush odc. 10 - serial 

00:05 Paranoja - thriller 

06:00 Spadkobiercy odc. 48

07:05 Turbo Fast odc. 17 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 18 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 4

09:00 Septagon odc. 3 - serial

10:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 4

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 4 - serial

12:00 Benny Hill odc. 73

12:40 Detektywi w akcji 

 odc. 124 - serial

13:40 STOP Drogówka odc. 181

14:40 Policjantki i policjanci 

 odc. 432 - serial 

15:40 Maria z przedmieścia 

 odc. 2 - serial 

16:45 Światło twoich oczu 

 odc. 2 - serial 

18:00 Septagon odc. 4 s. 1 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 433 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 212 - serial

21:00 Igrzyska na kacu - komedia 

22:50 Kill Bill - fi lm

01:00 Tuż przed tragedią odc. 7 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 19 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 138 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 42
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 99 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 14 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 53 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 99 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 100 s. 3 - serial 
20:00 Taxi 2 - fi lm
21:45 To nie jest komedia 
 dla kretynów - komedia 
23:40 Kryjówka - komedia
01:30 Dyżur odc. 14 s. 2

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:10 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach Historycznych  

 odc. 6

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Madame Tutli-Putli - fi lm

09:05 Jeszcze nie wieczór - komedia

11:00 Biała wizytówka odc. 3 - serial 

12:10 Biała wizytówka odc. 4 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Pajęczarki - komedia 

15:25 Program publicystyczny

16:10 Ostatnie okrążenie

17:25 Cała zima bez ognia - dramat

19:05 Pegaz odc. 102

19:35 Najlepszy klient - fi lm

19:50 Wiatr - fi lm

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Bilardzista - dramat

22:45 Pojedynki stulecia odc. 1 

23:20 Jadwiga Jankowska-Cieślak.  

 Dotknięcie - fi lm

23:50 Scena klasyczna odc. 27

00:45 Niebiańskie żony Łąkowych  

 Maryjczyków - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 369
06:55 Wojenne dziewczyny 
 odc. 18 s. 2 - serial
07:55 Śladami zbrodni 
 i walki 1944 -1956
08:30 Polskie sto lat - fi lm
09:05 Bydgoszcz 1939 - fi lm
09:40 Krew na bruku. 
 Obrona Grodna 1939 - fi lm
10:10 Sensacje XX wieku odc. 43
10:40 Sensacje XX wieku odc. 42
11:10 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 2 - fi lm
12:15 Jan Serce odc. 3 - serial 
13:15 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 37
13:30 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 5 - serial
14:35 Amerykańska broń odc. 2 - fi lm
15:50 Zaginiona fl ota Kolumba - fi lm
16:50 Komunikaty Wojenne odc. 13
16:55 Polacy w bitwie o Anglię - fi lm
17:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Taśmy bezpieki odc. 55
18:55 Wojenne dziewczyny 
 odc. 19 s. 2 - serial 
20:00 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 1 - serial
21:00 Wojna generałów odc. 1 - serial
22:00 Spór o historię odc. 94
22:35 Szerokie tory odc. 71
23:15 Wyjęci spod prawa odc. 2 - serial
00:15 Życie po radziecku odc. 7 - serial

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 Fatima - orędzie na dziś odc. 2
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Filmowe życiorysy
14:00 Odebrano nam całe dzieciństwo  
 - fi lm
15:15 Kruszynka - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
16:35 Porady medyczne Bonifratrów
17:00 Modlitwa w intencji 
 rodzin i obrony życia 
 poczętego w Sanktuarium 
 św. Józefa w Kaliszu 
19:25 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie
19:30 Superksięga odc. 26 s. 2 - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
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 Wbrew wszelkim 
 przeciwnościom - serial 
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Kosmos - fi lm

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 710 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 26 s. 3
07:20 Na sygnale odc. 107 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 155
11:25 The Voice of Poland 
 - Teaser odc. 2
11:26 Rodzinka.pl 
 odc. 235 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1892 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 31
14:10 Postaw na milion
15:05 Na dobre i na złe 
 odc. 710 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 7 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram odc. 5208
18:35 Kronika VERVA Street Racing
18:40 Rodzinka.pl odc. 153 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 38 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1892 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1893 - serial 
20:45 Bake Off Junior odc. 1
21:45 Zgadnij, kim jestem - komedia
23:40 Na sygnale odc. 196 - serial 
00:10 Pracownik miesiąca - komedia 

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 3 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2281

11:00 Ukryta prawda odc. 925 - serial

12:00 Szpital odc. 814 - serial

13:00 Szkoła odc. 577 - serial

14:00 19+ odc. 278 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 5

15:30 Szkoła odc. 578 - serial

16:30 19+ odc. 279 - serial

17:00 Szpital odc. 815 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 926 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5425

20:10 Doradca smaku odc. 4 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2741 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 175

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 18

22:30 Chłopaki nie płaczą - komedia

00:40 Złodzieje odc. 4 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 622 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 623 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 115 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 728 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 9 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 795 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2712 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 841 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3710
16:30 Na ratunek 112 odc. 244 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 234 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2713 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 261 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 119
21:10 Przyjaciółki odc. 135 - serial 
22:10 Joy - fi lm
00:55 Chirurdzy odc. 103 - serial 

06:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 11:00 Biała wizytówka 06:55 Wojenne dziewczyny

05:55 Na dobre i na złe 15:30 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

Taksówkarz Daniel i jego przyjaciel Emilien 
znów stawiają czoła zagrożeniu, które zawisło 
nad Francją: yakuza porwała przebywającego 
w Marsylii japońskiego ministra.

Rok 1996. Komandosi giną w tajemniczych 
okolicznościach podczas misji w Afryce. Tylko 
jeden żołnierz uchodzi z życiem, jednak cierpi 
na zanik pamięci. Pod opieką tubylców wraca do 
zdrowia.

„Zgadnij, kim jestem”
(1998r.) TVN 2 21:45

„Taxi 2”
(2000r.) TV Puls 20:00



Piątek, 7 września 2018

05:35 Elif

05:35 Elif odc. 317 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 10 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 38 s. 3 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 103 s. 8 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 88 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w zagrodzie odc. 8
12:55 Jak rozgniewać ptaka, czyli  
 prawdziwe Angry Birds - fi lm
14:00 Elif odc. 318 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity
16:05 Wieczna miłość odc. 11 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 38
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3327
18:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 1
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Festiwal biegowy w Krynicy
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Włochy - Polska Piłka nożna
20:35 Włochy - Polska Piłka nożna
22:55 Zwycięzca - fi lm 
01:10 Magazyn kryminalny 997 odc. 19

05:15 Ukryta prawda odc. 326 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 114 - serial 

07:10 Szpital odc. 395 - serial 

08:10 Dr House odc. 7 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 4 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 670 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 115 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 569 - serial 

14:55 Szpital odc. 396 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 6 - serial

16:50 Kryminalni odc. 5 - serial

17:55 Dr House odc. 8 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 671 - serial 

20:00 Madagaskar - fi lm

21:50 Czego pragną kobiety - komedia 

00:25 American Horror Story:

 Murder House odc. 6 s. 1 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 49
07:05 Turbo Fast odc. 18 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 19 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 5
09:00 Septagon odc. 4 - serial
10:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 5
11:00 Transakcje za milion dolarów:  
 Nowy Jork odc. 5 - serial
12:00 Benny Hill odc. 52
12:40 Galileo odc. 694
13:40 Galileo odc. 695
14:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 433 - serial 
15:40 Maria z przedmieścia 
 odc. 3 s. 1 - serial 
16:45 Światło twoich oczu 
 odc. 3 - serial 
18:00 Septagon odc. 1 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 434 - serial 
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 1
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 209 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 210 - serial
23:15 Pogromcy korporacji - fi lm
01:00 Galileo: Tajemnicze historie  
 odc. 1

06:00 Kontrakt na miłość odc. 20 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 139 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 43
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 100 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 16 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 15 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 54 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 100 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 101 s. 3 - serial 
20:00 Osaczeni - fi lm
22:10 Maksimum ryzyka - fi lm
00:15 Spartakus: Bogowie areny 
 odc. 18 - serial 

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Oczy mojego ojca - fi lm

09:15 Cała zima bez ognia - dramat

11:00 Biała wizytówka odc. 5 - serial 

12:10 Biała wizytówka odc. 6 - serial 

13:15 Studio Kultura - rozmowy

13:35 Waldbühne 2017 

 - Legendy reńskie

15:20 Program publicystyczny

16:05 Mleczna droga - fi lm

17:45 Kapitan z „Oriona” - dramat

19:25 Pojedynki stulecia odc. 1

20:00 Informacje kulturalne 

20:10 Konkurs Chopinowski  

 na Instrumentach 

 Historycznych odc. 7

20:20 Wstęp do fi lmu odc. 108

20:25 Birdman czyli (Nieoczekiwane  

 pożytki z niewiedzy) - komedia

22:35 Fabryka hitów odc. 1 - serial

23:35 Tygodnik kulturalny

00:30 Bilardzista - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 281
07:00 Wojenne dziewczyny 
 odc. 19 s. 2 - serial
07:55 Taśmy bezpieki odc. 55
08:40 Marzyciele odc. 6
09:10 Polacy w bitwie o Anglię - fi lm
10:05 Życie po radziecku odc. 7 - serial
10:35 Sensacje XX wieku odc. 44
11:10 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 38
11:20 Odkryć tajemnicę odc. 3 - serial
12:20 Jan Serce odc. 4 - serial 
13:35 Historia jedzenia 
 po amerykańsku odc. 2 - serial
14:25 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 32
14:40 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 1 s. 2 - serial
15:40 Historia wynalazków 
 odc. 2 - serial
16:35 Komunikaty Wojenne odc. 14
16:45 Pułkownik Dąbek. 
 Obrona Gdyni 1939 - fi lm
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:20 Ex libris  
18:45 Wojenne dziewczyny 
 odc. 20 s. 2 - serial 
19:55 Pelplińska jesień 1939 roku
20:35 Koło historii odc. 62
21:00 Helikoptery w akcji odc. 1 - serial
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL  
 w DTV odc. 42
22:35 Szerokie tory odc. 70
23:15 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 1 - serial
00:00 Życie po radziecku odc. 8 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Superksięga odc. 26 s. 2 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świata
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Święty nie rodzi
  się po śmierci - fi lm
11:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:30 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 10 - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Matka Teresa - fi lm
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Piloci. Biało-czerwoni 
 z Dęblina - fi lm
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką do  
 Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial
17:00 Boliwia odc. 11 - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
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 Proces przeciwko 
 szatanowi - fi lm
23:40 Petra - tajemnicze miasto

05:30 Koło fortuny
06:05 Egzamin z życia odc. 2 - serial 
06:55 Afryka od kuchni odc. 9 - serial
07:20 Na sygnale odc. 108 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 156
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 236 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1893 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 32
14:00 Coś dla Ciebie odc. 166 
14:25 Rodzinka.pl 
 odc. 238 s. 12 - serial
15:00 XX Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2014 odc. 1
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 8 - serial 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram odc. 5209
18:33 Kronika VERVA Street Racing
18:35 Rodzinka.pl odc. 154 s. 6 - serial
19:00 Wszystko przed nami 
 odc. 39 - serial 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1893 - serial 
20:05 Festiwal Muzyki Tanecznej
  - Kielce 2018 odc. 1
21:05 Festiwal Muzyki Tanecznej
  - Kielce 2018 odc. 2
22:05 Festiwal Muzyki Tanecznej
  - Kielce 2018 odc. 3
23:05 Festiwal Muzyki Tanecznej
  - Kielce 2018 odc. 4
00:10 Drogówka - fi lm

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 4 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2282

11:00 Ukryta prawda odc. 926 - serial 

12:00 Szpital odc. 815 - serial

13:00 Szkoła odc. 578 - serial

14:00 19+ odc. 279 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 6

15:30 Szkoła odc. 579 - serial

16:30 19+ odc. 280 - serial

17:00 Szpital odc. 816 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 927 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5426

20:00 Disco Polo - komedia

22:15 Zawodowcy - dramat

0:20 Alicja w Krainie Czarów - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 624 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 625 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 116 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 729 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 10 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 796 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2713 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 842 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3711
16:30 Na ratunek 112 odc. 245 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 235 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2714 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 262 - serial
20:10 Saga „Zmierzch” 
 - Zaćmienie - fi lm
22:50 Pamięć absolutna - fi lm
01:30 Dziecko Rosemary - serial

06:15 Sąd rodzinny 12:40 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Biała wizytówka 07:00 Wojenne 

dziewczyny

11:55 Barwy Szczęścia 15:30 Szkoła 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Robert MacDougal cieszy się reputacją jednego 
z najlepszych złodziei dzieł sztuki. Kiedy 
w Nowym Jorku zostaje skradziony bezcenny 
obraz Rembrandta, Robert staje się głównym 
podejrzanym.

Przyjaciele z nowojorskiego ZOO – lew Alex, 
hipopotamica Gloria i żyrafa Melman, poszukując 
zbiegłego przyjaciela, zebry Marty’ego, trafi ają na 
pokład statku, który dopływa na Madagaskar.

„Osaczeni”
(1999r.) TV Puls 20:00

„Madagaskar”
(2005r.) TVN 7 20:00



Sobota, 8 września 2018

06:25 Sprawa dla reportera

05:55 Klan odc. 3325
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Las bliżej nas odc. 72 s. 2
08:25 Pełnosprawni
08:50 Studio Raban odc. 42
09:20 Rodzinny ekspres odc. 46
09:50 Kulisy ataku 11 września - fi lm
10:55 Korona królów 
 - taka historia… odc. 1
11:30 Korona królów odc. 85 - serial 
12:00 Korona królów odc. 86 - serial 
12:30 Korona królów odc. 87 - serial 
13:00 Korona królów odc. 88 - serial 
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 186
14:10 Jak to działa? odc. 161
14:40 Opole 2018 na bis
15:05 Ojciec Mateusz 
 odc. 252 s. 20 - serial
16:00 Rolnik szuka żony
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 39
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Drogi wolności odc. 1 - serial 
19:25 Festiwal biegowy w Krynicy
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 28 s. 3 - serial 
21:30 Kwiaty wojny - dramat
00:00 4 Blocks odc. 2 - serial 

05:45 Ukryta prawda odc. 327 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Żony Hollywood 

 odc. 2 s. 3 - serial

09:55 Żony Hollywood 

 odc. 3 s. 3 - serial

10:55 Żony Hollywood 

 odc. 4 s. 3 - serial

11:55 Lassie - fi lm

14:00 Skok przez płot - fi lm

15:50 Harry Potter 

 i kamień fi lozofi czny - fi lm

19:00 Evan Wszechmogący - komedia 

21:00 Millerowie - komedia 

23:20 Imperium wilków -thriller 

02:00 Moc magii odc. 244

06:00 Spadkobiercy odc. 50

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 17 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 16 - serial

08:00 Tom i Jerry Show odc. 2 - serial

08:25 Dzielna Mysz - serial 

08:45 Piesek z Hollywood - komedia 

10:30 Policjantki i policjanci 

 odc. 430 - serial 

11:30 Policjantki i policjanci 

 odc. 431 - serial 

12:30 Policjantki i policjanci 

 odc. 432 - serial 

13:30 STOP Drogówka odc. 182

14:35 Komandosi z Navarony - fi lm

17:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 433 - serial 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 434 - serial 

19:00 Galileo odc. 696

20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 2

21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 211 - serial

22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 212 - serial

23:05 Spotlight - dramat 

01:55 Tuż przed tragedią odc. 8 - serial

06:00 Magnum odc. 13 s. 7 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 75 s. 3

07:50 Szalone fabryki polskiej muzyki!  

 odc. 8

08:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 97 s. 3 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 98 s. 3 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 99 s. 3 - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 100 s. 3 - serial 

12:40 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 101 s. 3 - serial 

13:35 Powrót do przyszłości - fi lm

16:10 Bibliotekarz III: 

 Klątwa kielicha Judasza - fi lm

17:50 Osaczeni - fi lm

20:00 Rambo II - fi lm

22:00 Parker - fi lm

00:20 Pod ścianą - fi lm

07:00 Nienasyceni odc. 1 
07:25 Teledyski
07:50 Informacje kulturalne
08:00 Konkurs Chopinowski 
 na Instrumentach 
 Historycznych odc. 7
08:10 Tygodnik kulturalny
09:05 Wszystkie stworzenia duże 
 i małe odc. 25 - serial 
10:10 Gwiazdy tamtych lat odc. 19
10:45 Czarny Błysk odc. 1 - serial
11:05 Szlakiem Kolberga odc. 26
11:40 Arcydzieła bez tajemnic 
 odc. 2 - serial
12:15 Patrzę na ciebie, 
 Marysiu - dramat
13:40 Rozmowy kontrolowane 
 - komedia 
15:25 Wydarzenie aktualne 
16:05 Wstęp do fi lmu odc. 32
16:10 Tess Melodramat 
19:10 Historia Florence 
 Foster Jenkins - fi lm
20:20 Midnight Express - thriller 
22:30 Dranie w kinie odc. 33
23:10 Frank Zappa & The Mothers:  
 Roxy the Movie - fi lm
01:05 Lincz - thriller 

06:50 Był taki dzień odc. 282
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 22 - serial
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 2
08:20 Zakochaj się w Polsce odc. 2 s. 1
08:50 Wojna domowa odc. 1 - serial
09:35 Wojna domowa odc. 2 - serial
10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 8
10:40 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 5 - serial
11:45 Amerykańska broń odc. 2 - fi lm
12:45 Olbrzymy z epoki lodowcowej  
 odc. 2 - serial
13:50 Szerokie tory odc. 67
14:20 Podróże z historią odc. 2 s. 1
14:55 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 2 - fi lm
15:55 Spór o historię odc. 106
16:40 Odkryć tajemnicę odc. 3 - serial
17:30 Komunikaty Wojenne odc. 15
17:35 Marzyciele odc. 7
18:10 Na kłopoty Bednarski 
 odc. 6 - serial
19:10 Naukowa kawaleria - fi lm
20:15 Wojna generałów odc. 1 - serial
21:15 Polskie drogi odc. 2 - serial 
22:55 Mieczysław Paluch. Człowiek,  
 powstaniec, dowódca - fi lm
23:55 Ocenzurowane taśmy - fi lm
01:30 Telewizja odc. 1 - fi lm

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:00 Nowy kształt wiary 
 - katolicyzm - fi lm
09:50 Pocztówka z Indii 
 - Chennai - miasto 
 św. Tomasza Apostoła - fi lm
10:00 Informacje dnia
10:15 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:25 Kartka z kalendarza
10:30 Święty na każdy dzień
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
12:50 Porady medyczne Bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Oratorium o Męczennikach  
 Sandomierskich - Dojrzewanie  
 drzewa. Witraż wiernością  
 malowany odc. 1
15:00 Świętość w codzienności 
 - św. Joanna Beretta Molla - fi lm
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 17
16:00 Informacje dnia
16:10 Próba wiary odc. 4 - serial
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie
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 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
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. 11 - serial 
22:50 Teoria ewolucji a współczesna 
 mikrobiologia - fi lm

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1889 - serial 
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1890 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1378 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:40 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 157
11:20 Makłowicz w podróży odc. 164
11:55 Zgadnij, kim jestem - komedia
13:50 Festiwal Muzyki Tanecznej
14:00 Familiada
15:15 Kabaret Moralnego Niepokoju
16:25 Słowo na niedzielę 
16:35 Rodzinka.pl odc. 239 - serial
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram odc. 5210
18:30 Kronika VERVA Street Racing
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 12
19:55 Festiwal Muzyki Tanecznej
20:05 The Voice of Poland odc. 3
21:10 Festiwal Muzyki Tanecznej 
 - Kielce 2018 Festiwal
22:15 Festiwal Muzyki Tanecznej
 - Kielce 2018 Festiwal
23:15 Festiwal Muzyki Tanecznej 
 - Kielce 2018 Festiwal
00:20 Rocky Balboa - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1088

11:00 Na Wspólnej odc. 2738 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2739 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2740 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2741 - serial

12:50 Złodzieje odc. 5 s. 2

13:30 Dorota inspiruje odc. 8

14:30 Ameryka Express odc. 1

16:00 Zgłoś remont odc. 1 s. 2

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 18

18:00 36,6 °C odc. 1 s. 4

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5427

20:00 Mam talent odc. 1 s. 11

21:45 Och, życie - komedia

00:25 Śmierć się śmieje - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:15 My3 odc. 51

09:40 My3 odc. 52

10:10 Ewa gotuje odc. 337

10:45 Nasz nowy dom odc. 107

11:45 Śpiewajmy razem. 

 All Together Now odc. 1

13:15 Saga „Zmierzch” - Zaćmienie - fi lm

15:50 Kabaret na żywo odc. 41

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 99

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 100

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 263 - serial

20:05 Epoka lodowcowa V 

 - Mocne uderzenie - fi lm

22:10 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 88

00:25 Wybraniec śmierci - fi lm

15:50 Harry Potter
 i kamień fi lozofi czny

13:30 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw

13:40 Rozmowy 
kontrolowane

10:10 Okrasa łamie 
przepisy

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

Grudzień 1937 roku. Japońska armia wkroczyła 
do stolicy Chin. Grupa uczennic chroni się 
w kościele. Dołączają do nich prostytutki oraz 
John Miller, który chce umożliwić kobietom 
opuszczenie kryjówki.

Marty McFly wsiada wieczorem za kierownicę 
deloreana z napędem nuklearnym. Pojazd został 
skonstruowany przez ekscentrycznego naukowca, 
doktora Browna. Marty cofa się w przeszłość 
o trzydzieści lat.

„Powrót do przyszłości”
(1985r.) TV Puls 13:35

„Kwiaty wojny”
(2011r.) TVP 1 21:30



Niedziela, 9 września 2018

04:45 Galeria

04:45 Galeria
05:40 Klan odc. 3327
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:35 Las bliżej nas odc. 73 s. 2
09:00 Ziarno odc. 675
09:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 47 - serial
10:05 Zakochaj się w Polsce odc. 84
10:30 Leśniczówka odc. 29 - serial 
11:00 Leśniczówka odc. 30 - serial 
11:30 Leśniczówka odc. 31 - serial 
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Sekrety mnichów odc. 29
13:10 Wielka odwilż w Yellowstone  
 odc. 3 - serial
14:10 Sonda II odc. 88
14:35 Opole 2018 na bis 
15:05 Big Music Quiz odc. 8
16:05 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 27
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 40
17:20 Pogoda
17:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 28 s. 3 - serial
18:35 Jaka to melodia? 
19:20 Festiwal biegowy w Krynicy
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Drogi wolności odc. 2 - serial 
21:15 Rolnik szuka żony
22:15 Ja cię kocham, a ty z nim 
 - komedia 
00:05 Kwiaty wojny - dramat

06:00 Spadkobiercy odc. 51

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  

 odc. 18 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 17 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 1 - serial

08:35 Tom i Jerry Show odc. 2 - serial

08:55 Tom i Jerry Show odc. 3 - serial

09:30 Tom i Jerry: 

 Magiczny pierścień - fi lm

10:40 Galileo odc. 695

11:40 Galileo odc. 696

12:50 Przyjaciel gangstera - komedia

14:40 Nie można pocałować panny  

 młodej - komedia 

16:45 Za linią wroga - fi lm

19:00 Galileo odc. 697

20:00 Wierna jak pies. Policjantki 

 i policjanci - fi lm

21:45 Kill Bill II - fi lm

00:35 Autostopowicz - fi lm

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

06:55 Skorpion odc. 3 s. 2 - serial

07:50 Skorpion odc. 4 s. 2 - serial

08:50 Skorpion odc. 5 s. 2 - serial

09:45 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 5 s. 2 - serial

10:20 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 6 s. 2 - serial

11:05 Powrót do przyszłości - fi lm

13:40 Najpiękniejsze baśnie braci  

 Grimm - fi lm

15:40 Książę i ja III: Królewski miesiąc  

 miodowy - komedia

17:40 Hellboy - fi lm

20:00 Armageddon - fi lm

23:05 Ghost Rider - fi lm

01:10 Ukryta tożsamość 

 odc. 1 s. 1 - serial

07:00 Białoruski klimat odc. 1

07:30 Teledyski

08:00 Dranie w kinie odc. 33

08:40 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 26 - serial 

09:45 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 7 - serial

10:50 Trzeci punkt widzenia odc. 253 

11:30 Sobie król - fi lm

12:20 Geograf przepił globus - dramat

14:30 Chuligan literacki odc. 98 

15:10 Mata Hari

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 505

18:10 Rachela Spektakl teatralny 

19:05 Ciemnego pokoju 

 nie trzeba się bać - fi lm

19:45 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach 

 Historycznych odc. 8

20:00 Plac Zbawiciela - dramat

21:55 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 253 

22:30 Ikona

23:00 Scena alternatywna odc. 66

23:35 Midnight Express - thriller

01:45 Najlepszy klient - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 283
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 23 - serial
08:05 Matteo - fi lm
09:05 Wojna domowa odc. 3 - serial
09:40 Wojna domowa odc. 4 - serial
10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 9
10:45 Historia jedzenia 
 po amerykańsku odc. 2 - serial
11:35 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 40
11:50 Plemienna sztuka 
 przetrwania odc. 1 - serial
13:00 Świat z lotu ptaka odc. 2 - serial
14:05 Archiwum zimnej wojny odc. 2
14:40 Skłamałam - melodramat 
16:15 Wielka gra odc. 158
17:10 Komunikaty Wojenne odc. 16
17:15 Wojownicy czasu odc. 12
17:55 Na kłopoty Bednarski 
 odc. 7 - serial
19:00 Zapomniany generał Tadeusz  
 Jordan Rozwadowski - fi lm
20:10 Helikoptery w akcji odc. 1 - serial
21:15 Dreszcze - fi lm
23:10 Wielki test z historii. II
  wojna światowa
01:00 Rifi fi  po sześćdziesiątce 
 - komedia 

08:00 Słowo życia
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
09:30 Pochodzenie świata odc. 2 - fi lm
10:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
10:30 50 lecie koronacji fi gury MB  
 Królowej Pomorza 
 i Matki Jedności - Piaseczno  
 diec. pelplińska 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak 
 do Rodaków - serial
13:50 Powołanie - fi lm
14:50 Kartka z kalendarza
14:55 Święty na każdy dzień
15:00 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 2 - serial
15:50 180 lat na zdrowie - fi lm
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Cuda Jezusa - serial
22:20 Mama Limma - fi lm
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Kartka z kalendarza
23:35 Ja głuchy

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1892 - serial 
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1893 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1379 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
08:55 Pytanie na śniadanie 
10:05 Pogoda - fl esz odc. 266
10:45 Podwodna planeta 
 odc. 6 - serial
11:45 W drodze do Cordury - western 
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 Bake Off Junior odc. 1
16:10 Bake off - Ale przepis odc. 43
16:25 The Voice of Poland odc. 3
17:25 Festiwal Muzyki Tanecznej
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram odc. 5211
18:28 Kronika PKO Wrocław Maraton
18:35 Na dobre i na złe 
 odc. 710 - serial 
19:30 Rodzinka.pl odc. 239 - serial
20:05 Rocky Balboa - dramat
21:55 The Good Doctor 
 odc. 17 - serial 
22:45 The Good Doctor 
 odc. 18 - serial 
23:35 Intruz - dramat
01:30 W drodze do Cordury - western 

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1089

11:00 Drzewo marzeń odc. 1 s. 2

12:00 Co za tydzień odc. 866

12:50 Przed meczem - Wielki mecz  

 TVN vs. WOŚP odc. 1

13:00 Diagnoza odc. 1 s. 3 - serial

14:00 Przed meczem - Wielki mecz  

 TVN vs. WOŚP odc. 2

14:10 Mam talent odc. 1 s. 11

15:50 Przed meczem - Wielki mecz  

 TVN vs. WOŚP odc. 3

16:00 Top Model odc. 1 s. 7

17:00 Wielki mecz TVN vs. WOŚP

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5428

20:00 MasterChef odc. 1 s. 7

21:30 Pułapka odc. 1 - serial

22:30 Oszukać przeznaczenie - horror 

00:40 Zawodowcy - dramat

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:20 Pan Peabody i Sherman - fi lm

11:05 Epoka lodowcowa V 

 - Mocne uderzenie - fi lm

13:15 Noc w muzeum - komedia 

15:40 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 88

17:35 Nasz nowy dom odc. 119

18:40 Aż chce się żyć odc. 7

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 280 

20:05 W rytmie serca odc. 29 - serial 

21:05 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 42

23:05 Bad Company - komedia

01:40 Łotr 1. Gwiezdne wojny 

 - historie - fi lm

05:35 Ukryta prawda odc. 328 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy

08:40 Żony Hollywood odc. 5 s. 3 - serial

09:40 Żony Hollywood odc. 6 s. 3 - serial

10:40 Columbo odc. 8 - serial

12:15 Columbo odc. 1 - serial

13:50 Madagaskar - fi lm

15:40 Niania - komedia 

17:45 Happy Feet: 

 Tupot małych stóp - fi lm

20:00 Harry Potter i Komnata Tajemnic  

 - fi lm

23:20 Ring II - horror 

01:35 Lucyfer odc. 9 - serial

10:40 Columbo 10:40 Galileo

17:40 Hellboy 15:10 Matka Hari 10:15 Okrasa łamie 
przepisy

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 13:15 Noc w muzeum

Larry Daley chciałby stać się autorytetem dla swojego 
10-letniego syna Nicka. Mężczyzna postanawia 
szukać pracy w Muzeum Historii Naturalnej. Zostaje 
zatrudniony jako nocny stróż.

Gdy przestępca Ruby trafi a do więzienia, szybko 
opracowuje plan ucieczki. Współwięzień Quentin, 
gadatliwy złodziejaszek, który wmawia sobie, że 
on i Ruby są najlepszymi kolegami, postanawia mu 
pomóc.

„Przyjaciel gangstera”
(2003r.) TV 4 12:50

„Noc w muzeum”
(2006r.) Polsat 13:15
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05:35 Elif

05:35 Elif odc. 318 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 11 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 39 s. 3 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 104 s. 8 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 1
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda 
12:40 Dożynki jasnogórskie odc. 168 
12:55 Wielka odwilż 
 w Yellowstone odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 319 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 186
16:05 Wieczna miłość odc. 12 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 41
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3328
18:30 Korona królów odc. 89 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Festiwal biegowy w Krynicy
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 32 - serial 
21:00 Fryderyk
22:35 Przedwiośnie odc. 2 - serial 
23:40 Film dokumentalny 
00:45 4 Blocks odc. 2 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 329 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 115 - serial 

07:10 Szpital odc. 396 - serial 

08:10 Dr House odc. 8 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 5 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 671 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 116 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 570 - serial 

14:55 Szpital odc. 397 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 7 - serial

16:50 Kryminalni odc. 6 - serial

17:55 Dr House odc. 9 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 672 - serial 

20:00 Paranoja - thriller 

22:15 Kości odc. 2 s. 12 - serial

23:15 Harry Potter i Komnata 

 Tajemnic - fi lm

02:40 Moc magii odc. 246

06:00 Spadkobiercy odc. 52
07:05 Turbo Fast odc. 19 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 20 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 6
09:00 Septagon odc. 1 - serial
10:00 Niech ktoś tu posprząta 
 odc. 6 s. 1
11:00 Transakcje za milion dolarów:  
 Nowy Jork odc. 6 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 125 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 126 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 24
14:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 434 - serial 
15:55 Maria z przedmieścia 
 odc. 4 s. 1 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 4 - serial 
18:00 Septagon odc. 5 s. 1 - serial
19:00 Policjantki i policjanci
  odc. 435 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 213 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 9 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 10 - serial
22:00 Galileo odc. 696
23:00 Galileo odc. 697
00:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 3

06:00 Kontrakt na miłość odc. 21 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 140 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 44
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 101 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 17 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 16 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 55 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 101 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 102 s. 3 - serial 
20:00 Na linii ognia -thriller 
22:30 Rambo II - fi lm
00:25 Czasy ostateczne: 
 Pozostawieni - fi lm

07:00 Teledyski 

08:10 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach 

 Historycznych odc. 8

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

08:40 Profesor Zazul - fi lm

09:15 Kapitan z „Oriona” - dramat

11:00 Przyłbice i kaptury odc. 1 - serial

12:15 Przyłbice i kaptury odc. 2 - serial

13:20 Studio Kultura - rozmowy

13:40 Syzyfowe prace - fi lm

15:30 Program publicystyczny

16:15 Oczy uroczne - fi lm

17:10 Czarny kot - horror 

18:25 Chuligan literacki odc. 98 

18:55 Sztandar - fi lm

19:00 Miasto - fi lm

19:10 Rondo - fi lm

19:20 Którędy po sztukę odc. 73

19:35 Videofan odc. 95

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Geniusz odc. 1 - serial

21:35 Dźwiękołamacz - fi lm

23:15 Kronos odc. 12 

00:00 Plac Zbawiciela - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 284
07:00 Wojenne dziewczyny 
 odc. 20 s. 2 - serial
07:55 Ex libris
08:20 Wojownicy czasu odc. 12
09:00 Pułkownik Dąbek. 
 Obrona Gdyni 1939 - fi lm
10:00 Życie po radziecku odc. 8, - serial
10:35 Sensacje XX wieku odc. 78
11:15 Olbrzymy z epoki 
 lodowcowej odc. 2 - serial
12:20 Jan Serce odc. 5 - serial 
13:40 Dreszcze - fi lm
15:35 Świat z lotu ptaka odc. 2 - serial
16:35 Spór o historię odc. 50
17:15 Honor generała - fi lm
18:15 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:40 Komunikaty Wojenne odc. 17
18:45 Flesz historii 
19:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 21 s. 2 - serial 
20:10 900 dni - fi lm
21:30 Marzyciele odc. 7
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 3
22:35 Pancerni pogromcy 
 Hitlera odc. 1 - fi lm
23:40 Rząd Polski 1939-1945 - serial 
00:50 Sensacje XX wieku odc. 105

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Młodzi światu
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Pamięć Sybiru - fi lm
13:20 Koncert życzeń
14:10 Tylko chmury poruszają 
 gwiazdy - dramat
15:45 Kartka z kalendarza
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie - serial
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kolory świętości
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:00 Msza święta w intencji Ofi ar  
 katastrofy smoleńskiej 
 w Bazylice Archikatedralnej pw.  
 Męczeństwa św. Jana Chrzciciela  
 w Warszawie 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 90 - serial
23:00 PSL - skradziona tożsamość
23:50 Budowa świątyni w Narodowym  
 Sanktuarium Matki Bożej 
 w miejscowości Subukia w Kenii

05:25 Koło fortuny
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 154 
07:20 Na sygnale odc. 109 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 158
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 237 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1893 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 33
14:10 Postaw na milion
15:10 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 9 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram odc. 5212 
18:35 Rodzinka.pl odc. 155 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 40 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1893 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1894 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
20:55 M jak miłość odc. 1380 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm
21:55 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 2 s. 2 - serial 
23:55 Ofi cerowie odc. 9 - serial
00:55 Bardzo grzeczne 
 dziewczyny - dramat

05:50 Uwaga! odc. 5428

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 27 s. 2

07:55 Akademia ogrodnika odc. 27

8:00 Dzień Dobry TVN odc. 2283

11:00 Ukryta prawda odc. 927 - serial

12:00 Szpital odc. 816 - serial

13:00 Szkoła odc. 579 - serial

14:00 19+ odc. 280 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 6

15:30 Szkoła odc. 580 - serial

16:30 19+ odc. 281 - serial

17:00 Szpital odc. 817 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 928 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5429

20:10 Doradca smaku odc. 5 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2742 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 176,

21:30 Top Model odc. 2 s. 7

22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 2 s. 3 - serial

23:30 Ucieczka z Nowego Jorku - fi lm

01:35 Co za tydzień odc. 866

6:00 Nowy dzień z Polsat News
9:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 626 - serial 
9:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 627 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił 
 moje życie odc. 117 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 730 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 11 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 797 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2714 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 843 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3712
16:30 Na ratunek 112 odc. 246 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 236 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2715 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 264 - serial
20:05 Łotr 1. Gwiezdne 
 wojny - historie - fi lm
23:00 Terminator III: Bunt maszyn - fi lm

14:55 Szpital 12:00 Detektyw w akcji 09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Przyłbicie i kaptury 10:35 Sensacje XX wieku

19:35 Barwy szczęścia 15:30 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Rok 1997. Manhattan jest odciętą od świata wyspą, 
na którą zsyłani są najgroźniejsi przestępcy. Rządzą 
się własnymi prawami, a przeżyje ten, kto dostosuje 
się do panujących tam warunków.

Jyn Erso zostaje uwolniona z więzienia przez 
Rebeliantów, którzy pragną upadku Imperium 
Galaktycznego. Kobieta otrzymuje misję – musi 
wykraść plany Gwiazdy Śmierci, najpotężniejszej 
broni Imperium.

„Łotr 1. Gwiezdne wojny – 
historie”

(2016r.) Polsat 20:05

„Ucieczka z Nowego Jorku”
(1981r.) TVN 23:30



Wtorek, 11 września 2018

05:35 Elif

05:35 Elif odc. 319 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 12 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 40 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 105 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:25 Korona królów odc. 89 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda
12:40 To się opłaca
12:55 325. rocznica odnowienia  
 jedności Eparchii Przemyskiej 
 ze Stolicą Apostolską
14:00 Elif odc. 320 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 32 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 13 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 42
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3329
18:30 Korona królów odc. 90 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Polska - Irlandia Piłka nożna
20:35 Polska - Irlandia Piłka nożna
22:55 Ślicznotka z Memphis - dramat
00:50 Film dokumentalny

05:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1152 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 116 - serial 

07:10 Szpital odc. 397 - serial 

08:10 Dr House odc. 9 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 6 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 672 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 117 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 571 - serial 

14:55 Szpital odc. 398 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 8 s. 1 - serial

16:50 Kryminalni odc. 7 - serial

17:55 Dr House odc. 10 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 673 - serial 

20:00 Lot 93 - dramat

22:20 Krwawy diament - dramat

01:20 Sposób na morderstwo 

 odc. 3 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 53

07:05 Turbo Fast odc. 20 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 21 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 7

09:00 Septagon odc. 5 - serial

10:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 7

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 7 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

 odc. 127 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 128 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 8

14:55 Policjantki i policjanci 

 odc. 435 - serial 

15:55 Maria z przedmieścia 

 odc. 5 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 5 - serial 

18:00 Septagon odc. 6 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 436 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 214 - serial

21:05 Autostopowicz - fi lm

23:00 Krwawa zemsta - fi lm

01:00 STOP Drogówka odc. 182

06:00 Kontrakt na miłość odc. 22 s. 2
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 141 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 45
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 102 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 17 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 56 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 102 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 103 s. 3 - serial 
20:00 Underworld - thriller 
22:15 Wasabi: Hubert zawodowiec 
 - komedia
00:10 Twister - fi lm

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Żółty szalik - fi lm

09:45 Czarny kot - horror

11:00 Przyłbice i kaptury odc. 3 - serial

12:15 Przyłbice i kaptury odc. 4 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Barwy ochronne - dramat

15:15 Którędy po sztukę

15:30 Program publicystyczny

16:10 Party przy świecach - komedia 

17:20 Warszawa - fi lm

19:15 Kronos odc. 12 

20:00 Informacje kulturalne

20:10 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach 

 Historycznych odc. 9

20:20 Smok - spektakl 

22:05 Pocztówki znad krawędzi 

 - komedia

23:55 Lila - fi lm

00:35 Nauka chodzenia - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 370
06:55 Wojenne dziewczyny 
 odc. 21 s. 2 - serial
07:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 42
08:30 Flesz historii 
08:50 Bez jednego drzewa 
 las lasem zostanie
10:00 Sensacje XX wieku odc. 105
11:00 Spór o historię odc. 110
11:35 Pomnik czynu - fi lm
12:00 Jan Serce odc. 6 - serial 
13:20 Wszystkie kolory świata 
 odc. 24 - serial
14:25 Historia w postaciach 
 zapisana odc. 3 - serial
16:10 Marzyciele odc. 7
16:35 Komunikaty Wojenne odc. 17
16:45 Jak orły - fi lm
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:20 Wojownicy czasu odc. 13
19:00 Wojenne dziewczyny 
 odc. 22 s. 2 - serial 
19:50 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 42
20:00 Rówieśnicy Niepodległości - fi lm
21:00 Wielka Armada 
 - kulisy klęski odc. 1 - serial
22:00 Jak było?
22:40 Mistrz - fi lm
00:10 Z życia regionu odc. 650

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:30 Moje leczenie wodą - fi lm
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
11:45 Bitwa pod Płowcami 
 - pierwsza Victoria 
 nad Zakonem Krzyżackim
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Grunt to droga 
12:35 Uczeń i mistrz - fi lm
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 90 - serial
14:50 Krzyż i wieże - fi lm
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
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
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 Niech zabrzmi wolność
23:55 Kabwe

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1379 - serial 
07:00 Ewangelicy dla Niepodległej
07:20 Na sygnale odc. 110 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 159
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 238 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1894 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 34
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1379 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 10 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram odc. 5213 
18:35 Rodzinka.pl odc. 156 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 41 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1894 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1895 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
20:50 Bardzo grzeczne 
 dziewczyny - dramat
22:35 Doktor „Dobre Samopoczucie”  
 odc. 1 - fi lm
23:25 Rodzinka.pl odc. 239 - serial
00:00 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 2 s. 2 - serial 

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 5 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2284

11:00 Ukryta prawda odc. 928 - serial

12:00 Szpital odc. 817 - serial

13:00 Szkoła odc. 580 - serial

14:00 19+ odc. 281 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 6

15:30 Szkoła odc. 581 - serial

16:30 19+ odc. 282 - serial

17:00 Szpital odc. 818 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 929 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5430

20:10 Doradca smaku odc. 6 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2743 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 177

21:30 Diagnoza odc. 2 s. 3 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 2 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1134

00:05 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 2 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 628 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 629 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 118 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 731 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 12 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 798 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2715 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 844 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3713
16:30 Na ratunek 112 odc. 247 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 237 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2716 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 265 - serial
20:05 Mission: Impossible 
 - Rogue Nation - fi lm
23:00 Lot 93 z Newark - fi lm
00:55 New York Taxi - komedia

07:10 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

11:00 Przyłbicie i kaptury 10:00 Sensacja XX wieku

11:25 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Na Ziemi od 600 lat trwa wojna wampirów 
z wilkołakami. Ludzie zostawiają monstra 
w spokoju dopóty, dopóki do jednej z bitew 
zwaśnionych stron nie dostaje się student 
medycyny.

Przyjaciółki Lilly i Gerri mieszkają w Nowym 
Jorku. Wybierają się na studia, a to ich ostatnie 
lato przed wyjazdem. Planują więc zrobić coś 
szalonego. Ich przyjaźń wystawiona będzie na 
ciężką próbę.

„Bardzo grzeczne dziewczyny”
(2013r.) TVP 2 20:50

„Underworld”
(2003r.) TV Puls 20:00
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05:35 Elif

05:35 Elif odc. 320 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 13 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 41 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 106 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 90 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:50 Wyspy Kanaryjskie - w cieniu  
 wulkanów - fi lm
14:00 Elif odc. 321 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 180
16:00 Wieczna miłość odc. 14 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 43
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3330
18:30 Korona królów odc. 91 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 33 - serial 
21:00 Wielki test 
22:25 Film dokumentalny - fi lm
23:30 Bez tożsamości odc. 13 - serial 
00:20 Wojsko-polskie.pl

05:15 Ukryta prawda odc. 330 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 117 - serial 

07:10 Szpital odc. 398 - serial 

08:10 Dr House odc. 10 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 673 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 118 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 572 - serial 

14:55 Szpital odc. 399 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 9 - serial

16:50 Kryminalni odc. 8 - serial

17:55 Dr House odc. 11 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 674 - serial 

20:00 Wróg numer jeden - thriller 

23:15 Z Archiwum X odc. 3 s. 10 - serial

00:15 Millerowie - komedia 

06:00 Spadkobiercy odc. 54

07:05 Turbo Fast odc. 21 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 22 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 8

09:00 Septagon odc. 6 - serial

10:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 8

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 8 - serial

12:00 Detektywi w akcji odc. 129 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 130 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 4

14:55 Policjantki i policjanci 

 odc. 436 - serial 

15:55 Maria z przedmieścia 

 odc. 6 s. 1 - serial 

16:55 Światło twoich oczu odc. 6 - serial 

18:00 Septagon odc. 7 s. 1 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 437 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 215 - serial

21:00 Zakładnik z Wall Street - thriller 

23:05 Resident Evil: Zaświaty - fi lm

01:10 Tuż przed tragedią odc. 8 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 23 s. 2
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 142 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 46
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 103 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 19 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 18 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 57 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 103 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 104 s. 3 - serial 
20:00 Piekielna walka - fi lm
21:55 Maksimum ryzyka - fi lm
00:00 Wikingowie odc. 9 s. 4 - serial 

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne

08:10 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach 

 Historycznych odc. 9

08:20 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Kemping - fi lm

09:00 Warszawa - fi lm

11:00 Przyłbice i kaptury odc. 5 - serial

12:10 Przyłbice i kaptury odc. 6 - serial

13:15 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Mała Apokalipsa - dramat

15:20 Program publicystyczny

15:40 Miasto z morza - fi lm

17:50 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach 

 Historycznych odc. 3

18:40 Informacje kulturalne

19:00 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach 

 Historycznych odc. 3

21:00 Fúsi - dramat

22:50 Pegaz odc. 103

23:25 Perłowy guzik - fi lm

01:00 Pocztówki znad krawędzi 

 - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 286
07:00 Wojenne dziewczyny 
 odc. 22 s. 2 - serial
08:10 Archiwum zimnej wojny odc. 3
08:45 Jak było? 
09:30 Jak orły - fi lm
10:35 Sensacje XX wieku odc. 106
11:35 Rówieśnicy Niepodległości - fi lm
12:35 Jan Serce odc. 7 - serial 
13:40 Wszystkie kolory świata 
 odc. 25 - serial
14:45 Mieczysław Paluch. 
 Człowiek, powstaniec, 
 dowódca - fi lm
15:40 Pancerni pogromcy 
 Hitlera odc. 1 - fi lm
16:35 Komunikaty Wojenne odc. 17
16:45 Polskie Termopile - fi lm
17:30 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 43
17:35 Zaginiony rękopis Pieśni  
 Legionów
17:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Śladami zbrodni 
 i walki 1944-1956 - serial 
19:00 Wojenne dziewczyny 
 odc. 23 s. 2 - serial 
19:55 Wyjęci spod prawa odc. 3 - serial
21:00 Historia wynalazków odc. 3 - serial
22:00 Mój dom - wspomnienia 
 hrabiny Renaty Ostrowskiej - fi lm
22:35 Na odsiecz Wiedniowi - fi lm
00:15 Sensacje XX wieku odc. 95

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 
 - serial 
11:25 Toliara - fi lm
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Niech zabrzmi wolność
14:15 Krzyż i wieże - fi lm
15:10 Moje leczenie wodą - fi lm
15:40 Misyjna Eucharystia 
 w Gahunga - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Cud prawdy - fi lm
17:00 Po stronie prawdy
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie
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 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
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 Targ niewiniątek - dramat
23:30 Generał Fieldorf „Nil”

06:00 M jak miłość odc. 1380 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale odc. 111 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz odc. 1472
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 160
11:25 Rodzinka.pl odc. 239 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1895 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 35
14:10 Postaw na milion
15:05 M jak miłość odc. 1380 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram odc. 5214 
18:35 Rodzinka.pl odc. 157 s. 7 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 42 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1895 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1896 - serial 
20:40 Kulisy serialu 
 „Na dobre i na złe” / „Na sygnale”
20:55 Na dobre i na złe odc. 711 - serial 
21:55 Na sygnale odc. 197 - serial 
22:35 Sydney White i siedmiu  
 nieudaczników - komedia
00:30 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 6 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2285

11:00 Ukryta prawda odc. 929 - serial

12:00 Szpital odc. 818 - serial

13:00 Szkoła odc. 581 - serial

14:00 19+ odc. 282 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 6

15:30 Szkoła odc. 582 - serial

16:30 19+ odc. 283 - serial

17:00 Szpital odc. 819 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 930 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5431

20:10 Doradca smaku odc. 7 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2744 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 178

21:30 Ameryka Express odc. 2

23:05 Disco Polo - komedia

01:20 Mroczne zagadki Los Angeles 

 odc. 16 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 630 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 631 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił 
 moje życie odc. 119 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 732 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 13 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 799 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2716 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 845 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3714
16:30 Na ratunek 112 odc. 248 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 238 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2717 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 11 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 530 - serial
20:30 Śpiewajmy razem.
  All Together Now odc. 2
22:05 New York Taxi - komedia
00:10 Cold Creek Manor - thriller 

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 11:00 Przyłbice i kaptury 10:35 Sensacje XX wieku

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

Lata 90., czasy transformacji. Tomek i Rudy 
zakładają zespół discopolowy z zamiarem 
zrobienia kariery w show-biznesie. Wkrótce się 
okazuje, że sukces ma swoją cenę.

Stan, polski pisarz przebywający na emigracji, 
gości w paryskim mieszkaniu byłej żony i jej 
obecnego towarzysza. Przyjaciele dochodzą do 
wniosku, że literat chce popełnić samobójstwo.

„Disco Polo”
(2015r.) TVN  23:05

„Mała Apokalipsa”
(1993r.) TVP Kultura 13:30

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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 temperatura: 25 15 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1020 1017 hPa
 wiatr: 13 15 km/h 

 temperatura: 26 15 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1015 1018 hPa
 wiatr: 13 18 km/h 

 temperatura: 20 17 °C
 opady: 2 2 mm
 ciśnienie: 1020 1020 hPa
 wiatr: 9 13 km/h 

 temperatura: 26 17 °C
 opady: 2 1 mm
 ciśnienie: 1021 1022 hPa
 wiatr: 21 20 km/h 

 temperatura: 27 18 °C
 opady: 0,1 0 mm
 ciśnienie: 1023 1025 hPa
 wiatr: 11 9 km/h 

 temperatura: 27 20 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1027 1025 hPa
 wiatr: 7 12 km/h 

 temperatura: 26 20 °C
 opady: 0 0,2 mm
 ciśnienie: 1027 1020 hPa
 wiatr: 13 14 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Placki ziemniaczane ze szpinakiem 
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
500 g obranych ziemniaków
200-225 g mąki pszennej
1 jajko
1 cebula
250 g mrożonego szpinaku (liście)
2 ząbki czosnku
duża szczypta gałki muszkatołowej
sól, pieprz
20 g masła
200 ml oleju

Sposób wykonania:
Pokrój w drobną kostkę cebulę, roz-

drobnij czosnek i wszystko podsmaż na 
maśle. Dodaj do tego rozmrożony i od-
sączony szpinak, dopraw solą, pieprzem 
i gałką muszkatołową. Wszystko wymie-
szaj i odstaw. Ziemniaki ugotuj do miękko-
ści, odcedź i utłucz je tłuczkiem lub prze-
ciśnij przez praskę, odstaw do ostudzenia. 
Następnie dodaj do nich jajko, mąkę, sól, 
doprawiony szpinak i dokładnie wyrób cia-
sto. Na początek dodaj 200 g mąki, jeśli 
ciasto nadal będzie się kleić do rąk, dosyp 
resztę. Oderwij kawałek ciasta, rozpłaszcz 
i uformuj owalny placuszek. Tak samo po-
stępuj z resztą ciasta. Placuszki usmaż na 
rozgrzanym oleju na złoty kolor.

Smacznego! Justyna Wilk
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Jak wzmocnić odporność?
ZDROWIE  Zaczął się wrzesień, przed nami jesień i czas przeziębień. Już dziś zadbajmy o swoją odpor-
ność, stosując naturalne preparaty

Jeżówka purpurowa
Znana też jako echinacea, ak-

tywizuje układ odpornościowy 
m.in. poprzez pobudzenie leuko-
cytów do wydzielania substancji 
przeciwwirusowych (interferonu). 
Zawarte w jeżówce substancje 
czynne wzmacniają naturalną od-
porność i pobudzają system im-
munologiczny, zmniejszając tym 
samym podatność na infekcje 
bakteryjne i wirusowe. Jeżówka 
stosowana jest także w zapale-
niach jamy ustnej, gardła i dziąseł. 
Jak wynika z badań naukowych, 
zmniejsza ryzyko rozwoju infekcji 
do 58 proc. Jeszcze skuteczniej-
sza jest w połączeniu z witaminą 
C – wówczas zmniejsza prawdo-
podobieństwo zachorowania aż 
o 86 proc. Z kolei osoby już prze-
ziębione, które będą przyjmować 
przetwory z jeżówki purpurowej, 
mogą liczyć na skrócenie choroby 
o półtora dnia. 

Aloes 
Możemy stosować w postaci 

soku, wyciągów z miąższu, syro-
pu czy tabletek. Zawiera roślinne 
biostymulatory, które zwiększa-
ją produkcję przeciwciał i ilość 
limfocytów we krwi. Acemannan 
i glikozydy zawarte w soku aloeso-
wym pobudzają mikrofagi do wal-
ki z wirusami. Aloes zasłużył na-
wet na opinię rośliny pomagającej 
dosłownie na wszystko, picie soku 
wzmacnia odporność – ma właści-
wości przeciwbakteryjne, przeciw-
zapalne i przeciwbólowe. Dlatego 
aloes pomaga rekonwalescentom 
i osobom osłabionym stanąć na 
nogi. Można go stosować uzupeł-
niająco w leczeniu astmy. 

Co ważne, łączenie prepa-
ratów aloesowych z witaminą 
C powoduje gwałtowny wzrost 
tej witaminy w organizmie. Ilość 
przyswojonej witaminy C w cią-
gu 8 godzin wzrośnie nawet  
o 208 proc., a witaminy E po  
6 godzinach będzie wyższa nawet 
o 268 proc.! 

Czosnek 
Zawiera alliinę, związek prze-

kształcany w allicynę podczas 
miażdżenia lub przeżuwania. To 
substancja wykazująca właściwo-
ści antybiotykowe, dlatego czo-
snek stosowany jest w leczeniu 
i profilaktyce. Przypisuje się mu 
cały wachlarz dobroczynnych 
właściwości, m.in. obniża poziom 
cholesterolu we krwi, działa prze-
ciwmiażdżycowo, pomaga zwal-
czać grzybicę, wspomaga lecze-
nie chorób układu oddechowego 
i trawiennego, zapobiega powsta-
waniu chorób serca, obniża ci-
śnienie. Czosnek zwiększa także 
odporność i działa bakteriobójczo, 
jest więc świetnym sposobem na 

wszelkie przeziębienia, ból gardła 
czy grypę.

Aby wykorzystać właściwości 
czosnku, wystarczy zjadać dzien-
nie 1-2 ząbki (najlepiej, jeśli jest po-
siekany lub zmiażdżony). By zneu-
tralizować nieprzyjemny zapach, 
można przegryzać czosnek natką 
pietruszki, świeżą miętą, selerem, 
tymiankiem lub spożywać z lamp-
ką czerwonego wina. Zdrowszy 
jest surowy czosnek, jeśli jednak 
nie lubisz jego smaku, możesz 
suplementować się powlekanymi 
kapsułkami. Zaleca się stosowa-
nie czosnku w kapsułkach w ilości 
400-600 mg dziennie. Podczas le-
czenia przeziębienia dawka może 
być zwiększona nawet 4-krotnie.

Czosnku nie zaleca się oso-
bom z ostrym i przewlekłym nie-
żytem żołądka i jelit. Szczególną 
ostrożność powinny zachować 
cukrzycy, a konkretnie osoby ze 
skłonnością do hipoglikemii (zbyt 
niskiego poziomu cukru). Osoby, 
które stosują insulinę w formie 
zastrzyków, przed zastosowaniem 
czosnku powinny skonsultować się 
z diabetologiem.

Czarny bez
Jest niezwykle bogaty we fla-

wonoidy, cenne związki pocho-
dzenia roślinnego, które wzmac-
niają nasz układ odpornościowy. 
Spożywając go, organizm zaczyna 
produkować dużą ilość cytokin 
– białek pobudzających komórki 
odpowiedzi odpornościowej. Dzię-
ki temu białe krwinki są w sta-
nie zahamować replikację wirusa 
lub proces namnażania bakterii, 
a następnie samodzielnie rozpra-
wić się z patogenami atakującymi 
organizm. Dzięki tym właściwo-
ściom czarny bez jest niezwykle 
skuteczny m.in. przy zwalczaniu 
zapalenia ucha, grypy, przeziębie-
nia oraz wszelkich innych infekcji 
wirusowych. 

Czarny bez jest bardzo boga-
tym źródłem antocyjanów (natu-
ralnych barwników pochodzenia 
roślinnego), które mają właści-
wości przeciwzapalne. Pomagają 
one w łagodzeniu najróżniejszych 
objawów chorobowych, takich jak: 
wysoka gorączka, katar, drapanie 
w gardle, kaszel, bóle stawów, bóle 
głowy, zmęczenie czy dreszcze.

Podsumowując, czarny bez 
ma właściwości: przeciwwiruso-
we, przeciwzapalne, przeciwbólo-
we. Jest on szczególnie skuteczny 
w leczeniu infekcji wirusowych 
takich jak: grypa, przeziębienie, 
zapalenie oskrzeli, zapalenie gar-
dła, zapalenie migdałów, zapalenie 
zatok czy opryszczka. Dodatkowo 
czarny bez wykazuje działanie na-
potne oraz przeciwgorączkowe, 
co pozwala znacznie przyśpieszyć 

proces leczenia infekcji. 
Probiotyki a odporność
Nazwa probiotyk wywodzi się 

z greckiego „pro bios” – dla życia. 
Probiotyki to żywe mikroorgani-
zmy, które podawane w odpowied-
nich ilościach wywierają korzystne 
skutki zdrowotne. Najczęściej jako 
probiotyki wykorzystuje się bakte-
rie kwasu mlekowego z rodzajów 
Lactobacillus i Bifidobacterium, 
ale prozdrowotne właściwości 
wykazują także niektóre gatunki 
bakterii Escherichia i Bacillus oraz 
drożdże Saccharomyces cerevisiae 
ssp boulardi.

Probiotyki, czyli tzw. dobre 
bakterie, mają potwierdzone licz-
nymi badaniami właściwości lecz-
nicze – wspomagają m.in. leczenie 
biegunek, alergii, atopii, chorób 
zapalnych jelit i wątroby, wzmac-
niają odporność organizmu. Wy-
stępują naturalnie w niektórych 
produktach spożywczych oraz są 
dostępne jako suplementy diety.

Jak zwiększyć ilość drobno-
ustrojów probiotycznych w orga-
nizmie? Pierwszym krokiem jest 
odpowiedni sposób odżywiania. 
Dieta, która sprzyja namnaża-
niu się dobrych bakterii, zawiera 
ograniczone ilości węglowodanów 
w postaci produktów zbożowych 
i praktycznie eliminuje rafino-
wany cukier. Dorosły człowiek 
współdzieli swój organizm z ok. 2 
kilogramami bakterii. Większość 
z nich bytuje w przewodzie po-
karmowym. Spożywanie coraz 
większej ilości leków, szczególnie 
antybiotyków, a także żywności 
wysokoprzetworzonej, bardzo ła-
two prowadzi do zakłócenia nasze-
go wewnętrznego eko-systemu.

Źródła naturalnych probioty-
ków to: domowa kapusta kiszona, 
domowe ogórki kiszone i prze-
twory mleczne. Jogurt naturalny, 
maślanka, kefir w 1 gramie powin-
ny zawierać minimum 10 mln jed-
nostek bakterii Bifidobacterium 
lub 100 mln bakterii Lactobacillus, 
aby mogły być uznane za produkt 
probiotyczny. Na opakowaniach 
dobrej jakości jogurtów i maśla-
nek jest podane, których szczepów 
bakterii użyto do produkcji. Wy-
bierając produkt, zwróćmy uwa-
gę na skład. Składników powinno 
być jak najmniej, tylko produkty 
nie zawierające cukru mogą być 
uznane za produkty probiotycz-
ne. Dobre bakterie zawiera też 
jednodniowe zsiadłe mleko z mle-
ka nieprzetworzonego (nie UHT), 
kwas chlebowy i chleb pieczony na 
zakwasie.

mgr farmacji
Karolina Kowalczyk-Baran

fot. pixabay
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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)

W najbliższych dniach poczujesz opiekę planet. 
Wszystko będzie szło po twojej myśli, każdy pomysł 
okaże się trafny. Współpracownicy też docenią twoje 
starania. Licz się z tym, że nagle spadnie na ciebie 
więcej ważnych zadań. To nie powód do złości, a ra-
czej szansa na premię. Marzy ci się ożywienie w sfe-
rze uczuć? Weź sprawy w swoje ręce i nie puszczaj 
zdobyczy.

Rozkwitniesz, a po niedawnej chandrze nie zostanie 
nawet ślad. Będziesz chciał spotykać się z ludźmi, 
aranżować imprezy, dyskutować i dowiadywać się 
ciekawych rzeczy. Najlepiej będzie, jeśli spożytkujesz 
tę energię na planowanie jesiennego urlopu. Wybierz 
ładne miejsce, poczytaj o atrakcjach. Trudno będzie 
teraz skupić się na obowiązkach, ale trzeba.

Skupisz się na sprawach rodzinnych, sytuacja tego 
wymaga. Ktoś z najbliższych będzie miał kłopoty 
zdrowotne i na ciebie spadnie zajęcie się jego bizne-
sem bądź dziećmi. Spokojnie, sprawa ma charakter 
przejściowy, a ty całkiem dobrze sobie poradzisz. 
Póki co, nie obiecuj zbyt wiele szefowi, bo chwilowo 
nie będziesz mógł się z tego wywiązać.

W nadchodzących dniach wiele będzie się działo 
w sferze zawodowej. Pilnuj swoich spraw i puść 
mimo uszu historie snute przez osobę, która sły-
nie ze skłonności do fantazjowania. W miłości flirt 
na horyzoncie. Wpadniesz komuś w oko, a partner 
będzie zazdrosny.

Miłosne sprawy tak skutecznie zaprzątają twoją gło-
wę, że nie masz czasu na obowiązki zawodowe. Za-
niedbałeś kilka tematów i teraz może to wyjść na jaw 
za sprawą osoby, której zbytnio zaufałeś. Przygotuj 
się na niezbyt przyjemną rozmowę z szefem. Okaż 
pokorę.

Planety ostrzegają, byś nie brał na siebie zbyt wiele. 
Nie poświęcaj się też dla innych jeśli czujesz, że nie 
masz na to siły. Twoje zdrowie wymaga troski. Po-
staraj się odpocząć, skorzystaj z relaksującego ma-
sażu. Gdy to nie pomoże, pora odwiedzić lekarza.

Nerwowy tydzień w pracy. Pilnuj swoich spraw, by 
ktoś nie zarzucił ci, że źle się z nich wywiązujesz. 
Będziesz miał okazję podsłuchać, co się dzieje 
u konkurencji. Pozwoli ci to zyskać przewagę, o ile 
mądrze wykorzystasz te informacje. W miłości czas 
deklaracji.

Najbliższe dni przeżyjesz w pędzie od jednej cie-
kawej sprawy do drugiej. Będziesz tak zaaferowany 
obowiązkami zawodowymi, że nie dostrzeżesz, że 
coś złego dzieje się w twojej rodzinie. Nie bądź obo-
jętny na sygnały alarmowe, bo to poważniejsze niż 
myślisz. Podczas jednego ze spotkań służbowych 
poznasz kogoś, kto wywoła szybsze bicie serca. 

Będziesz teraz wyjątkowo ostrożny, a nawet podejrz-
liwy. Takie podejście zaburzy postrzeganie rzeczywi-
stości. Uspokój niepotrzebne emocje, a wpadniesz 
na rozwiązanie sekretu, który od dawna zaprząta twój 
umysł. Nie zajmuj się ani plotkami, ani knuciem in-
tryg, bo bardzo szybko obróci się to przeciwko tobie. 
Weekend spędź z partnerem.

Słuchaj intuicji i trzymaj język za zębami. Ktoś bę-
dzie chciał cię bliżej poznać i wykorzystać do swoich 
celów. Nie ufaj mu, mimo że stale się uśmiecha. Do-
kładnie sprawdzaj każde rozliczenie finansowe, bo 
pomyłka może cię wiele kosztować. Takie napięcie 
sprawi, że pod koniec tygodnia poczujesz się bar-
dzo zmęczony. Poświęć choć jeden dzień na leżenie 
bykiem.

Wyczerpujący tydzień pod znakiem spotkań z ludźmi. 
Nagle otoczą cię cudze sprawy, kłopoty, sekrety, za 
czym nie przepadasz. Będziesz musiał udzielać rad, 
współczuć, pocieszać, aż w końcu poczujesz się bar-
dzo wyczerpany. Najlepiej zrobisz, wyjeżdżając samot-
nie na weekend. Naładujesz baterie i zdystansujesz się 
do ostatnich wydarzeń.

Zaczniesz zastanawiać się nad przebiegiem swojej 
kariery. Poczujesz, że przed tobą szansa na ruszenie 
z kopyta i zarobienie dużych pieniędzy. Zaczniesz ob-
myślać strategię, dostrzeżesz nowe rozwiązania. Uda ci 
się wyprzedzić działania konkurencji, zyskasz w oczach 
współpracowników. W miłości spokojnie, ale warto 
zaplanować weekendowy wyjazd.

Kolorowanki dla dzieci
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efektowne wyścigi wraków 
GMINA RYŃSK  2 września na torze w Jarantowicach odbyły się wyścigi wraków, zorganizowane przez wą-
brzeską delegaturę Automobilklubu Toruńskiego

Zapisy zawodników przepro-
wadzone zostały godzinę przed 
wyścigami. Najpierw ścigające się 
auta przeszły kontrolę bezpie-
czeństwa. Punkt wulkanizacyjny 
przy torze wyścigowym tego dnia 
sprawdzał w felgach powietrze 
i wykonywał drobne usługi na-
prawcze podczas wyścigów. 

Ściganie wymaga przygoto-
wania. Wraki warte mniej niż 1000 
zł musiały posiadać obowiązkowe 
wyposażenie, m.in. pasy bezpie-
czeństwa, gaśnicę oraz dobrze 
przykręcone opony. Głowy za-
wodników natomiast wyposażo-
ne zostały w ochronne kaski. 

– Ścigamy się dla doskona-

Wąbrzeźno

Upiorna noc w bibliotece 
Dwadzieścioro dzieci spędziło noc z 31 sierpnia na 1 września w Miejskiej i Powia-
towej Bibliotece im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie.

Jedną z najlepszych inwestycji 
w mieście była z pewnością budo-
wa nowej siedziby Miejskiej i Po-
wiatowej Biblioteki im. Witalisa 
Szlachcikowskiego. Z nowoczesne-
go budynku najchętniej korzystają 
dzieci, które już wcześniej brały 
udział w wakacyjnych zajęciach 
organizowanych przez placówkę. 

lenia umiejętności prowadzenia 
auta oraz adrenaliny – mówi Pa-
weł Śliwiński, prezes wąbrzeskiej 
delegatury AT. – Tutaj nie liczy się 
wygrana tylko dobra zabawa. 

Tego dnia w wyścigach wra-
ków udział wzięło jedenastu 
zawodników z całego regionu. 
Zwycięzcą okazał się Krystian 
Macikowski. Drugie miejsce zajął 
Michał Czerwiński. Na podium 
stanął również Bogusław Kolano, 
zajmując miejsce trzecie. Najlep-
szym kierowcom zostały wręczo-
ne nagrody: samochodowe akce-
soria oraz butelka szampana. 

Tekst i fot.
Aleksandra Góralska

Tym razem czytelnicy w wieku od 
10 do 13 lat mieli okazję spędzić 
pełną przygód noc w bibliotece 
między książkowymi regałami. 

Ku uciesze dzieci i ich ro-
dziców, coraz częściej instytucje 
oświatowe i kulturalne powiatu 
wąbrzeskiego organizują nocne 
wydarzenia pełne zabaw i twór-
czej pracy w celu oswojenia naj-
młodszych z tego typu miejscami. 
Nie ulega wątpliwości, że kreatyw-
ne imprezy pobudzają dziecięcą 
wyobraźnię, kształtują charakter, 
wzbudzają zainteresowanie nauką 
i czytaniem. Dzieci, poprzez wspól-
ne rozwiązywanie edukacyjnych 
zagadek i poznawanie popkulturo-
wych zagadnień zawierają również 
częściej i chętniej przyjaźnie oraz 
stają się bardziej komunikatywne 
i otwarte na kolejne inicjatywy. 

Noc pełna przygód
Trudno zliczyć motywy, które 

przewijały się w trakcie trwania 

„nocy”. Dzieci miały okazję wczuć 
się w role bohaterów cyklu powie-
ści o Harrym Potterze czy też „Wa-
kacji z duchami” autorstwa Adama 
Bahdaja. 

Impreza rozpoczęła się o godz. 
20, rozłożeniem śpiworów, czyta-
niem mrożących krew w żyłach 
opowieści i uroczystą kolacją. Na-
stępnie uczestnicy spotkania wło-
żyli na swoje głowy tiarę przydzia-
łu i zostali przydzieleni do bractw 
wilkołaków, mumii, zombie oraz 
wampirów. Bractwa wzięły udział 
w konkursach i szukały skarbu. 
Przed pójściem spać rozemocjo-
nowani uczestnicy obejrzeli film 
fantasy pt. „Gęsia skórka” w re-
żyserii Roba Lettermana. Zabawę 
poprowadziły bibliotekarki Małgo-
rzata Grzybek, Sabina Olszewska, 
Agnieszka Błaszak oraz Dorota 
Sionkowska.

Tekst i fot. 
Aleksandra Góralska 
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Zmienność rozpoczęta od żartu
CIEKAWOSTKI  W ostatnich dniach sporo mówiono na temat potrzeby lub absurdalności zmiany cza-
su. Skąd wziął się pomysł przestawiania zegarków i jakie reperkusje ze sobą pociągnął?

Już starożytne cywilizacje 
dostosowywały się do czasu 
letniego i zimowego. Nie prze-
stawiano wówczas zegarów, bo 
tych jeszcze nie było. Ludzie żyli 
w rytmie dnia i nocy. History-
cy już dawno odkryli, że mimo 
zegarów ludzie dzielili dzień na 
pewne części. Nie nazywali ich 
jeszcze godzinami. Dzień dzie-
lił się na 12 takich części, przy 
czym liczono je od wschodu do 
zachodu słońca. Latem odpo-
wiednik dzisiejszej godziny był 
więc dłuższy niż zimą.

W starożytnym Rzymie czas 
mierzono przy pomocy zegarów 
wodnych. Już one miały usta-

wione oddzielne skale na każdy 
z miesięcy roku. Przykładowo, 
poranne modły do bóstw rozpo-
czynała tzw. hora tertia. Latem 
rozpoczynała się o 9:02, a zimą 
o 6:58. Wszystko przez zmia-
nę czasu w zegarach wodnych. 
W średniowieczu wprowadzono 
system równych godzin, nieza-
leżnie od pory roku.  Tradycja 
nierównych godzin pozostała 
już tylko w skrajnie zamknię-
tych na świat społecznościach 
greckich mnichów i u żydow-
skich rabinów. Życie mijało więc 
ludziom bez zawirowań związa-
nych z przestawianiem zegarów. 
Pamiętajmy, że te skomplikowa-
ne mechanizmy zegarowe i tak 
były wciąż rzadkie i znajdowały 
na wieżach kościołów i ratuszy.

W XVIII wieku urodził się 
człowiek, któremu zawdzięcza-
my m.in. piorunochron – Be-
niamin Franklin. Jeden z ojców 
narodzin Stanów Zjednoczo-
nych zapamiętany jest w swojej 
ojczyźnie także z  powiedzon-
ka, które powtarzał przy każdej 
okazji. W przekładzie na język 
polski brzmi ono następująco: 
„Wczesne pójście spać i wczesne 

wstawanie uczynią z ciebie bo-
gatego i mądrego”.

Słowa te miał wypowiedzieć 
podczas pobytu w Paryżu, gdy 
zauważył ile pieniędzy marnu-
ją na zakup świec miejscowi. 
Kładąc się spać późno, musieli 
palić świece dłużej. Zapropo-
nował opodatkowanie okiennic, 
ograniczenie sprzedaży świec 
i przymusowe budzenie Paryżan 
kościelnymi dzwonami oraz wy-
strzałami armatnimi. Franklin 
żartował, ale niestety jego po-
mysł podchwycono. Pierwszym, 
który zaproponował wprowa-
dzenie zmiany czasu był no-
wozelandzki pasjonat owadów 
George Hudson. Na co dzień 
pracował dniem w systemie 
zmianowym. Był tym strasznie 
zirytowany, ponieważ nie miał 
kiedy zbierać owadów. W 1895 
roku zaproponował wprowa-
dzenie zmiany czasu o dwie go-
dziny! Miało to wydłużyć dzień 
i dać biednemu Hudsonowi czas 
na kolekcjonowanie owadów 
w terenie.

Drugim pionierem zmiany 
czasu był William Willett – Lon-
dyńczyk, który lubił rano wsta-

Uczcili króla Jana
Ksiądz Franciszek Żynda przez lata był związany 
z parafią w Wąbrzeźnie. Trafił tu w 1922 roku. Szyb-
ko zajął się pracą z młodzieżą. Działał tak w har-
cerstwie, jak i Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej. 
Była to bardzo rozbudowana na Pomorzu organi-
zacja młodzieżowa. W niemal w każdej wsi istnia-
ło jej koło. W 1926 roku Żynda został sekretarzem 
generalnym SMP na diecezje chełmińską. W 1933 
roku wyruszył z młodymi ludźmi z naszych okolic 
na południe – do Piekar Ślaskich.

XX wiek

Piekary były  miejscem, 
gdzie między 18 a 20 sierpnia 
1683 roku zbierały się polskie 
oddziały, które następnie pod 
wodzą króla Jana III Sobieskiego 
wyruszyły na odsiecz Wiednio-
wi. W rocznicę tych wydarzeń 
do Piekar przybyło 15 tysięcy 
młodych ludzi z całej Polski. Ks. 
Żynda opiekował się całą mło-
dzieżą z Pomorza. Były tam de-
legacje z Kościerzyny, Gniewu 
i Grudziądz, a które przybyły na 
Śląsk na piechotę lub rowerami. 
Młodzież  Wąbrzeźna wybrała 
pociągi.

Rocznica w Piekarach miała 
wielki rozmach i koloryt. Sporo 
młodych ludzi było ubranych 
w stroje ludowe, które wówczas 

Powielane błędy i podziały
W 1933 roku wąbrzeski drukarz i wydawca gazety „Głos Wąbrzeski” – Alfons 
Szczuka musiał zmagać się z dwoma procesami sądowymi. Oba wytoczyli 
przedstawiciele wąbrzeskiej prawicy.

XX wiek

Pierwsza ze spraw została 
wytoczona redaktorowi przez 
adwokata dra Burka. Reprezen-
tował on interesy miejscowego 
księdza Zakrysia. Sprawa sięga-
ła jeszcze 1932 roku i wyborów 
do sejmu. Ksiądz miał poczuć 
się obrażony artykułem, który 
ukazał się w „Głosie Wąbrze-
skim”. Sprawa miała politycz-
ny charakter. „Głos Wąbrzeski” 
trzymał stronę sanacyjnego 
rządu, a oskarżyciele byli zna-
nymi zwolennikami opozycyj-
nej, prawicowej endecji. 

Sytuacja w kraju była dość 
napięta. Przedstawicieli opozy-
cji osadzano w więzieniu, a wy-
bory nie były w pełni wolne. 
Również przed sądem nie bra-
kowało politycznych przemów. 
Oskarżyciel, dr Burek, twier-
dził nawet, że „sanacja jest 
zbiorem rozbójników, między 
którymi jedynie z rewolwerem 
w ręku chodzić można”. 

Po krótkiej przerwie po 
pierwszym procesie Alfons 
Szczuka udał się na kolejny, 
tym razem wytoczony mu 

przez Zbigniewa Czarnotę Bo-
jarskiego. Był on znanym spo-
łecznikiem, prezesem Towa-
rzystwa Gimnastycznego Sokół 
i zwolennikiem endecji. Zarzu-
cał redaktorowi, że ten oczer-
nił go w gazecie, zarzucając mu 
dyktatorską formę sprawowa-
nia rządów w wąbrzeskim So-
kole. Sprawa rozbiła się o to, 
że Czarnota-Bojarski odmówił 
wystawienia delegacji Sokoła 
na defiladzie z okazji 3 Maja 
w Wąbrzeźnie. Miał to być pro-
test za zamieszki, do których 
doszło na podobnym marszu 
rok wcześniej. Problem polegał 
na tym, że Czarnota Bojarski 

były dla nich strojem odświęt-
nym. Na zlocie pojawił się nawet 
Wojciech Korfanty, przywódca 
powstania śląskiego.

W szczytowym momencie, 
podczas kończącej zlot defilady, 
przemaszerowało 50 tys. osób. 
Trwała godzinę i 20 minut. Nie-
siono w niej 500 sztandarów, 
a w szeregach znajdowało się 30 
orkiestr. Ks. Żynda szedł na czele 
grupy 200 osób z Pomorza, którą 
poprzedzał sztandar z wyszy-
tym pomorskim gryfem. Zlot nie 
zakończył wycieczki naszej mło-
dzieży. Następnie udali się do Ka-
towic, Zabrza i Krakowa. Z Wie-
liczki dojechali do Częstochowy, 
gdzie ks. Żynda odprawił mszę.  

(pw)

postanowił o proteście sam, nie 
patrząc na resztę członków.

W obu sprawach sąd przy-
znał rację redaktorowi Szczu-
ce. Nie musiał nawet uciekać 
się do politycznego poparcia, 
którą zazwyczaj sądy otaczały 
prorządowe gazety. Na korzyść 
Szczuki zeznawali świadko-
wie oraz świadczyły o tym 
dokumenty. Nam te procesy 
przypominają jak trudno było 
dojść do porozumienia na-
szym przodkom i powinny być 
wskazówką, by nie powielać 
ich błędów.

(pw)
fot. ilustracyjne

wać i ze zniesmaczeniem w 1905 
roku stwierdził, że mieszkańcy 
miasta wylegują się w łóżkach 
zbyt długo, tylko dlatego, ze 
za oknem jest ciemno. Póki co 
zmiana czasu była tylko cieka-
wą propozycją. Dopiero I wojna 
światowa przyniosła zmiany. 
W czasie tego strasznego kon-
fliktu zaczęto oszczędzać na 
dosłownie wszystkim. Królowa-
li w tym Niemcy, którzy lanso-
wali nawet margarynę zamiast 
masła, przetapiali dzwony ko-
ścielne na armaty, a w końcu 
zaczęli kombinować nawet przy 
czasie. 30 kwietnia 1916 roku 
w Niemczech i Austro-Węgrzech 
wprowadzono czas letni. Był to 
sposób na oszczędność węgla. 
Zegarki przesunięto o godzi-
nę do przodu. Wkrótce pomysł 
podchwycili Brytyjczycy, Rosja 
i USA.

Po wojnie w większości 
krajów zrezygnowano ze zmia-
ny czasu. Było to niepotrzeb-
ne. Również w Polsce zegarki 
w okresie od 1918 do 1939 roku 
przesuwano ustawowo o godzi-
nę tylko raz. Do tradycji czasu 
letniego wrócono w czasie II 

wojny światowej i z przerwami 
w okresie PRL.

Pod koniec lat 70., gdy wy-
buchł kryzys na rynku paliw, na 
Zachodzie argumentowano, że 
zmiana czasu wprowadza zna-
czące oszczędności energii. Rok 
temu opublikowano bardzo sze-
roko zakrojone badania, które 
wskazały, ze oszczędność prądu 
na skutek zmiany czasu wynosi 
0,34%.  Zmiana czasu służy naj-
bardziej oszczędnościom kra-
jom wysuniętym najmocniej na 
północ.

Również kombinowanie przy 
zmianie czasu bywa kontrower-
syjne. Rosjanie porzucili w 2011 
roku zmianę czasu, co wywoła-
ło oburzenie wśród ludzi, któ-
rym nie podobało się, że słońce 
wschodzi tak późno. Problem 
ten dotyczył głównie rejonów 
północy, gdzie dzień zimą i tak 
jest krótki. Nawet w Moskwie, 
w grudniu, jasno robiło się do-
piero o 10. W rezultacie w 2014 
roku Rosjanie wrócili do czasu 
zimowego.

(pw)
fot. internet
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Twórca polskiego hymnu
– część druga 

POSTAĆ  Po pomyślnym sfinalizowaniu zabiegów o utworzenie legionów, w którym miał też swój 
znaczny udział, Wybicki postanowił dołączyć do polskich oddziałów. Wyjechał z Paryża i 7 lipca 1797 
roku dotarł do Reggio nell’Emilia, w którym kwaterował Dąbrowski i jego żołnierze

O G Ł O S Z E N I E

Wybicki był pod dużym wra-
żeniem patriotycznej atmosfery 
w mieście – w całym Reggio widać 
było polskie mundury i słychać 
polski język. Największe wraże-
nie wywarły jednak na nim zor-
ganizowane przez władze miej-
skie uroczystości dla uczczenia 
przyłączenia Reggio do Republiki 
Cisalpińskiej, świeżo utworzonej 
w miejsce Republiki Lombardz-
kiej. Po przyjęciu na ratuszu 
i mszy w katedrze przez ulice 
miasta przemaszerowała defilada 
wojskowa, w której uczestniczyły 
też polskie oddziały legionowe. 
W tych okolicznościach Wybicki 
napisał słowa pieśni znanej obec-
nie jako Mazurek Dąbrowskiego 
– polski hymn narodowy. 

Dokładna data i okoliczności 
napisania i pierwszego wyko-
nania Mazurka Dąbrowskiego, 
pierwotnie znanego jako Pieśń 
Legionów Polskich we Włoszech, 
nie są pewne i są przedmiotem 
sporów wśród historyków. We-
dług Wojciecha Podgórskiego 
było to: „..między 16 a 19 lipca 
1797 r. – pod wpływem pierwsze-
go wzruszenia, jakie opanowało 
Wybickiego na widok polskich 
mundurów, orłów, sztandarów 
– powstały strofy żołnierskiego 
wyznania wiary: Jeszcze Polska 
nie umarła”. 

Nie jest też wiadomy mo-
ment pierwszego publicznego 
wykonania Mazurka na ulicach 
Reggio. Według Juliusza Willau-
me mogło to nastąpić już 16 lipca, 
podczas defilady. Inni naukowcy 
przyjmują dzień 20 lipca, kiedy to 
przy okazji pożegnania legionów 
w mieście generał Dąbrowski za-
sadził na Piazza Piccolo w Reggio 
pamiątkowe drzewko wolności. 
Pierwszym wykonawcą mógł być 
sam Wybicki, który śpiewał sam 
lub z grupą żołnierzy. Pewne je-
dynie jest to, że pieśń z miejsca 
zyskała ogromną popularność 
i była chętnie śpiewana przez le-
gionistów.

W Księstwie Warszawskim
W 1806 roku Dąbrowski 

i Wybicki organizowali powsta-
nie antypruskie w Wielkopolsce. 
Dąbrowski zajął się organizacją 
sił zbrojnych na wyzwolonych 
terenach, Wybicki natomiast 
przede wszystkim reorganizacją 
administracji: powołał nowego 
prezesa rejencji i prezesa admini-
stracji, pozostawiając też jednak 
na stanowiskach wielu pruskich 
urzędników. 

W samym księstwie także 
zajmował się administracją, naj-
pierw na Mazowszu, Warszawie 
oraz w Wielkopolsce. 

Klęska wojsk Napoleona 
w Rosji oznaczała fiasko wszyst-
kich planów odrodzenia pań-
stwa polskiego. Nie udało się do-
kładnie ustalić, co Wybicki robił 
w czasie odwrotu i zajmowania 
Księstwa Warszawskiego przez 
wojska rosyjskie i pruskie, wia-
domo jedynie, że, ścigany przez 
władze pruskie, które wyznaczy-
ły nagrodę 1000 talarów za jego 
głowę, uciekł na zachód. Na sce-
nie historycznej ponownie poja-
wił się dopiero podczas oblężenia 
Głogowa w 1813/1814, gdzie prze-
bywał razem z wojskami francu-
skimi w oblężonej twierdzy. Jesz-
cze przed kapitulacją postanowił 
mu pomóc gen. Antoni Gorzeń-
ski, który zwrócił się do księcia 
Adama Jerzego Czartoryski, aby 
ten wstawił się za nim do cara 
Aleksandra I. Car spełnił prośbę, 
po jego interwencji na dworze 
pruskim Wybicki już nie musiał 
obawiać się kary.

Ostatnie lata życia
Na mocy postanowień kon-

gresu wiedeńskiego zachodnia 
część Wielkopolski z majątkiem 
Wybickiego znalazła się w gra-
nicach państwa pruskiego. 1 
czerwca 1815 do Poznania przybył 
pierwszy pruski prezes prowincji 
Joseph von Zerboni di Sposetti, 
który zapewnił Wybickiego, że 
nie musi się obawiać żadnych 
konsekwencji z powodu swo-
jej wcześniejszej działalności. 8 
czerwca Wybicki wziął nawet 
udział w bankiecie w Poznaniu, 
na którym razem z Ksawerym 
Działyńskim wzniósł toast za po-
myślność nowych władz (praw-
dopodobnie uczynił to z wyra-
chowania, chcąc zabezpieczyć 
swój majątek w Manieczkach), 
ale nie pojawił się na uroczystości 
homagium 3 sierpnia 1815 roku, 
na której szlachta wielkopolska 
składała przysięgę królowi pru-
skiemu.

Większe nadzieje wiązał 
z Królestwem Polskim pod ber-
łem Aleksandra I, którego uważał 
za światłego monarchę a nową 
konstytucję Królestwa za bardzo 
liberalną. Władze Królestwa Pol-
skiego również chętnie widziały 
go w swoim składzie – do przy-
jazdu zapraszali go Stanisław 
Kostka Potocki i książę Adam 
Jerzy Czartoryski. W czerwcu 

1816 roku wyjechał do Warszawy, 
gdzie został prezesem Delega-
cji Administracyjnej Królestwa, 
prezesem Sądu Najwyższego 
Królestwa Polskiego, osiągając 
tym samym najwyższą godność 
w swoim życiu. Funkcję tę pełnił 
jedynie trzy lata, pod koniec 1820 
złożył wniosek o zwolnienie go 
z tej funkcji. Prośbę motywował 
złym stanem zdrowia, rzeczy-
wiste powody były jednak inne. 
W 1820 roku Wybickiego powo-
łano do Deputacji Prawodawczej, 

której zadaniem było opraco-
wanie nowego kodeksu karnego 
i kodeksu cywilnego. Wybicki 
opowiadał się m.in. za utrzyma-
niem instytucji rozwodów, czym 
naraził się na ostrą krytykę Ko-
ścioła, który żądał odwołania go 
ze stanowiska. Reakcja ta spowo-
dowała z kolei oburzenie bardziej 
liberalnych warstw społeczeń-
stwa, car przychylił się jednak do 
prośby Wybickiego o dymisję i 4 
września 1821 został on zwolnio-
ny z zajmowanej funkcji.

Po dymisji 74-letni Wybicki 
powrócił z Warszawy do swojego 
majątku w Manieczkach, gdzie 
spędził ostatnie miesiące życia. 
Zmarł nagle 10 marca 1822 w Ma-
nieczkach (według ksiąg parafial-
nych na atak febry), został pocho-
wany przy kościele w Brodnicy 
koło Śremu, w skromnej mogile, 
w której już w 1812 pochowano 
jego syna Łukasza. W 1824 w tej 
samej mogile spoczęła też jego 
żona Estera.

oprac. (szyw)



Rolnictwo

Knury maciory kupię odbiór z go-
spodarstwa waga 725 804 742

Sprzedam gospodarstwo rolne 
o pow 5,8 ha Miliszewy, tel. kontak-
towy 722 183 434

Sprzedam rozsiewacz do nawozów 
motyl. 605 872 127

Sprzedam lub oddam w dzierżawę 
ziemię rolną 7 ha w miejscowosci 
Wilczewo. Kontakt pod numerem 
720 779 803

Różne

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

Usługi

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

Przewóz maszyn rolniczych do 10 
ton, tel 600 990 042

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

Zdrowie i uroda 

Psychoterapia psychodynamiczna, 
poradnictwo psychologiczne, psy-
chotesty - k. zawodowi, kat. B, C, 
C+E, D - kierowcy prowadzący pod 
wpływem alkoholu, przekroczenie 
punktów karnych - operator wóz-
ków i maszyn budowlanych. tel. 
502 684 122

Finanse

Pożyczki bez BIK na raty do 20 000 
zł. Szybko i dyskretnie. Lipno, Kikół 
i okolice. Możliwy dojazd do klien-
ta. Tel. 508 055 036 

Kupię/Sprzedam

Kupię skrzynki i butelki po piwie 
dojadę, odbiorę, tel. 691 589 161

Nieruchomości

Sprzedam mieszkanie własnościo-
we w Wąbrzeźnie przy ul.Wolności. 
Mieszkanie w kamienicy, I piętro, 
powierzchnia 51,50 m2  -  2 poko-
je, przedpokój , kuchnia oraz łazien-
ka. W cenie dodatkowo przestronna 
piwnica oraz strych. Kontakt tel. 
667 327 652 

Sprzedam 1 ha ziemi, porośnięta ol-
chami, 4 km od Golubia. Tel. kont. 
669 317 943

Sprzedam dom z działką 3692 m 
160 tyś Wąbrzeźno, tel. kontaktowy 
517 073 324

Sprzedam mieszkanie 38m,Wronie, 
parter, dwa pokoje, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój.Ogrzewanie gazowe, 
okna pcv. Garaż murowany, działka 
4ary.115000.Tel. 661 099 868

Sprzedam las z gruntami. 4 ha. 
Elgiszewo. Tel. 508 388 406  
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Auto Handel-Komis skup i zamiana, Marek Wi-
śniewski, ul. Lidzbarska 10B, Brodnica,  kon-
takt pod nr. tel. 603 858 933

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

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

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

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

BUDOWNICTWO

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, 
tel. 668 282 610

DOM

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

DOMY WESELNE

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

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

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

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

EDUKACJA

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

FINANSE I BANKOWOŚĆ

KREDYTY I POŻYCZKI

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

FOTOGRAFIA

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

GABINETY WETERYNARYJNE

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

HOTELE

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

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

NIERUCHOMOŚCI

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

ROLNICTWO/LEŚNICTWO

MASZYNY

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

NAWOZY

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

USŁUGI

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

SKŁADY OPAŁU

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

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

SPORT I REKREACJA

ROWERY

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

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

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

USŁUGI

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

SUROWCE / SKUP

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

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

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

ZDROWIE

REHABILITACJA WĄBRZEŹNO UL.WOLNOŚCI 
2/2 TEL. 606125581

ADMINISTRACJA

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

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

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

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

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

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

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

motocykle / skutery

serwisy

skup aut / demontaż

stacje paliw

usługi

Budownictwo
usługi

Dom
wyposażenie wnętrz

Domy weselne / sale

Edukacja
szkoły językowe

Kredyty i pożyczki

Finanse i bankowość

Gabinety
weterynaryjne

Hotele

maszyny
Rolnictwo / leśnictwo

nawozy

usługi

Składy opału

Sport i rekreacja
rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Zdrowie

Fotografia

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

Nieruchomości

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU WĄBRZESKIEGO
tel. 662 061 331, 56 493 41 50
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W dniach 24-30 czerwca dwoje 
dzieci z rodzin zastępczych z tere-
nu powiatu wąbrzeskiego wzięło 
udział w koloniach w Parku Roz-
rywki Julinek k. Warszawy. Kolonie 
zostały zorganizowane i sfinanso-
wane przez Fundację Muszkiete-
rów, założoną w 2002 r., w ramach 
ogólnopolskiej akcji charytatywnej 
„Wakacje z Muszkieterami”, której 
ambasadorką została znana i lubia-
na przez dzieci medalistka olimpij-
ska we florecie – Sylwia Gruchała, 
a honorowy patronat objął Rzecz-

nik Praw Dziecka Marek Michalak.
Wyjazd był nagrodą za dobre 

wyniki w nauce oraz wzorowe za-
chowanie. Dzieci zostały zakwate-
rowane w trzygwiazdkowym ho-
telu, w pokojach dwuosobowych 
z łazienkami i miały zapewnione 
pełne wyżywienie, serwowane 
w stołówce znajdującej się na tere-
nie ośrodka. 

– Motywem przewodnim 
kolonii była „Wakacyjna Akade-
mia Talentów” – tłumaczy Ann-
da Dymek z PCPR w Wąbrzeźnie. 

– Wychowawcy zorganizowali dla 
wypoczywających dzieci zabawy 
cyrkowe, warsztaty aktorskie, wie-
czór gier planszowych, kolonijny 
talent show, karaoke i dyskotekę, 
stwarzając im możliwość wspania-
łej zabawy. W programie były rów-
nież wycieczki autokarowe do War-
szawy i zwiedzanie Centrum Nauki 
Kopernik, Stadionu Narodowego, 
Pałacu Kultury i Nauki, Starówki, 
przejazd metrem oraz wyjazd do 
aquaparku. Dzieci wróciły z kolonii 
pełne wrażeń. Dzięki tej akcji mo-
gły spędzić miło początek wakacji. 
Wyjazd dał im możliwość rozwija-
nia swoich talentów naukowych, 
artystycznych i sportowych, był 
również okazją do odkrycia swoich 
pasji i nawiązania nowych znajo-
mości. 

Kolejną możliwość atrakcyjne-
go spędzenia wakacyjnego czasu 

miały dzieci w dniach od 9 do 22 
sierpnia. W tym czasie siedmioro 
wychowanków z rodzin zastęp-
czych wzięło udział w dwutygo-
dniowych koloniach sfinansowa-
nych przez Kuratorium Oświaty  
w Bydgoszczy.  Kolonie zostały zor-
ganizowane przez Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw Oświatowo – 
Wychowawczych im. Teresy Kras 
w Lublinie. 

– Dzieci zostały zakwaterowa-
ne  w prywatnym ośrodku wczaso-
wym „Willa nad rzeką” w Milówce 
w pokojach  3-6 osobowych wy-
posażonych w łazienki – dodaje 
Anna Dymek. – Na terenie ośrodka 
wychowankowie mieli zapewnione 
całodzienne wyżywienie (4 posiłki 
dziennie), wykwalifikowaną kadrę 
pedagogiczną, opiekę medycz-
ną oraz przewodnika, ratownika, 
a także bilety wstępu do zwiedza-

nych obiektów i transport związa-
ny z realizacją programu. 

Program wypoczynku obejmo-
wał wycieczki do Wisły, gdzie dzie-
ci miały okazję zobaczyć rodzinny 
dom Adama Małysza, a także do 
Istebny, Jaworzynki, Koniakowa, 
Żywca, Węgierskiej Górki, Kamesz-
nicy, Hali Boracza. Podczas pobytu 
dzieci na ternie Ośrodka wycho-
wawcy zapewniali kolonistom gry, 
warsztaty, dyskoteki i ogniska oraz 
zwiedzanie zabytków budownic-
twa regionalnego.

Uczestnicy kolonii wraz z ka-
drą Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wąbrzeźnie dziękują za 
zorganizowaną pomoc oraz umoż-
liwienie wyjazdu na kolonie i prze-
życia wspaniałych chwil i przygód 
w grupie koleżanek, kolegów.

(ToB)
fot. PCPR

wycieczka w nagrodę 
POWIAT  Wychowankowie rodzin zastępczych z terenu powiatu wąbrzeskiego mogły aktywnie spędzić 
tegoroczne wakacje dzięki działaniom podjętym przez Fundację Muszkieterów oraz Stowarzyszenie Wspie-
rania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie

Gmina Dębowa Łąka informu-
je o zakończeniu realizacji zadania 
pn. „Odnawialne źródła energii 
w Gminie Dębowa Łąka”. W ramach 
zadania wykonanych zostało 16 in-

stalacji fotowoltaicznych, 7 insta-
lacji solarnych oraz 1 pompa cie-
pła. Głównym celem projektu jest 
ograniczenie emisji CO2 poprzez 
zwiększenie udziału odnawialnych 

źródeł energii w produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej w gminie 
Dębowa Łąka. Realizacja projektu 
możliwa była dzięki zawartej umo-
wie z Województwem Kujawsko – 
Pomorskim nr WP-II-B.433.3.17.2018 
o dofinansowanie w formie zaliczki 
i refundacji, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi prio-
rytetowej 3. Efektywność energe-
tyczna i gospodarka niskoemisyjna 
w regionie Działania 3.1 Wsparcia 
wytwarzania i dystrybucji energii 
pochodzącej ze źródeł odnawial-
nych Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Kujawsko 
– Pomorskiego na lata 2014-2020.

A R T Y K U Ł    S P O N S O R O W A N Y

O G Ł O S Z E N I E

P³u¿nica, dnia 03.09.2018 r.

Wójt Gminy P³u¿nica
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoœciami   (Dz. U. z 2018 r., poz. 
121 z póŸn. zm.)  i n f o r m u j e, 
¿e  w dniu  03 wrzeœnia 2018 r. na tablicy og³oszeñ Urzêdu 
Gminy w P³u¿nicy wywieszony zosta³ na okres 21 dni 
wykaz nieruchomoœci gruntowych po³o¿onych 
w miejscowoœci Bartoszewice, obrêb geodezyjny Czaple 
stanowi¹cych mienie komunalne Gminy P³u¿nica 
przeznaczonych do dzier¿awy na okres do 2 lat w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego: 

1) dzia³ka nr 147/18 o pow. 2,4811 ha;
2) dzia³ka nr 147/20 o pow. 2,0113 ha;
3) dzia³ka nr 147/21 o pow. 1,3464 ha.

Dzia³ki do u¿ytku rolniczego.

Informacjê o wykazie zamieszczono równie¿ w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy  www.bip.pluznica.pl
S z c z e g ó ³ o w e  i n f o r m a c j e  n a  t e m a t  g r u n t ó w  
przeznaczonych do dzier¿awy mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie 
Gminy w P³u¿nicy, pok. 6 lub  tel. 56 6875213

Wójt Gminy P³u¿nica
mgr Marcin Skonieczka



– Dobra edukacja to klucz do 
dobrej przyszłości. Zależy nam, by 
uzdolnieni młodzi ludzie mieli wa-
runki ku temu, by w pełni wyko-
rzystać swój potencjał. Najwyższa 
kwota pomocy, którą będziemy 
przyznawać w ramach trzech na-
szych projektów stypendialnych to 
500 złotych miesięcznie. Na wnio-
ski czekamy do końca września 
– mówi marszałek województwa 
Piotr Całbecki.

Prymus Pomorza i Kujaw
Pomysł przyznawania stypen-

diów powstał z myślą o uczniach, 
którzy uzyskują dobre wyniki 
w nauce z przedmiotów przyrod-
niczych, informatycznych, ma-
tematyki, języków obcych oraz 
przedsiębiorczości. Marszałkow-
skie stypendia (w wysokości od 200 
do 500 zł miesięcznie) otrzymują 
uczniowie starszych klas szkół 
podstawowych oraz zawodowych, 
branżowych, liceów i techników. 
W ciągu dwóch pierwszych edycji 
programu z tej pomocy skorzysta-
ło już 3,2 tysiąca najzdolniejszych 
młodych ludzi. W roku szkolnym 
2018/19 otrzyma ją 1,5 tysiąca 
uczniów. 

Humaniści na start!
Nie zapominamy też o mło-

dych mieszkańcach regionu, któ-
rzy osiągają bardzo dobre wyniki 

z przedmiotów humanistycznych. 
Chodzi o uczniów z klas VII i VIII 
podstawówek, III klas gimnazjów 
oraz liceów ogólnokształcących, 
którzy z historii i języka polskie-
go uzyskali średnią co najmniej 
4,5 oraz są laureatami lub fina-
listami ogólnopolskich olimpiad 
z przedmiotów humanistycznych 
albo konkursów organizowanych 
w naszych regionie. W nowym 
roku szkolnym comiesięczne sty-
pendium w wysokości od 200 do 
500 zł będzie otrzymywać 600 
młodych ludzi. 

Prymusi Zawodu 
Kujaw i Pomorza
Kolejny program pogram 

wsparcia dla zdolnej młodzieży 
adresowany jest do uczniów tech-
ników i szkół zawodowych. Środki 
z projektu „Prymusi Zawodu Kujaw 
i Pomorza” mają pomóc w kształ-
ceniu potrzebnych na rynku pracy 
specjalistów. W pierwszej edycji 
przedsięwzięcia stypendia (od 200 
do 500 zł miesięcznie) otrzymało 
dotąd 622 uczniów z 72 szkół na-
szego regionu. W nowym roku 
szkolnym odbierze je taka sama 
liczba uczniów 

Marszałkowskie stypendia 
edukacyjne: dla uczniów szkół 
zlokalizowanych na terenie woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego; 

przyznawane na okres 10 miesięcy 
danego roku szkolnego (rocznie 
od 2 do 5 tysięcy złotych), a ich 
wysokość zależy od pozycji ucznia 
na liście rankingowej oraz rodzaju 
szkoły w jakiej uczeń pobiera na-
ukę; wsparcie można przeznaczyć 
na cele związane z rozwojem edu-
kacyjnym - m.in. zakup książek, 
komputera, udział w dodatkowych 
zajęciach i konkursach, opłacenie 
dostępu do internetu, dojazdów 
do szkoły oraz zakwaterowania; fi-
nansowane ze środków w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Kujawsko-Po-
morskiego. 

Jak aplikować o stypendium: 
nabory wniosków od 1 do 30 
września; potrzebne dokumenty: 
wniosek o przyznanie stypendium 
(dostępny od 1 września na stronie 
projektu), zaświadczenia lub do-
kumenty potwierdzające osiągnię-
cia w konkursach lub olimpiadach, 
kopia świadectwa szkolnego; wy-
druk elektronicznej wersji wnio-
sku uzupełniony o podpisy wraz 
z dokumentami można składać 
osobiście lub przesłać drogą pocz-
tową na adres Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego w Toruniu (pl. 
Teatralny 2, 87-100 Toruń).

(ToB)

Region

Sięgnij po stypendium
Ruszyły nabory wniosków w ramach marszałkowskich programów stypendialnych 
dla zdolnej młodzieży w roku szkolnym 2018/2019. Urząd Marszałkowski realizuje 
obecnie trzy takie projekty – dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmio-
tów ścisłych, języków obcych i przedsiębiorczości, dla uczniów szkół zawodowych 
oraz dla humanistów. Wysokość wsparcia to nawet 500 złotych miesięcznie.
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plenerowe malarstwo
WABRZEŹNO  Już po raz szósty miłośnicy malarstwa spotkali się z warszawskim artystą Andrzejem 
Sobczykiem, by pod jego kierunkiem rozwijać swój talent. Zwieńczeniem kilkudniowego pleneru ma-
larskiego była wystawa

Pod koniec sierpnia sześcio-
osobowa grupa adeptów malar-
stwa spotkała się nad Jeziorem 
Frydek. Tam rozpoczęli pracę 
nad plenerowymi obrazami. 
Przewodził im odznaczony przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego medalem „Zasłużo-
ny dla Kultury Polskiej” artysta 
malarz Andrzej Sobczyk, od kil-
ku lat związany z Wąbrzeźnem i 
pokazujący tutaj swoje prace.

W tegorocznym plenerze malarskim z Andrzejem Sobczykiem wzięło udział 
sześciu uczestnikówUczestniczka warsztatów Karolina Kraska z rodziną

– Pierwsza część była pracą 
w plenerze, drugi blok polegał 
na pracy z wyobraźnią i jest tą 
częścią na której najbardziej mi 
zależy, bo sensem sztuki jest na-
sza wyobraźnia – mówi Andrzej 
Sobczyk. – Dla mnie największą 
radością jeśli chodzi o plenery, 
które prowadzę jest pytanie od 
uczestników czy się spotkamy za 
rok.

Jedną z uczestniczek malar-

skich spotkań, bardzo chwaloną 
przez artystę była na co dzień 
mieszkająca w Wielkiej Bryta-
nii Karolina Kraska. Dla Karoli-
ny obrazy namalowane podczas 
pleneru były malarskim debiu-
tem. Jak się okazało debiutem 
bardzo udanym.

– Zobaczyłam ogłoszenie 
o plenerze w miejskiej telewi-
zji i postanowiłam się zgłosić. 
Zawsze miałam chęć spróbo-

wać malować. W Londynie czę-
sto chodzę na wystawy. Byłam 
na Van Goghu, Picasso i bardzo 
mnie to inspiruje. Gdy byłam 
na macierzyńskim urlopie przez 
sześć tygodni chodziłam na lek-
cje rysunku. Gdy wróciłam do 
pracy nie mogłam już tego kon-
tynuować – opowiada Karolina. 
– Podczas pleneru otrzymałam 
dużo wskazówek od pana An-
drzeja, uczyłam się wydobywać 

cienie i inaczej patrzeć na świat. 
Bardzo miło będę wspominać te 
spotkania. Zamierzam dalej ma-
lować.

Po zakończeniu pleneru 
uczestnicy pokazali swoje dzie-
ła na wystawie w Wąbrzeskim 
Domu Kultury. Podczas otwarcia 
ekspozycji towarzyszyła im ro-
dzina i przyjaciele.

Tekst i fot. 
Paulina Grochowalska

Region

30 lat minęło…
W sobotę 8 września o godzinie 17.00 w Ośrodku Cho-
pinowskim w Szafarni planowany jest koncert z oka-
zji 30-lecia funkcjonowania tej instytucji. 

10 września 1988 roku w obec-
ności władz wojewódzkich i lokal-
nych miało miejsce oficjalne otwar-
cie Ośrodka Kultury im. Fryderyka 
Chopina w Szafarni. Wydarzeniu 
temu towarzyszył recital Ewy Po-
błockiej połączony z czytaniem 
fragmentów Kuriera Szafarskiego 
przez aktora Igora Śmiałowskiego.

Z tej okazji w najbliższą sobotę 
z recitalem chopinowskim wystąpi 
Rafał Błaszczyk, laureat licznych 
konkursów pianistycznych, obec-
nie student drugiego roku studiów 
doktoranckich w klasie prof. Ewy 
Pobłockiej. W jego interpretacji 
zabrzmią kompozycje Fryderyka 
Chopina.

– Drugą część tego wydarzenia 
wypełni przedstawienie drama-
tyczno-muzyczne Sufit i podłoga 
w reżyserii Anny Kękuś – tłumaczy 
Bartłomiej Kozłowski z Ośrodka 
Chopinowskiego. – Poezja i proza 
Tadeusza Różewicza czy Cypriana 
Kamila Norwida budują warstwę  
literacką dzieła, a dopełnia ją mu-
zyka z pogranicza jazzu i ekspery-
mentu. W przedstawieniu udział 
wezmą: Krzysztof Ścierański (wir-

tuoz gitary basowej, legenda pol-
skiego jazzu, kompozytor), Marcin 
Jajkiewicz (wokalista jazzowo-ro-
zrywkowy), Igor Obłoza (aktor te-
atralny i filmowy).

Bilety w cenie 15/20 zło-
tych można rezerwować za po-
mocą elektronicznego syste-
mu rezerwacji lub telefonicznie:  
56 682 79 30. Ośrodek zastrzega, że 
wszystkie nieodebrane rezerwacje 
są automatycznie anulowane 20 
minut przed koncertem i ponow-
nie skierowane do sprzedaży. Nie 
dotyczy to osób korzystających 
z Chopin Busa.

Informujemy, że na koncert 
można dojechać Chopin Busem 
(bilet na przejazd podlega rezer-
wacji) – z Torunia: 15:00 – Urząd 
Marszałkowski, Plac Teatralny  
2 (bilet w obie strony 10 zł); 15:10 – 
Rubinkowo, przystanek przy mar-
kecie Obi (bilet w obie strony 10 zł); 
z Golubia-Dobrzynia – 15:50 – Sta-
rostwo Powiatowe, pl. 1000-lecia 
25 (przejazd darmowy). Powrót  po 
koncercie.

(ToB)
fot. nadesłane
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sportowa impreza roku 
już w sobotę 

BIEGI  W sobotę 8 września wystartuje Wąbrzeska Dziesiątka. Gościem specjalnym będzie Marek Plawgo, 
wielokrotny mistrz Polski w biegu na 400 metrów przez płotki. O programie imprezy rozmawiamy z orga-
nizatorem Tomaszem Zygnarowskim ze stowarzyszenia Miastoaktywni.pl 

– Wąbrzeska Dziesiątka 
odbędzie się już po raz trzeci. 
Czy w porównaniu do zeszło-
rocznej edycji zaszły zmiany 
programowe, organizacyjne?

– Tegoroczna edycja, patrząc 
na harmonogram i główne zało-
żenia, będzie bardzo podobna do 
zeszłorocznej. Ponownie odbędą 
się trzy konkurencje: biegi dzie-
ci, zawody nordic walking i bieg 
główny na 10 km. Te elementy się 
nie zmieniły. Podobnie wyglą-
da również czas startów. Strefa 
finiszera, podobnie jak w roku 
ubiegłym, będzie bardzo bogata. 
Najważniejszymi elementami, 

które będą charakteryzowały 
tegoroczną imprezę to: barwy, 
trasa dzieci i kilka dodatkowych 
atrakcji. Mówiąc o barwach my-
ślę o kolorach białym i czerwo-
nym. Te akcenty będą pojawiały 
się na medalach. Chcemy w ten 
sposób upamiętnić setną roczni-
cę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Odbędą się również 
pokazy historyczne. Biegi dzieci 
w tym roku odbędą się na ścież-
ce rowerowej. Po konsultacjach 
z burmistrzem uznaliśmy, że to 
rozwiązanie będzie wygodniej-
sze i bezpieczniejsze. W tym 
roku spodziewamy się również 

nieco większej frekwencji niż 
rok temu. Już dziś wiemy, że na 
starcie pojawi się przynajmniej 
560 osób, w tym Arkadiusz Gar-
dzielewski – maratończyk, bie-
gacz, wielokrotny mistrz Polski. 
Ale najważniejszą zmianą, która 
nas cieszy jest liczbą biegaczy 
z Wąbrzeźna. Na stracie poja-
wi się 165 wąbrzeźnian. Jest to 
o ponad 40 więcej niż rok temu. 
To jest liczba, na którą pracuje-
my. To wzrost liczby aktywnych 
mieszkańców Wąbrzeźna. Ozna-
cza to, że w biegu pobiegnie co 
dziewięćdziesiąty wąbrzeźnia-
nin. To jest niesamowite. 

– Dotychczasowe dwie edy-
cje cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem i uznaniem. Ale czy 
dostrzegł pan elementy, któ-
re należało poprawić, zmienić 
i czy te zmiany będą widoczne 
już w tegorocznej imprezie?

– Każdego roku po zakończe-
niu imprezy robimy ewaluację. 
W zeszłym roku nie mieliśmy do 
siebie wielu zarzutów. Uczestni-
cy też ich nie mieli. Biegacze byli 
bardzo zadowoleni, tak przynaj-
mniej wynikało z komentarzy 
na Facebooku i tych mailowych. 
To co poprawimy w tym roku to 
organizacja naszej pracy. Chce-
my więcej przygotowań zrobić 
w piątek, żeby w sobotę od rana 
zatroszczyć się o przyjezdnych, 
ich komfort i poczucie profesjo-
nalizmu. W trakcie przygotowań 
do imprezy, głównie za pośred-
nictwem Facebooka, pytamy 
biegaczy czego oczekuję. Na 
podstawie otrzymanych infor-
macji uznaliśmy, że w tym roku 
w pakiecie startowym nie będzie 
koszulki. Tym razem uczestnicy 
otrzymają pamiątkowe  kominy, 
saszetki nerki, kubki i czapeczki. 

Pakiet ponownie będzie bogaty.  
– Czy podobnie jak w po-

przedniej edycji, uczestnicy 
i mieszkańcy będą mogli liczyć 
na dodatkowe atrakcje? 

– Wśród dodatkowych 
atrakcji ponownie pojawią się 
dmuchańce Bajkolandii, które 
zostaną wzbogacone mobilnym 
placem zabaw z WDK. Dla dzieci 
będzie również wata i popcorn. 
Odbędą się pokazy historyczne, 
pokazy fitness Odnowy z Asią 
na czele, cały czas towarzyszyć 
nam będą przebrane maskot-
ki bajkowe. Imprezę uświet-
ni występ Wiktora Chmiela, 
uczestnika The Voice of Kids. 
Jako dodatkową atrakcję uda-
ło nam się pozyskać symulator 
„dachowania” – pojazd, dzięki 
któremu będzie można poczuć 
co się dzieje z ciałem w trakcie 
wypadku. Nad całością czuwać 
będą profesjonalni konferansje-
rzy sportowi. I w ostatniej chwili 
udało nam się nawiązać kontakt 
i zachęcić do przyjazdu gościa 
specjalnego. W tym roku będzie 
to Marek Plawgo. Rekordzista 
Polski w biegu na 400 metrów 
przez płotki, mistrz Polski na 
tym dystansie z lat: 2001, 2003
, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2011 i 2012.

– Wąbrzeska Dziesiątka 
szybko awansowała do woje-
wódzkiej czołówki, jeśli chodzi 
o tego typu biegi. W czym tkwi 
tajemnica sukcesu tego wyda-
rzenia? 

– W organizację imprezy 
włączonych jest kilka organiza-
cji i kilkadziesiąt fantastycznych 
osób. Nikt z nas na tym przed-
sięwzięciu nie zarabia. Wszyscy 
angażują swój czas bezintere-
sownie. Z czystej przyjemności, 
chęci zabawy i współtworzenia 
czegoś wyjątkowego. Prawdo-
podobnie największą zapłatą 
dla nas za włożoną pracę jest 
uśmiech biegaczy i kibiców oraz 
roześmiane Wąbrzeźno. Koszt 
imprezy to prawie 100 tys. zł. 
Zdecydowana większość to pie-
niądze pochodzące od naszych 
sponsorów. Bez nich ta impreza 
nigdy by się nie odbyła. Cieszy-
my się, że każdego roku do gro-
na sponsorów dołączają nowe 
firmy. 

Rozmawiał: (ToB)
fot. miastoaktywni.pl 

i archiwum
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Mimo iż w sobotę rozgrywa-
na była już czwarta ligowa kolej-
ka, Unici mieli przed spotkaniem 
w Kowalewie na swym koncie 
tylko jeden mecz z Radzynianką, 
przegrany w fatalnych okoliczno-
ściach 3:5. Mecz z Victorią Lisewo 
został przełożony na 12 września, 
natomiast rywal z trzeciej kolejki, 
Iskra Ciechocin, po zaledwie dwóch 
spotkaniach wycofał się z roz-
grywek. Naprzeciw „biało-niebie-
skich” stanął Promień Kowalewo, 
który z niezłej strony pokazał się 
w starciach z faworytami do awan-
su, Zawiszą Bydgoszcz i Sportisem 
Łochowo, ale podobnie jak nasza 
drużyna, wciąż pozostawał bez 
punktów. 

Od początku spotkania Pro-
mień częściej był przy piłce i nie 
pozwalał naszym na zbyt wiele. 
W 11. minucie przed szansą stanął 
Piotr Walaszkowski, ale piłka powę-
drowała obok prawego słupka. Pięć 
minut później po dograniu z rzu-
tu wolnego gospodarze  strzelili 
bramkę, jednak sędzia liniowy za-
sygnalizował pozycję spaloną. „Pro-
myczek” coraz śmielej atakował, co 
w 29. minucie przyniosło dogodną 
okazję na strzelenie bramki. Przed 
szansą stanął Maciej Łuszczyński, 
ale niestety trafił tylko w słupek. 
Trzy minuty później w polu karnym 
nieprzepisowo powstrzymywany 
był Magdziński, a sędzia wskazał na 
jedenast metr. Poszkodowany sam 

podszedł do piłki i silnym strzałem 
w środek bramki wyprowadził go-
spodarzy na prowadzenie. Unia nie 
miała zbyt wiele do powiedzenia 
w pierwszej połowie. Na mały plus 
na pewno zasługują nasi defenso-
rzy, którzy kilka razy udanie zasta-
wili pułapki ofsajdowe. Uczciwie 
trzeba jednak przyznać, że Pro-
mień mógł do przerwy prowadzić 
co najmniej trzema bramkami. 

Druga połowa przyniosła 
przebudzenie Unitów. Piłkarze 
Arkadiusza Glazy coraz częściej 
podchodzili pod bramkę strzeżoną 
przez Bartłomieja Dybkę. W 55. Mi-
nucie, po zagraniu ręką w swoim 
polu karnym, arbiter podyktował 
jedenastkę dla naszych zawodni-
ków, pewnie zamienioną na bram-
kę przez Pawła Mazurowskiego. 
Dosłownie chwilę później mogło 
być już 2:1 dla gości, ale ofiarnym 
wślizgiem popisał się Jakub Ka-
wula, wybijając w ostatniej chwili 
piłkę spod nóg Tomasza Liszaja. 
Nawiasem należy dodać, że wy-
sunięty napastnik Unii był bardzo 
aktywny w drugiej połowie i w 63. 
minucie po prostopadłym zagra-
niu wyszedł sam na sam z Dybką, 
jednak jego lob przeleciał nie tyl-
ko nad bramkarzem, ale też i nad 
poprzeczką. Co nie udało się Unii, 
udało się niestety Promieniowi. 
W 68. minucie Łuszczyński odebrał 
w środku pola piłkę obrońcy i po 
dwójkowej akcji strzelił bramkę na 

2:1. Ten sam piłkarz cztery minu-
ty później mógł pójść za ciosem 
i strzelić swojego drugiego gola 
w tym meczu, ale piłka o centy-
metry minęła poprzeczkę naszej 
bramki. Ostatni kwadrans spotka-
nia upłynął na mądrym rozgrywa-
niu piłki przez gospodarzy. Unia 
dużo biegała i próbowała odebrać 
piłkę w środkowym sektorze bo-
iska, ale niestety niewiele z tego 
wychodziło. Wynik do końca spo-
tkania nie uległ zmianie, a garstka 
kibiców z Wąbrzeźna opuszczała 
stadion wyraźnie niezadowolona 
z drugiej porażki w tym sezonie. 

W kolejnym spotkaniu o punk-
ty ponownie może nie być łatwo. 
Do Wąbrzeźna zawita bowiem So-
kół Radomin, który po spadku z IV 
ligi od początku sezonu prezentuje 
się bardzo dobrze,  o czym świad-
czy m. in. remis w ostatniej kolejce 
ze Sportisem Łochowo 1:1 po bar-
dzo emocjonującym spotkaniu. 
Początek meczu w sobotę 8 wrze-
śnia o 17.00. 

Tekst i fot. (LB)

PROMIEŃ KOWALEWO 
POMORSKIE 

VS.
UNIA WĄBRZEŹNO

2 (1: 0) 1
Gole

Mazurowski (karny)

Unia nadal bez punktów
PIŁKA NOŻNA  W czwartej kolejce kujawsko-pomorskiej okręgówki Unia Wąbrzeźno wybrała się do Ko-
walewa Pomorskiego na mecz z tamtejszym Promieniem. Mimo wsparcia grupy swoich kibiców pod-
opieczni Arkadiusza Glazy po słabym spotkaniu przegrali 1:2

Więcej zdjęć na naszej stronie:
WABRZEZNO-CWA.PL


