
CZWARTEK

ISSN: 2080-0878

nr 48/2018 (502)

29 LISTOPADA 2018

1,99 zł
w tym 5% VAT

Reklama w CWA tel. 608 688 587Dyżur reporterski tel. 721 093 072 / t.blaszkiewicz@wpr.info.pl

REDAKCJA
tel. 56 493 41 50

Wąbrzeźno

Sprzęt do nauki 
pływania zakupiony

str. 2

POWIAT  20 listopada odbyła się I sesja VI kadencji Rady 
Powiatu w Wąbrzeźnie. Radni złożyli uroczyste ślubowanie, 
a także wybrali nowego przewodniczącego, nowego-starego 
starostę oraz zarząd powiatu

Kosmetyczne 
zmiany w powiecie
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W ofErcie:

MAR-MOT Sp. z o.o.
Kowalewo Pomorskie, ul.Podborek 10,

tel. 56 684 27 77   

ponadto:

wêgiel:

pasze, koncentraty, œruty, otrêby,

karmy dla psów i kotów

pokrycia dachowe, systemy rynnowe

wêgiel polski i kolumbijski, 

workowany i luzem

W ofErcie:

ponadto:

wêgiel:

pasze, koncentraty, œruty, 
otrêby, karmy dla psów i kotów

pokrycia dachowe, 
systemy rynnowe

wêgiel polski i kolumbijski, 
workowany i luzem

Kowalewo Pomorskie ul. Podborek  10, 

tel. 56 684 27 77

Po odśpiewaniu hymnu, 
radny senior Mirosław Kamiń-
ski otworzył obrady, następnie 
przystąpiono do ślubowania 
radnych i wyboru władz powia-
tu. Do funkcji przewodniczącego 
pretendował tylko jeden kandy-
dat – radny Marek Markowski. 
Zaskakujący może być jedynie 
fakt, że jego kandydaturę zgłosił 
radny...  Krzysztof Maćkiewicz. 
Marek Markowski otrzymał stu-
procentowe poparcie radnych. 

W następnych głosowaniach już 
takiej jednomyślności nie było. 
Komisja Skrutacyjna przepro-
wadziła procedurę głosowania 
tajnego na wybór przewodni-
czącego rady. W wyniku prze-
prowadzonego głosowania jed-
nomyślnie – 15 głosami „za” – na 
przewodniczącego rady został 
wybrany Marek Markowski.

Zarząd nowy, 
ale w starym składzie
Funkcję starosty wąbrzeskie-

go nadal będzie pełnił Krzysztof 
Maćkiewicz (otrzymał osiem gło-
sów). Jego przeciwnikiem w wy-
borze był radny Mieczysław Toś, 
którego poparło siedmioro rad-
nych. Natomiast skład osobowy 
zarządu powiatu pozostał taki 
sam, choć dwie osoby zamieniły 
się miejscami. Wicestarostą wą-
brzeskim został Karol Sarnecki 
(dotychczasowy członek zarządu 
powiatu otrzymał osiem gło-
sów poparcia), zaś jego miejsce 
w zarządzie przypadło Bożenie 
Szprynieckiej. Do zarządu wszedł 
ponadto Wiesław Siciński.

Rada podjęła także 
uchwałę w sprawie powoła-
nia stałych komisji rady po-
wiatu. W ramach prac rady  
VI kadencji będą funkcjono-
wać następujące komisje stałe: 
1) Komisja Ekonomiczno-Budże-
towa i Rozwoju Gospodarczego,

2) Komisja Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Opieki Społecznej,

3) Komisja Bezpieczeństwa, 
Rolnictwa i Ochrony Środowi-
ska.

Skład osobowy powyższych 
komisji zostanie ustalony pod-
czas kolejnej sesji rady powiatu.

(krzan)
Fot. starostwo powiatowe

Gmina Dębowa Łąka 

OSP Kurkocin  
z nowym wozem
Nie lada nabytek trafił do jednostki OSP w Kurkocinie. 
Druhowie otrzymali nowoczesny pojazd ratowniczo-
gaśniczy typu średniego z napędem 4x4 oraz z funk-
cją do ograniczania strefy skażeń. Całkowita wartość 
nowego samochodu to 794 tys. 580 zł. Niemal połowa 
tej kwoty pochodzi z budżetu gminy Dębowa Łąka.

Poza druhami z miejscowej 
jednostki oraz mieszkańcami Kur-
kocina, w uroczystym przekazaniu 
samochodu uczestniczyli m.in.: 
wójt gminy Stanisław Szarowski, 
przewodniczący rady gminy Jan 
Maciejewski i gminni radni, Ku-
jawsko-Pomorski Komendant Wo-
jewódzki PSP w Toruniu nadbryg. 
Janusz Halak, a także zastępca ko-
mendanta wojewódzkiego st. bryg. 
Sławomir Herbowski i zastępca ko-
mendanta powiatowego PSP w Wą-
brzeźnie bryg. Ireneusz Wiśniewski. 
Poświęcenia pojazdu dokonał ka-
pelan strażaków ks. Piotr Rutkow-
ski. Chociaż oficjalne przekazanie 
pojazdu nastąpiło w ostatnią so-
botę to 11 listopada przeszedł on 

już chrzest bojowy, podczas akcji 
gaśniczej na wysypisku w Niedź-
wiedziu.

W trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców
Zakup nowego pojazdu ratow-

niczo-gaśniczego marki Volvo stał 
się możliwy dzięki wsparciu finan-
sowemu, jakie gmina otrzymała od 
Komendanta Głównego Państwo-
wej Straży Pożarnej na realizację 
zadania publicznego pn. „Zapew-
nienie gotowości bojowej jednostki 
ochrony przeciwpożarowej włączo-
nej do krajowego systemu ratow-
niczo-gaśniczego” w wysokości 343 
tysięcy zł. 

Dokończenie na str. 3

Wójt Stanisław Szarowski wraz z nadbryg. Januszem Halakiem 
przekazują kluczyki do nowego Volvo
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Sprzęt do nauki 
pływania zakupiony

WĄBRZEŹNO  „Pływaj w Przyjaznych Wodach” to kolejny projekt zrealizowany w ramach budżetu oby-
watelskiego
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Autorem projektu „Pływaj 
w przyjaznych wodach – zakup 
sprzętu sportowego do nauki 
pływania” jest Andrzej Rusinek. 

– Poprzez realizację tego 
zadania chciał, aby uatrakcyj-
nić zajęcia pływackie dla dzieci 
i młodzieży oraz zwiększyć zain-
teresowanie tą dyscypliną spor-

tu – tłumaczy Anna Borowska, 
podinspektor ds. komunikacji 
społecznej i obsługi medialnej 
Urzędu Miasta Wąbrzeźno.

Projekt został zgłoszony do 
ubiegłorocznej edycji. W głoso-
waniu poparło go 764 wąbrzeź-
nian. Zadanie znalazło się na 
liście projektów, wybranych do 

realizacji w 2018 roku na drugiej 
pozycji. Zostało ostatecznie wy-
konane w listopadzie bieżącego 
roku.

W ramach projektu zakupio-
no: maty pływające, pasy wy-
pornościowe, stopery, makaro-
ny basenowe, wiosełka, płetwy 
gumowe, suszarki basenowe do 

Wąbrzeźno

Międzynarodowy 
sukces młodej tancerki
Od 18 do 24 listopada w Libercu odbywały się mistrzostwa świata w tańcu fede-
racji World Artistic Dance Federation. Wzięło w nich udział ponad 9 tysięcy tan-
cerzy z całego świata. Wśród reprezentantów naszego kraju znalazła się aktualna 
wicemistrzyni Europy, 11-letnia wąbrzeźnianka, członkini grupy FLEX – Wiktoria 
Wiśniewska. 

włosów, spadochrony treningo-
we oraz gumy treningowe, słup-
ki startowe. Nowy sprzęt został 
przekazany w użyczenie Pływal-
ni Miejskiej. Korzystają już nie-
go zawodnicy MUKP Przyjazne 
Wody, uczniowie wąbrzeskich 
szkół. 

– Przypominamy też, że 

zgodnie z zasadą budżetu oby-
watelskiego, mogą bezpłat-
nie korzystać z niego wszyscy 
mieszkańcy Wąbrzeźna – doda-
je Anna Borowska. 

Wartość projektu to 30 tys. 
zł. 

(ToB)
fot. uM Wąbrzeźno

– Wiktoria zaprezentowała 
swoje umiejętności w kategorii 
Urban Street dance solo juve-
niles – mówi trenerka Karina 
Rybszleger. – W pięknym stylu 
przebrnęła przez etapy elimi-
nacyjne i dotarła do półfinału, 
podczas którego zatańczyło je-
denastu najlepszych solistów. 
Zabrakło jej naprawdę niewiele, 
bo tylko 1 pkt., aby znaleźć się 
w finałowej piątce.

Tancerzy oceniali profesjo-
nalni sędziowie w międzynaro-
dowym składzie. Zwracali oni 
uwagę na choreografię, technikę 
tańca oraz image. 

– Dla Wiktorii było to kolej-
ne, cenne doświadczenie i nieza-
pomniana przygoda. Przed nią 
kolejne starty w zawodach krajo-
wych i międzynarodowych z gru-
pą FLEX – wyjaśnia trenerka. 

Młodej tancerce gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukcesów na 
krajowych oraz zagranicznych 
parkietach.  

(krzan)
fot. nadesłane

ZNP zadowolone
Nauczycielki  nagrodzone medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej otrzymały oficjalne  gratulacje od 
władz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Powiat

19 listopada pięć pań z nasze-
go powiatu otrzymało gratulacje 
od pełniącego obowiązki Prezesa 
Kujawsko Pomorskiego Okręgu 
ZNP w Bydgoszczy Jacka Kępskie-
go. Okazją stało się otrzymanie 
przez nie najwyższych  ministe-
rialnych odznaczeń KEN. 

– O ich przyznanie wniosko-
wał Zarząd Oddziału ZNP w Wą-
brzeźnie – mówi Alicja Typiak, 
prezes oddziału ZNP w Wąbrzeź-
nie. – Zaszczytne wyróżnienie 
z radością i wzruszeniem przyjęły 
następujące nauczycielki: Lucy-
na Szwulinska, dyrektor Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Dę-
bowej Łące; Jolanta Dulka, na-
uczycielka w Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Dębowej Łące; 
Katarzyna Belcarska, nauczyciel-
ka Szkoły Podstawowej w Dębo-
wej Łące; Hanna Dzielska i Han-

na Szmytkowska, nauczycielki ze 
Szkoły Podstawowej w Wielkich 
Radowiskach.

Jak informuje Alicja Typiak, 
gala wręczenia  dyplomów oraz 
kwiatów odbyła się  w Operze 
„Nova” w Bydgoszczy. Na spotka-
niu obecni byli członkowie Zarzą-
du Okręgu Kujawsko-Pomorskie-
go ZNP, w którym zasiada m.in. 
prezes oddziału ZNP w Wąbrzeź-
nie Alicja Typiak.

Uroczystość zorganizowano 
w związku z obchodami 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości.  Akademię uświetnił 
występ artystów opery. Po czę-
ści oficjalnej wszyscy nagrodzeni 
oraz goście zostali zaproszeni na 
uroczysty obiad do jednej z re-
stauracji.

oprac. (krzan)
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lGD dla ekologii
POWIAT  „Ekoprzedszkolak, czyli czysta akcja – segregacja!” 
to tytuł projektu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Ziemia Wąbrzeska, który otrzymał dofinansowanie w ramach 
IV edycji konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam”, 
organizowanego przez Fundację Santander Bank Polska. Wą-
brzeska organizacja pozarządowa dostanie na ten cel grant 
o wartości 7 tysięcy złotych

Dokończenie ze str. 1
Kolejne 100 tys. zł pochodziło z do-
tacji przekazanej przez Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Natomiast 
pozostała kwota 351 tysięcy 580 zł 
została zabezpieczona ze środków 
samorządowych gminy Dębowa 
Łąka. 

Średni wóz bojowy posiada 
m.in. zabudowę metalowo-kompo-
zytową, zespoloną sześcioosobową 
kabinę, zbiornik o pojemności 2500 
litrów, także kompletne wyposaże-
nie, np. sprzęt łączności radiowej, 
dwuzakresową autopompę, sys-
tem szybkiego natarcia z prądow-
nicą wysokociśnieniową.  

Życzenia i podziękowania
– Niezmiernie miło jest mi dzi-

siaj uczestniczyć w tej uroczystości, 
szczególnie z tego powodu, iż dłu-

go oczekiwany zakup samochodu 
pożarniczego został sfinalizowa-
ny – mówił wójt gminy Stanisław 
Szarowski. – Samochód stoi, cieszy 
oko. Gratuluję wszystkim, którzy 
będą ćwiczyli swoje umiejętności, 
korzystają z tego pojazdu. Mam 
nadzieję, że najwięcej będzie ćwi-
czeń, a nie konieczności wyjazdów 
do zdarzeń, które wymagają waszej 
interwencji. Wiem, że w tej chwili 
jako mieszkańcy gminy Dębowa 
Łąka jesteśmy bardziej bezpiecz-
ni. Wam po prostu ten samochód 
się należał - za waszą aktywność, 
wasze zaangażowanie, za to, że za-
wsze, kiedy trzeba, można na was 
liczyć – podkreślił wójt Szarowski. 

Dodał ponadto, iż strażacy, 
dzięki staraniom samorządu gmi-
ny,  mają odnowioną i docieploną 
remizę, a już w najbliższym czasie 

i dla strażaków, i dla wszystkich 
mieszkańców wsi wybudowana zo-
stanie nowa świetlica.

– Dzisiejsza uroczystość to 
z pewnością wielkie wydarzenie dla 
jednostki OSP w Kurkocinie – mó-
wił z kolei nadbryg. Janusz Halak. 
– Tak długo oczekiwany przez stra-
żaków samochód w końcu do was 
trafił. Mnie to również niezmiernie 
cieszy. Jako komendant wojewódz-
ki jestem m.in. odpowiedzialny za 
funkcjonowanie naszych jednostek 
w krajowym systemie ratowniczo-
gaśniczym, zaś OSP w Kurkocinie 
funkcjonuje w tym systemie od 
2011 roku. Można więc powiedzieć, 
że należycie do swoistej elity jed-
nostek ratowniczo-gaśniczych 
ochotniczych straży pożarnych. 
Jest to obecnie 208 najlepszych 
jednostek, najlepiej wyposażonych, 

wyszkolonych, i mających najwię-
cej zadań. Jednostki należące do 
KSRG w pierwszej kolejności przy-
stępują do działań ratowniczo-ga-
śniczych. Chciałbym zarówno we 
własnym imieniu, jak też w imieniu 
wszystkich strażaków PSP bardzo 
wam podziękować za profesjo-
nalne prowadzenie działań, za co-
dzienną służbę, którą realizujecie. 
Służbę niebezpieczną, wymagającą 
poświęceń w postaci zdrowia, a na-
wet życia. Strażacy wyjeżdżając do 
działań nie wiedzą, co ich czeka. 
Sytuacje bywają nieprzewidywalne. 
Za to wasze poświęcenie bardzo 
wam dzisiaj dziękuję – mówił ko-
mendant wojewódzki PSP.

Trochę historii
Straż pożarna, zwana „ognio-

wą”, powstała w Kurkocinie w 1922 
roku. Założycielem jednostki był 
miejscowy kowal – druh Obrem-
ski. Pierwsza strażnica mieściła się 
w drewnianej przybudówce przy 
jego kuźni. Druh Obremski został 
także pierwszym naczelnikiem 

miejscowej straży. Został zamordo-
wany po wybuchu wojny zimą 1939 
roku. Ochotnicza Straż Pożarna 
powstała z organizacji „POWSTAŃ-
CY – WOJACY”. 

Próby reaktywacji jednostki 
OSP w Kurkocinie czyniono w la-
tach tuż powojennych, ale tak na-
prawdę jej właściwa działalność za-
częła się od roku 1956. Inicjatorem 
rozpoczęcia działań była Gminna 
Straż Pożarna, a pierwszy sprzęt 
druhowie otrzymali od Powiato-
wej Straży Pożarnej. Była to pom-
pa ręczna z oprzyrządowaniem do 
zaprzęgu konnego, natomiast miej-
scowi strażacy z własnych fundu-
szy dokupili syrenę ręczną. Pierw-
szy odnotowany udział w gaszeniu 
pożaru miał miejsce 15 maja 1956 
w Małym Pułkowie. Pierwszym 
komendantem nowej Ochotniczej 
Straży Pożarnej został druh Alfons 
Brzozowski.

Tekst i fot. 
Krzysztof  Zaniewski

Więcej zdjęć na naszej stronie:
WABRZEZNO-CWA.PL

Gmina Dębowa Łąka 

Silnie wzmocnione OSP Kurkocin

Jak wyjaśnia dyrektor biura 
LGD Maciej Rataj, głównym ce-
lem projektu jest kształtowanie 
postaw proekologicznych wśród 
dzieci w wieku przedszkolnym. 

– Jedną ze słabych stron ob-
szaru, na którym działamy, jest 
niska świadomość ekologiczna 
lokalnej społeczności, co wpły-
wa na wzrost zanieczyszczenia 
środowiska – mówi Maciej Ra-
taj. – Działaniem pozwalają-
cym ograniczyć ten proces jest 
właśnie edukacja ekologiczna. 
Wnioski z analizy SWOT, opra-
cowanej dla potrzeb lokalnej 
strategii rozwoju obszaru Ziemi 
Wąbrzeskiej na lata 2016-2022, 
postanowiliśmy przełożyć na 
realia przedszkolne. Naszym 

zdaniem to w rękach młodego 
pokolenia jest nasza przyszłość, 
nie tylko lokalnie, ale i globalnie 
– dodaje Maciej Rataj.

W ramach projektu zostaną 
zakupione kolorowe pojemniki 
do segregacji opadów oraz pa-
kiet materiałów dydaktycznych, 
tj. interaktywne ciężarówki do 
recyklingu i sortowania odpa-
dów, gry memo „Proste sposoby 
na ochronę przyrody”, gry plan-
szowe „Ekobohater” oraz edu-
kacyjne maty podłogowe typu 
„czas rozkładu różnych odpa-
dów niesegregowanych”.

– Warty uwagi jest fakt, że 
projekt łączy aspekty teore-
tyczne i praktyczne w zakresie 
edukacji ekologicznej. Z jednej 

strony poprzez zakup zestawu 
materiałów dydaktycznych, któ-
ry w myśl zasady „nauka przez 
zabawę” pozwoli przedszkola-
kom rozwinąć wiedzę nt. sor-
towania opadów, z drugiej zaś, 
dzięki praktycznemu wykorzy-
staniu wiedzy przez użytkowa-
nie na co dzień pojemników do 
segregacji – podsumowuje Ma-
ciej Rataj.

Zakupione w ramach pro-
jektu pojemniki do segregacji 
odpadów oraz materiały dydak-
tyczne zostaną przekazane do 
ośmiu przedszkoli i punktów 
przedszkolnych funkcjonujących 
na terenie gmin: Dębowa Łąka, 
Książki i Ryńsk oraz Wąbrzeźno.

(krzan)

Region

ZUS pracuje dłużej
Już w najbliższą sobotę e-zwolnienia stają się 
jedyną możliwą formą zwolnień lekarskich.  
ZUS robi kolejny krok, by ułatwić lekarzom przejście 
od formy papierowej do e-ZLA. Dłużej otwarte będą 
sale obsługi klienta i Centrum Obsługi Telefonicznej.

Od początku grudnia papie-
rowe zwolnienia lekarskie odcho-
dzą do przeszłości. Obowiązkowe  
stają się zwolnienia elektroniczne, 
czyli e-ZLA. Mimo że większość le-
karzy zostało już przez pracowni-
ków ZUS przeszkolonych z obsługi 
systemu do wystawiania e-zwolnień 
i wyposażeni zostali we własne pro-
file na Platformie Usług Elektronicz-
nych, to ZUS chce być wsparciem  
dla świata lekarskiego w dniach 
przejścia z systemu papierowego 
na elektroniczny. 

– W piątek, 30 listopada, leka-
rze będą mogli skorzystać z pomo-
cy pracowników wszystkich sal ob-
sługi klienta ZUS w kraju do godz. 
18. Dzień później, czyli 1 grudnia, 
wszystkie oddziały ZUS organizu-
ją tzw. Białą Sobotę (godz. 9-13), 
podczas której lekarze będą mogli 
skorzystać z konsultacji w zakresie 
wystawiania elektronicznych zwol-
nień lekarskich. Wszyscy ci lekarzy, 
którzy nie mają jeszcze swojego 

profilu na PUE ZUS, będą mogli 
tego dnia zarejestrować profil, uzy-
skać certyfikat ZUS do podpisywa-
nia e-ZLA oraz przeszkolić się z wy-
stawiania e-zwolnień – informuje 
Krystyna Michałek, rzecznik regio-
nalny ZUS Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 

Medycy, którzy są zaintereso-
wani tematyką e-zwolnień, ale nie 
dotrą w sobotę do oddziałów ZUS, 
będą mogli przez cały weekend 
skorzystać z pomocy konsultan-
tów Centrum Obsługi Telefonicznej 
– pod numerem 22 560 16 00. In-
folinia ZUS w sobotę i niedzielę 
będzie czynna od 8.00 do 21.00.  
W tych dniach będzie obsługiwać 
tylko i wyłącznie sprawy związane 
z e-zwolnieniami. 

Z kolei już od 3 grudnia Cen-
trum Obsługi Telefonicznej w za-
kresie e-ZLA będzie obsługiwać 
klientów w wydłużonych godzi-
nach, tj. od 6 do 22. 

(ToB)
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– Wniosek o dofinansowanie 
projektu „Bezpieczne Wąbrzeźno 
– edycja II” złożyliśmy do Kujaw-
sko-Pomorskiego Urzędu Woje-
wódzkiego 18 maja – tłumaczy 
Anna Borowska z urzędu miasta. 
– Pomyślnie przeszedł etap we-
ryfikacji na szczeblu wojewódz-
kim a następnie uzyskał reko-
mendacje Międzyresortowego 
Zespołu ds. Programu ogranicza-
nia przestępczości i aspołecznych 
zachowań Razem Bezpieczniej 
im. Władysława Stasiaka na lata 
2018-2020.

W sumie dotację otrzymało 
111 instytucji, spośród 268 apliku-
jących o środki. Porozumienie na 
realizację projektu urząd podpisał 
2 października. Kwota dofinanso-
wania wynosi 73,8 tys. zł.

Projekt obejmuje zakup i in-
stalację monitoringu wizyjnego 
przy ścieżce rowerowej nad Je-
ziorem Zamkowym, na odcinku 
od wybudowanego zjazdu dla 
wędkarzy z ul. Łabędziej do ul. 
Wroniej.

– Realizacja tego zadania 
poprawi bezpieczeństwo osób, 

korzystających ze ścieżek pieszo-
rowerowych – tłumaczy Borow-
ska. – Priorytetowym działaniem 
będzie również edukacja mło-
dzieży pod kątem uświadomienia 
szkodliwości spożywania sub-
stancji psychoaktywnych, w tym 
dopalaczy, narkotyków i alkoholu 
oraz konsekwencji, wynikających 
z zakłócania porządku publiczne-
go i niszczenia mienia.

Adresatami działań profi-
laktyczno-edukacyjnych będą 
uczniowie klas 6-8 wąbrze-
skich szkół podstawowych oraz 

uczniowie gimnazjum – łącznie 
23 klasy (6 klas Gimnazjum nr 1,  
8 klas ze Szkoły Podstawowej nr 
2 i 9 klas ze Szkoły Podstawowej 
nr 3). Działania edukacyjne dla 
młodzieży zaplanowane zostały 
w ramach zajęć lekcyjnych i będą 
prowadzone w formie godzin-
nych warsztatów, przeprowa-
dzonych przez specjalistę terapii 
uzależnień, podczas których po-
ruszona zostanie tematyka szko-
dliwości spożywania substancji 
psychoaktywnych, oraz w formie 
spotkań z funkcjonariuszami Po-
licji i Straży Miejskiej, których 
tematy dotyczyć będą ogranicze-
nia spożycia i dostępności sub-
stancji psychoaktywnych oraz 
dewastacji mienia. Na potrzeby 
działań profilaktyczno-edukacyj-
nych w ramach projektu, poprzez 
włączenie w ogólnopolskie kam-
panie „Postaw na rodzinę” oraz 
„Przeciw pijanym kierowcom”, 
zakupiono pakiety broszur profi-
laktycznych opracowanych przez 
Krakowską Akademię Profilakty-

ki. Materiały te adresaci projektu 
otrzymają podczas warsztatów 
oraz spotkań.

– Kamery do monitoringu 
zakupione zostaną jeszcze w tym 
roku, a ich montaż zaplanowa-
no na wiosnę 2019 roku – wyja-
śnia Anna Borowska. – Działania 
profilaktyczno-edukacyjne roz-
poczęły się spotkaniami z funk-
cjonariuszami Policji oraz Straży 
Miejskiej już w środę – 14 listo-
pada w Szkole Podstawowej nr 
2. Warsztaty prowadzone przez 
specjalistę ds. uzależnień zapla-
nowane zostały na grudzień. 

Projekt realizowany jest 
przez miasto Wąbrzeźno w part-
nerstwie z Komendą Powiato-
wą Policji w Wąbrzeźnie, Strażą 
Miejską w Wąbrzeźnie, z Wąbrze-
skim Centrum Profilaktyki Tera-
pii i Integracji Społecznej, Szkołą 
Podstawową nr 2, Szkołą Pod-
stawową nr 3 oraz Gimnazjum  
nr 1 w Wąbrzeźnie.

(ToB)

Wąbrzeźno

Bezpieczeństwo mieszkańców 
przede wszystkim 
Magistrat realizuje drugą edycję projektu „Bezpieczne Wąbrzeźno”. Zakłada on 
m.in. zakup i instalację monitoringu wizyjnego przy ścieżce rowerowej nad Jezio-
rem Zamkowym oraz edukację młodzieży. 

po co nam mózg?
GMINA PŁUŻNICA  Programowanie, przedszkole leśne, tutoring czy techniki uczenia się w domu 
– to jedne z wielu warsztatów, które czekały na uczestników II Płużnickiego Forum Edukacyjnego. 
Wydarzenie odbyło się 15 listopada w szkole w Płużnicy. Wzięło w nim udział prawie 70 osób, w tym 
dzieci, młodzież i dorośli

Jak informuje płużnicki urząd 
gminy, podczas pierwszej edycji 
wydarzenia w styczniu tego roku 
uczestnicy „rozłożyli” szkołę na 
czynniki pierwsze, wchodząc w jej 
najwęższe korytarze, żeby odpo-
wiedzieć na pytanie – po co nam 
szkoła? Podczas II Forum uczest-
nicy „weszli” w głąb człowieka 
i zastanawiali się, po co nam 
mózg? Jak należy go wykorzystać, 
ćwiczyć i rozwijać w szkole? 

Od wiosny bieżącego roku 
szkoła i gmina wspólnie pracowa-
ły nad Planem Rozwoju Oświaty 
w Gminie Płużnica. To dokument, 
który określa cele i działania, ja-
kie partnerzy zamierzają realizo-
wać, działając na rzecz edukacji 
w gminie. 

– Jednym z elementów 
planu jest rozwój kompeten-
cji kluczowych u uczniów. Na-
uczyciele i pracownicy gminy 
odbywali szkolenia, spotykaliśmy 

się z przedstawicielami instytu-
cji, organizacji pozarządowych, 
rodzicami i uczniami by w efek-
cie wybrać najważniejszą dla nas 
wszystkich kompetencję, którą 
w szczególności będziemy roz-
wijać u naszych uczniów – wyja-
śniają inicjatorzy akcji. 

– Kompetencją, którą chcemy 
rozwijać, jest umiejętność ucze-
nia się, a szczególny nacisk będzie 
kłaść na rozwój czytania, pisania 
i liczenia. W praktyce oznacza to, 
że sukcesywnie będziemy wdra-
żać elementy pracy z uczniami, 
którzy będą rozwijać te umie-
jętności – wyjaśnia Elżbieta Ma-
łek, dyrektor ZSP w Płużnicy. 
– Dodatkowo działania na rzecz 
wzmacniania kompetencji ucze-
nia się będą prowadzone m.in. 
przez organizacje pozarządowe, 
biblioteki, radę rodziców i urząd 
gminy. Dlatego spotkaliśmy się na 
Forum Edukacyjnym, aby włączyć 

szerokie grono mieszkańców gmi-
ny do wspólnej pracy nad realiza-
cją planu rozwoju oświaty oraz 
pokazać, w jaki sposób w szkole 
i poza nią można wspierać dzieci 
i młodzież w rozwoju kompeten-
cji kluczowych – dodaje Elżbieta 
Małek.

W temat przewodni wprowa-
dziła uczestników Anna Jurewicz, 
ekspert z firmy Jurewicz&Jakub-
czak. Opowiedziała m.in. o funk-
cjonowaniu mózgu w kolejnych 
etapach rozwoju człowieka. 
Szczególnie podkreśliła rolę oto-
czenia, zarówno domowego jak 
i szkoły w rozwoju mózgu dziec-
ka. 

Po wykładzie wprowadza-
jącym uczestnicy wzięli udział 
w wybranych przez siebie warsz-
tatach, dedykowanych rodzicom 
i uczniom. Do wyboru były: arte-
terapia dla dzieci, programowa-
nie dla dzieci oraz dla młodzieży, 

kodowanie na dywanie dla naj-
młodszych i akademia JA, rozwój 
emocjonalny małego i młodego 
człowieka. 

– Najmłodsi, czyli dzie-
ci w wieku od 0 do 3 lat mogli 
uczestniczyć w zajęciach w Stre-
fie Malucha, przygotowanej przez 
Stowarzyszenie CTI e-Misja. Na-
tomiast młodzież uczestniczyła 
w „Pogadance bez krawata” or-
ganizowanej przez SMGP – dopo-
wiada szefowa płużnickiej szkoły. 

 Po przerwie kawowej odbyła 
się kolejna tura warsztatów dla 
dorosłych. Do wyboru mieli oni 
trzy tematy: tutoring jako nowa 
filozofia kształcenia; techniki 
uczenia się w domu i przedszkole 
leśne. Dzieci w tym czasie spę-
dzały czas na animacjach 

II. Płużnickie Forum Eduka-
cyjne to wydarzenie, w którego 
organizację włączyło się wiele 
osób. Organizatorami byli Gmina 

Płużnica wraz z Zespołem Szkol-
no-Przedszkolnym w Płużnicy, 
a Partnerami: Ośrodek Akademii 
Ja w Wąbrzeźnie Świat Emocji, 
Stowarzyszenie Centrum Tech-
nologii Informacyjnych e-Misja, 
Stowarzyszenie Młodych Gminy 
Płużnica, Eko-Ludek Przedszko-
le Leśne, Jurewicz&Jakubczak 
rozwój i edukacja i Młodzieżowa 
Rada Gminy Płużnica. 

– Forum to inspirujące wy-
darzenie, które przyniosło wiele 
nowych pomysłów do realizacji. 
Dało nam również dużo energii 
do dalszych działań i planowania 
kolejnej jego edycji. Zachęcam 
do bieżącego śledzenia lokalnych 
mediów, gdzie będziemy infor-
mować o nachodzących wydarze-
niach – ocenia Elżbieta Wiśniew-
ska, kierownik Biura Inicjatyw 
Społecznych i Promocji Gminy. 

(krzan)
fot. nadesłane
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od Bogurodzicy 
do Niepokornej Niepodległej

WĄBRZEŹNO  15 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie odbył się niesamowity koncert, 
poświęcony setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przed licznie zgromadzoną publicz-
nością wystąpili uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. W przeglądzie patriotycznych pieśni przypomnieli 
doniosłe wydarzenia z historii naszego kraju. Pomysłodawcami koncertu, czuwającymi jednocześnie 
nad jego przebiegiem, byli nauczyciele „dwójki” – Dorota Pyć i Janusz Przybyło

R E K L A M A

Muzyczna 
podróż przez wieki
– Nasza muzyczna opowieść 

została poświęcona historii Polski. 
Ilustrowały ją pieśni, które przez 
wieki podtrzymywały na duchu 
i zagrzewały do walki. Pieśni mó-
wiące o bohaterskich czynach, 
poświęceniu i wielkich ideach, ale 
także o zwykłych ludzkich rado-
ściach i troskach. Wzbudzające 
nie tylko uczucia patriotyczne, ale 
pielęgnujące pamięć o wszystkich 
tych, którzy walczyli niezłomnie 
o wolność naszej Ojczyzny – mówi 

Dorota Pyć.
Koncert rozpoczął się odśpie-

waniem Bogurodzicy. 
– To jedna z najdawniejszych 

polskich pieśni religijnych. Pieśń 
o szczególnym znaczeniu narodo-
wym. Od niepamiętnych czasów 
śpiewana przez chóry u grobu św. 
Wojciecha w Gnieźnie. Od czasów 
bitwy pod Grunwaldem rycerstwo 
polskie, idąc do boju, śpiewało tę 
pieśń, oddając przez to siebie i losy 
Polski pod obronę Bożej Rodziciel-
ki. Ten śpiew rozbrzmiewający za 
czasów dawnej Rzeczypospolitej 

przetrwał jej upadek i rozlegał się 
pod sklepieniami katedry gnieź-
nieńskiej w czasach najgorszego 
ucisku zaborców – dodaje Dorota 
Pyć. 

Publiczność mogła ponadto 
wysłuchać pieśni legionowych, żu-
rawiejek i pieśni ułańskich, które na 
trwałe weszły do polskiej kultury. 

– Śpiewali je żołnierze w cza-
sie walk o niepodległość i podczas 
wojny polsko-bolszewickiej – wy-
jaśnia inicjatorka koncertu. – Jest 
ich naprawdę wiele, a wśród nich 
ta wyjątkowa, która powstała pod 

koniec I wojny światowej, ulubiona 
pieśń Marszałka Józefa Piłsudskie-
go, czyli My Pierwsza Brygada. 10 
sierpnia 1924 roku, w przemówie-
niu wygłoszonym z okazji III Zjazdu 
Legionistów, Józef Piłsudski miał 
powiedzieć: „Dziękuję za tę naj-
dumniejszą pieśń jaką kiedykolwiek 
Polska stworzyła”. Słowa gorzkich 
wyrzutów, naprzemiennie z dumą 
żołnierską, układają się w porusza-
jący hymn, który stał się nieomal 
hymnem narodowym. Wymow-
ny jest również fakt, iż melodia 
ta jest nieodłącznym elementem 
podczas narodowych uroczystości 
rocznicowych, gdy pieśń legionów 
odgrywana jest na równi z Mazur-
kiem Dąbrowskiego. Wrosła ona 
tak w świadomość Polaków, iż stała 
się poetyckim i muzycznym wyra-
zem owych dni bohaterskiej walki 
o niepodległość Rzeczpospolitej – 
opisuje Dorota Pyć. 

Jak akcentuje Dorota Pyć, pie-
śni patriotyczne towarzyszyły Po-
lakom w najtrudniejszych chwilach, 
powstawały w szeregach powstań-
czych, żołnierskich, w legionach, 
na polach bitew, na barykadach, 
w więzieniach, obozach, a także 
w domach rodzinnych, w których 

były często nucone, by dzieci pa-
miętały, iż Polska to ich Ojczyzna. 

– Zawsze dawały nadzieję. Dla-
tego w naszym programie umie-
ściliśmy również utwór „Miejcie 
nadzieję” do słów Adama Asnyka, 
z muzyką Zbigniewa Preisnera. Ory-
ginalne wykonanie tej piosenki na-
leży do Jacka Wójcickiego. Podczas 
naszego wieczoru zaprezentowała 
ją  Julia Libuszewska – mówi Do-
rota Pyć. – Pieśni patriotyczne były 
zwierciadlanym odbiciem naszych 
nastrojów narodowych, dokumen-
tem zrywów wolnościowych, po-
cieszycielką w upadkach i przede 
wszystkim opiekunką przetrwania. 
W tych pieśniach naród odnajdy-
wał poczucie swojej tożsamości, 
wspólnej więzi i własnej kultury. 
Pomimo upływu lat żyją one do 
dnia dzisiejszego, towarzysząc nam 
w najbardziej dramatycznych mo-
mentach naszej historii. Są straż-
niczkami tego, co nam najdroższe. 
Potrafią nawet w chwilach naj-
większego zwątpienia i rozpaczy 
wspólnym śpiewaniem jednoczyć, 
łagodzić nastroje i wyzwalać ukry-
tą w podświadomości siłę przeżycia 
– podsumowuje Dorota Pyć.

Tekst i fot. (krzan)

Gmina Płużnica

Płużnica uczciła 
100 lat Niepodległości
Gminne obchody święta niepodległości w Płużnicy odbyły się 9 listopada. Tuż 
przed rozpoczęciem oficjalnych uroczystości, w ramach akcji „Niepodległa do 
Hymnu”, o godzinie 11:11 na placu przed szkołą w Płużnicy zaplanowano wspólne 
śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. 

Następnie przed urzędem 
gminy w Płużnicy rozpoczęły się 
uroczystości oficjalne. Przybyłych 
gości powitała Elżbieta Wiśniew-

ska, kierownik Biura Inicjatyw Spo-
łecznych i Promocji Gminy. W ob-
chodach wzięli udział m.in. radni, 
sołtysi, władze gminy, kombatanci, 

członkowie lokalnych NGO, księ-
ża, władze powiatu wąbrzeskiego, 
nauczyciele ZSP. Po powitaniu go-
ści prowadząca poprosiła Marcina 
Skonieczkę, wójta gminy Płużnica 
i Szymona Dudzika, Przewodniczą-
cego Rady Gminy Płużnica o posa-
dzenie przed Urzędem „Dębu Nie-
podległości” 

Później odbył się przemarsz na 
salę gimnastyczną, gdzie uczestni-
cy obchodów mieli okazję zobaczyć 
i uczestniczyć w przygotowanej 
przez uczniów Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Płużnicy aka-

demii patriotycznej. Uczniowie 
w symboliczny sposób przedstawili 
losy Polski do momentu odzyska-
nia wolności.  Natomiast po przed-
stawieniu odbył się mini koncert 
pieśni patriotycznych. Widzowie 
mogli wspólnie z uczniami zaśpie-
wać m.in. „Rotę”. 

Na zakończenie uroczystości 
uczestników spotkania czekał po-
częstunek, przygotowany przez 
członkinie i członków Klubów Se-
niora z Gminy Płużnica. 

oprac. (krzan)
fot. nadesłane

Gości i uczestników koncertu powitała dyrektor „dwójki” Ilona Czarnecka

Więcej zdjęć na naszej stronie:
WABRZEZNO-CWA.PL
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Zieleńska młodzież, jako jedna 
z pierwszych w Polsce, miała moż-
liwość obejrzenia 17 listopada spek-
taklu „Pan Kleks. Powrót” autor-
stwa Agnieszki i Emila Płoszajskich 
w Teatrze Muzycznym w Toruniu. 
Sztuka inspirowana „Akademią 
Pana Kleksa” Jana  Brzechwy oraz 
serią filmów o Ambrożym Kleksie 
pokazuje losy Adama Niezgódki 
niemal trzydzieści lat po wydarze-
niach opisywanych w książkowym 
pierwowzorze. W musicalu wyko-
rzystane zostały wszystkim zna-
ne utwory, takie jak „Na wyspach 
Bergamutach” czy też „Kaczka Dzi-
waczka”. 

– Czujemy się wyróżnieni tym 
zaproszeniem – mówią uczniowie. 
– Jesteśmy wdzięczni za ogromną 
dawkę wrażeń i doznań duchowych. 
Naszą uwagę zwróciła prostota, 
a jednocześnie kunszt rozwiązań 
scenograficznych. Ogromną rolę 

odegrały tu również efekty i ani-
macje świetlne. Ta piękna opowieść 
dała nam inspirację do przygoto-
wania naszego kolejnego musicalu 
„Piotrusia Pana”.

Po spektaklu uczniowie spo-
tkali się za kulisami z twórcami 
współczesnego „Pana Kleksa” i dy-
rektor Teatru Muzycznego. A skoro 
już o Piotrusiu mowa, w miniony 
weekend zieleńscy uczniowie noc 
w szkole rozpoczęli akcentem pro-
mującym swój najnowszy musical. 
Sklepik szkolny zyskał nazwę „Peter 
Pan” i sentencję z książki J. Barrie-
go, a uczestnicy spotkania przygo-
towywali się do swoich scenicznych 
ról. Nie zabrakło oczywiście lekcji 
choreografii i pysznej kolacji. Ci, 
których nie zmorzył o świcie sen, 
rozegrali mecz siatkówki: piraci 
kontra indianie.  

Aleksandra Góralska

– Pluszowy miś to najuko-
chańsza maskotka każdego dziecka 
– mówi dyrektor Agnieszka Zieliń-
ska. – W piątek 23 listopada w na-
szej szkole zorganizowano Święto 
Pluszowego Misia. Najpierw dzieci 
poznały historię powstania plu-
szaka – okazało się, że ma on już 
116 lat. Później wspólnie uczyły się 
wiersza „Miś”, który następnie na 
uszko szeptały swojemu misiowi. 

Dzieci rozwiązywały także 
zagadki o niedźwiedziach, brały 
udział w konkursach  np. zjada-
nia miodu. Maluchy bawiły się też 
chustą animacyjną i odśpiewały 
tradycyjne „Sto lat” dla swoich 
pluszaków. Nie mogło zabraknąć 
wysłuchania przynajmniej jednej 
z przygód Kubusia Puchatka – 
ulubieńca najmłodszych,  a także 
zabaw tanecznych przy piosen-

ce „Pluszowy miś”. Wybrano też 
największe i najmniejsze misie 
tej uroczystości. Na zakończenie 
wszyscy uczestnicy zostali poczę-
stowani słodkimi pierniczkami, 
a w nagrodę za wspaniałą zabawę  
każdy otrzymał obrazek misia do 
pokolorowania. Organizatorem 
uroczystości była biblioteka szkol-
na.

(ToB), fot. nadesłane

Co nowego w Zieleniu?
Wizyta w teatrze muzycznym i noc w szkole – ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Zieleniu na pewno się nie nudzą.

Gmina Dębowa Łąka

Świętowanie z misiem
Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Dębowej Łące pamiętali o Święcie 
Pluszowego Misia.

Gmina Ryńsk

WABRZEZNO–CWA.PL

piękne rysunki 
i albumy nagrodzone 

GMINA RYŃSK  20 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pływaczewie odbyło się uroczyste 
podsumowanie konkursów gminnych: „Niepodległa oczami dziecka” i „Śladami historii”. Obydwa zo-
stały zorganizowane z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę wolności

Przygotowane przez GBP za-
dania w ramach obchodów miały 
na celu rozbudzenie wśród dzieci, 
młodzieży oraz osób dorosłych 
zainteresowanie lokalną historią 
oraz kształtowanie patriotycz-
nych postaw. 

W konkursie „Niepodległa 
oczami dziecka” wzięli udział 
uczniowie szkół podstawowych 
gminy Ryńsk. Ich zadaniem było 
wykonanie w dowolnej technice 
pracy plastycznej formatu A4, 
ilustrującej hasło niepodległość. 
Małe dzieła sztuki oceniane były 
w dwóch kategoriach. Wśród 
młodzieży  pierwsze miejsce za-
jął Filip Majewski, uczeń Szkoły 
Podstawowej w Jarantowicach. 
Druga najlepsza praca należała 

do Agnieszki Sądowskiej ze Szkoły 
Podstawowej w Myśliwcu. Na po-
dium znalazła się również Jowita 
Felka, uczennica Szkoły Podsta-
wowej w Ryńsku. 

W kategorii dziecięcej pierw-
sze miejsce zdobyła Nikola Ło-
pińska, drugie – Agata Stefańska, 
a na trzecim miejscu znaleźli się 
ex aequo: Jakub Fiałkowski i Kac-
per Samociuk. Wszyscy są ucznia-
mi Szkoły Podstawowej w My-
śliwcu. Wyróżnione zostały także 
prace: Zofii Przytuły, Kasandry 
Królczyk, Adriana Wańczyka oraz 
Dawida Wilińskiego z Myśliwca. 

W konkursie „Śladami histo-
rii” nagrodzona została młodzież 
szkolna z Jarantowic: Wiktoria 
Skrzypczak, Kinga Sroka i Ilona 

Błaszkiewicz oraz osoby doro-
słe: Anna Kempka z Orzechowa, 
Mariola Guntowska z Wałycza 
i Danuta Ulaszewska z Czysto-
chlebia. Nagrodzone osoby wy-
konały albumy prezentujące do-
wolny aspekt życia i działalności 
mieszkańców gminy Ryńsk w la-
tach 1918-2018. Prace opisywały 
życie religijne przodków, prace 
rolnicze oraz inicjatywy kół go-
spodyń wiejskich. 

Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali nagrody książkowe oraz 
pamiątkowe dyplomy. Podsumo-
wanie uświetnił występ Martyny 
Ciupak. 

Aleksandra Góralska 
fot. nadesłane
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Więcej dla emerytów i rencistów 

Komitet Społeczny Rady Ministrów rozpatrzył projekt ustawy o walo-
ryzacji emerytur i rent w 2019 roku. Propozycja obejmuje podwyższenie 
najniższych świadczeń do: 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, 
renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty 
socjalnej; 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej nie-
zdolności do pracy. Wprowadzony ma zostać też ustawowy wskaźnik 
waloryzacji przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki 
świadczenia na poziomie 70 zł. 

Surowe przepisy 
dotyczące właścicieli zwierząt  

W czwartek 15 listopada weszły w życie 

nowe przepisy Kodeksu wykroczeń. Zgodnie 

z nimi, za brak kagańca i smyczy opiekunowi 

psa może grozić mandat nawet do 5 tys. zł. 

Przewidziano także ostrzejsze kary – naganę 

i ograniczenie wolności w przypadku ras psów, 

które są uważane za groźne (np. pitbull, bul-

dog amerykański, rottweiler). Sankcje będą 

obowiązywać także w sytuacji, gdy zwierzę 

wyjdzie poza posesję samowolnie, bez opieki.

Wsparcie na ochronę przyrody

5 grudnia ruszy przyjmowanie wniosków w konkursie RPO dotyczącym wsparcia na 
ochronę przyrody na terenach objętych wojewódzkim ZIT-em. Pieniądze będzie można 
pozyskać między innymi na tworzenie i odnawianie szlaków przyrodniczych oraz ścieżek 
edukacyjnych. Do składania wniosków urząd marszałkowski zaprasza wszelkie podmio-
ty z Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego posiadające osobowość prawną 
(z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, stowarzyszeń i pod-
miotów zależnych), państwowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa i organizacje 
pozarządowe. Aplikować można do 18 stycznia. Maksymalna wartość dofinansowania 
jednego projektu powinna wynosić nie więcej niż 100 tys. zł. Pula środków w konkursie 
to 700 tys. zł.

Po porady do ZUS-u

29 listopada w godz. 10.00-12.00 odbędzie się dyżur pracownika ZUS w siedzibie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów przy ul. Kościuszki 12 w Lipnie. W trakcie dyżuru ekspert wyjaśni wszelkie wątpliwości związane z emery-turą lub rentą, czy też ubezpieczeniami społecz-nymi. 
30 listopada Inspektorat ZUS w Lipnie zaprasza na Drzwi otwarte – Platforma Usług Elektronicznych. W trakcie indywidualnych konsultacji będzie moż-na zasięgnąć informacji w zakresie funkcjonalności platformy, dowiedzieć się jak zarejestrować kon-to na PUE oraz co umożliwia PUE. Drzwi otwarte zaplanowane są w godz. 9.00-11.00 w siedzibie inspektoratu, ul. Mickiewicza 43.

Jest ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych  

Prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. 
Od połowy 2019 roku firmy, na początku te zatrudniające co najmniej 
250 osób, będą zapisywały pracowników do PPK. Ci będą co miesiąc 
odkładać na emeryturę od 2 proc. do 4 proc. swojej pensji brutto. Pra-
codawca dołoży im do tego od 1,5 do 4 proc. pensji. Osoby z niskim 
zarobkami (poniżej 2,5 tys. zł miesięcznie), zamiast 2 proc. odkładać 
będą 0,5 proc. pensji. Ponadto państwo z budżetu wpłaci każdemu 
oszczędzającemu 250 zł opłaty powitalnej oraz dodatkowo co roku 240 
zł. PPK to dobrowolny system oszczędzania na emeryturę. Będzie można 
z niego wystąpić w dowolnym momencie. Pieniądze zostaną wypłacone 
po ukończeniu 60. roku życia.

Pomoc suszowa 

16 listopada zakończyło się przyjmowanie 
wniosków o pomoc suszową. Do tego czasu 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa wypłaciła 165 tys. rolników ponad 1,2 
mld zł rekompensat z tego tytułu. Ponad 30 
tys. rolników otrzyma płatności w pełnej wy-
sokości, czyli 1000 zł do hektara. O wsparcie 
takie mogli ubiegać się ci, którzy ponieśli stra-
ty w uprawach w wysokości min. 70 proc. oraz 
mieli ubezpieczoną co najmniej połowę upraw.

Pracują nad higieną w szkole 

Minister edukacji Anna Zalewska podpisała rozporządzenie doty-
czące spraw bezpieczeństwa i higieny w szkole. Po pierwsze, lek-
cje matematyki będą mogły odbywać się także na siódmej godzinie 
lekcyjne – pierwotna wersja projektu tego nie zakładała. Po dru-
gie, długość przerw międzylekcyjnych będzie konsultowana z radą 
rodziców i samorządem. Szkoły będą musiały ponadto prowadzić 
rejestr wyjść uczniów innych niż wycieczki. 
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Koniec roku i pieniędzy

Wapnowanie 
ze wsparciem?

Już 7 listopada skończyły się pieniądze przewidziane 
dla rolników w ramach pomocy de minimis. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi popiera stara-
nia rolników, którzy domagają się dofinansowania do 
wapnowania gleb.

Finanse

Ciekawostki

Niszczyciele opon

Pomoc suszowa zamknięta
16 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła akcję 
przyjmowania wniosków o pomoc suszową.

Co najbardziej niszczy rolnicze opony? Specjaliści fir-
my Firestone przeprowadzili testy i okazało się, że 
najgorzej opony znoszą kontakt z rżyskiem kukury-
dzianym.

Finanse

Zabiegi agrotechnicznePomagała, pomóżmy
AKCJA CHARYTATYWNA  Porażenie prądem to jeden z naj-
bardziej tragicznych w skutkach wypadków w rolnictwie. Latem 
tego roku wydarzył się niedaleko nas, w Grabówcu w powiecie 
brodnickim. Ofiara wypadku potrzebuje pomocy

Wypłaty na pomoc de mini-
mis przyśpieszyły po wakacjach. 
Jeszcze w we wrześniu w budże-
cie pozostawało 27 proc. zapla-
nowanych pieniędzy i wydawało 
się, że do końca roku uda się nie 
wyczerpać puli. Łącznie w 2018 r. 
wydatkowano 225 mln zł. 

Po wyczerpaniu limitu oraz 
wstrzymaniu wypłat cierpią rolni-
cy. Pieniądze nie trafiają na zwol-

nienia podatkowe, ulgi, dopłaty 
do materiału siewnego oraz do-
płaty do kredytów na zakup zie-
mi i innych pożyczek. Pomoc de 
minimis ma wrócić od 1 stycznia, 
gdy ruszy kolejny rok budżeto-
wy. Minister rolnictwa zapowiada 
także zwiększenie puli z 1 do 1,5 
proc. wartości produkcji rolnej 
w kraju.

(pw)

Wystawa na 100-lecie
Każdy, kto lubi odwiedzać wystawy rolnicze powinien 
zainteresować się trwającą od 30 listopada do 2 grud-
nia Narodową Wystawą Rolniczą.

Zaproszenie

Wystawa organizowana jest 
z okazji 100-lecia niepodległo-
ści przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Będzie mieściła się 
na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich w trzech pa-
wilonach. Odbywać się tu będą 
liczne degustacje, pokazy kulinar-
ne, a także konkursy, zabawy i ani-
macje dla dzieci. Swoje osiągnięcia 
zaprezentują między innymi koła 
gospodyń wiejskich, szkoły rolni-
cze, urzędy marszałkowskie, orga-
nizacje branżowe i gospodarstwa 
agroturystyczne. Na poszczegól-
nych stoiskach zwiedzający będą 
mogli zapoznać się z zakresem 
działalności oraz najważniejszy-
mi osiągnięciami prezentowanych 
jednostek. Prezentacje będą miały 

charakter otwarty i interaktywny. 
W programie m.in. konkurs wie-
dzy ekologicznej, prezentacja ula 
edukacyjnego oraz pokaz tłoczenia 
oleju i etapów produkcji piwa. Swo-
ją wiedzą dzielić się będą również 
uniwersytety oraz jednostki, które 
na co dzień dbają o jakość produk-
tów i zdrowie zwierząt hodowa-
nych na wsi. Jeden z pawilonów bę-
dzie poświęcony polskiej hodowli. 

W czasie trwania Narodowej 
Wystawy Rolniczej zwiedzają-
cy będą mieli okazję wziąć udział 
w licznych warsztatach, podziwiać 
najnowszą technikę służącą rolnic-
twu oraz zapoznać się z osiągnię-
ciami wiedzy z dziedzin powiąza-
nych ściśle z rolnictwem.

(pw)

„Zakwaszenie gleb może 
przyczyniać się do uruchomie-
nia procesów ich degradacji. 
Natomiast uregulowany od-
czyn gleby sprzyja lepszemu 
wykorzystaniu azotu i przez to 
może zmniejszać jego presję na 
środowisko, w tym jakość wód” 
– czytamy w stanowisku mini-
sterstwa. 

W Polsce ok. 50 proc. gleb 
ma odczyn kwaśny lub bar-
dzo kwaśny. Wapnowanie jest 
sposobem na odkwaszanie, 

ale również ułatwia roślinom 
pobieranie fosforu (przyśpie-
sza dojrzewanie), kadmu, niklu 
i cynku. W kwaśnych glebach 
występuje mniej pożytecznych 
mikroorganizmów. Po wapno-
waniu sytuacja ta odmienia się. 

Plan ministerstwa polega 
na włączeniu do finansowania 
wapnowania instytucji, które 
zajmują się ochroną środowi-
ska. Argumentacja jest prosta: 
zabieg ten jest jedną z form 
ochrony środowiska i zapobiega 
jego degradacji. Na razie pozo-
stają nam tylko obietnice i po-
parcie, ponieważ szczegółów 
pomocy nie przedstawiono. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Do 16 listopada ARiMR wypła-
ciła pieniądze 165 tys. rolników. To 
niewiele, biorąc pod uwagę skalę 
problemu. W tej grupie tylko 30 
tys. osób załapało się na najwyż-
szy próg pomocy, czyli 1000 zł do 
hektara. Na takie pieniądze moż-
na było liczyć tylko po stwier-
dzeniu strat przekraczających 70 

proc.  
Wioski o pomoc suszową 

złożyły 332 tys. rolników. Agen-
cja wydała ponad 174 tys. decyzji 
przyznających pomoc w łącznej 
wysokości ok. 1,3 mld zł, zrealizo-
wała 165 tys. płatności na kwotę 
ponad 1,2 mld zł. 

W wyniku różnych pertur-

bacji pod koniec października 
wydłużono termin składania do-
kumentów. Tegoroczna akcja sza-
cowania strat i wypłat pokazała 
jak nieuregulowany jest wciąż 
system pomocy dla rolników 
w sytuacji suszy. 

(pw)

Firma posiada swoje stano-
wisko naukowe w miasteczku 
Colimbiana w stanie Ohio. Tam 

poddaje opony najcięższym pró-
bom. Nowe modele trafiają do sy-
mulatora i są niszczone na wiele 

sposobów:  są cięte, gięte, a na-
wet wybuchają. Wszystko po to, 
by poznać ich słabe strony. Jedna 
opona jest testowana przez 1600 
godzin. Jednym z ciekawszych 
eksperymentów jest poddanie jej 
działaniu ozonu. Ma to symulo-
wać zużycie spowodowane przez 
promienie słoneczne. 

Wracając do tematu rżyska 
– kukurydziane kikuty wystające 
z gleby potrafią być niszczące dla 
opon, ale amerykańscy farmerzy 
mają jeszcze gorsze problemy 
m. in. na rżyskach po bawełnie. 
Z tego powodu podczas jesien-
nych prac polowych na trakto-
rach montują specjalne metalo-
we belki, które mają za zadanie 
kłaść rżysko na ziemię. Stosowne 
nakładki metalowe są także na 
hederach kombajnów. Istnieje 
również osłona opon nazywana 
Stalk Crusher. To wygięty kawałek 
metalu, który ma za zadanie nisz-
czyć i kruszyć rżysko. 

W Stanach Zjednoczonych 
sprzedawane są także polisy 
ubezpieczeniowe na rolnicze opo-
ny. Po co to wszystko? Ameryka-
nie liczą każdego dolara i wiedzą 
jak drogie potrafią być opony do 
ciężkich maszyn rolniczych, które 
stosują. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Kujawsko-Pomorska Izba 
Rolnicza pomaga w zbiórce pie-
niędzy dla pani Jolanty, która 
w tym roku uległa poważnemu 
wypadkowi. Usiłowała reanimo-
wać sąsiada rolnika porażonego 
prądem. Niestety, w tego typu 
wypadkach nie od razu możemy 
udzielić pomocy osobie poszko-
dowanej. Zawsze należy pocze-
kać na odłączenie prądu. Tym 
razem odruch serca był silniej-
szy. Pani Jolanta ruszyła na ra-

tunek i straciła rękę. Teraz przy 
pomocy fundacji Votum oraz 
siepomaga.pl zbierane są pie-
niądze na zakup protezy. 

„Ratowałam człowieka, 
a wtedy poraził mnie prąd. 
Obudziłam się po miesiącu 
w szpitalu i w pierwszej chwili 
nie mogłam uwierzyć, że żyję. 
Ale za chwilę poczułam ból… 
Miałam poparzone ciało, ale nie 
to było najgorsze. Okazało się, 
że nie mam ręki… To było kilka 

miesięcy temu i od tego czasu 
wszystko się zmieniło. Codzien-
nie czuję ból poparzonego cia-
ła, staram się też uporać z bó-
lem psychicznym i pogodzić się 
z tym, że nie mam ręki. Muszę 
nauczyć się żyć na nowo. Z pro-
tezą ręki będzie mi o wiele ła-
twiej” – czytamy na stronie sie-
pomaga.pl. 

Link do zbiórki: https://
www.siepomaga.pl/jolantap.

(pw)
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Kasa dla biznesu
Urząd Marszałkowski w Toruniu zaprasza do korzy-
stania z oferty przygotowanej dla przedsiębiorców 
z regionu. Pieniądze dostępne są między innymi 
w konkursach ogłaszanych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Część funduszy jest w dyspozycji in-
stytucji otoczenia biznesu, by maksymalnie ułatwić 
firmom sięganie po wsparcie.

Zaproszenie

Sięgnij po 20 tys. zł!
Wypracowanie rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami – to temat prze-
wodni Hackathonu+ organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na 
PGE Narodowym w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się w weekend 8-9 grudnia 
2018 r. Najlepszy zespół programistów dostanie 20 tys. zł nagrody. Co trzeba zro-
bić, aby zostać zwycięzcą?

Finanse

Czym jest hackathon, specjali-
stom w dziedzinie programowania 
nie trzeba tłumaczyć. Co kryje się 
zaś pod tajemniczym sformuło-
waniem Hackathon+? To wersja 
hackathonu poświęcona rozwią-
zaniom (programom, aplikacjom, 
stronom internetowym) dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Plus w nazwie wydarzenia po-
chodzi od rządowego programu 
Dostępność Plus, który ma zadbać 
o potrzeby takich osób, a także lu-
dzi starszych czy rodziców z mały-

mi dziećmi. Program prowadzi Mi-
nisterstwo Inwestycji i Rozwoju.

To właśnie ministerstwo jest 
pomysłodawcą i organizatorem 
ciekawej inicjatywy dla programi-
stów, informatyków czy twórców 
interfejsów. W Hackathonie+ mogą 
wziąć udział co najmniej cztero-, 
maksymalnie zaś siedmioosobowe 
zespoły. Wszyscy ich członkowie 
muszą mieć ukończone 18 lat. Do 
ich zadań będzie należało m.in. za-
projektowanie aplikacji ułatwiającej 
osobom z niepełnosprawnościami 

podróżowanie pociągiem (stwo-
rzenie mapy dostępności dworców) 
czy przygotowanie aplikacji infor-
mującej, które programy telewizyj-
ne są dostępne (czyli np. wyświe-
tlane z napisami). Zakres tematów 
będzie zależał też od kreatywności 
samych uczestników.

Co ważne, nagrodą za stworze-
nie najciekawszych rozwiązań jest 
nie tylko satysfakcja, lecz także 20 
tys. zł. Tyle otrzyma zwycięski ze-
spół, ale nagrodzone zostanie też 
miejsce drugie i trzecie – odpo-
wiednio 12 tys. i 8 tys. zł. Pieniądze 
będą pochodziły z unijnego progra-
mu Polska Cyfrowa.

Warto pospieszyć się z reje-
stracją, na którą czas uczestnicy 
mają już tylko do 30 listopada do 
godz. 12.00. Więcej informacji na 
stronie hackathon.miir.gov.pl.

fot. pixabay/ilustracyjne

Emeryci, którzy osiągnęli 
powszechny wiek emerytalny 
mogą dorabiać do swojej eme-
rytury bez ograniczeń. Pozosta-
li emeryci (na wcześniejszych 
emeryturach) oraz renciści mu-
szą pamiętać, do jakiej wysoko-
ści przychodu mogą dorobić, by 
ZUS nie zmniejszył ani nie za-
wiesił wypłaty ich świadczenia. 
Wysokość kwot wpływających 
na zmniejszenie lub zawieszenie 
świadczenia zmienia się co trzy 
miesiące: w marcu, czerwcu, we 
wrześniu i w grudniu. Zmniej-
szenie świadczenia następuje 
po przekroczeniu 70 proc. prze-
ciętnego wynagrodzenia, a za-
wieszenie po przekroczeniu 130 
proc.

Limity dorabiania dla eme-
rytów i rencistów ustala się na 
podstawie wysokości przeciętne-
go wynagrodzenia, które ogłasza 
prezes GUS. Zgodnie z komuni-
katemz 13 listopada 2018 r., prze-
ciętne wynagrodzenie w trze-
cim kwartale 2018 r. wyniosło 
4580,20 zł, oznacza to, że od 1 
grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 

r. emeryci i renciści muszą liczyć 
się z następującymi limitami:

• zarobki do 3 206,10 zł 
brutto nie spowodują zmniejsze-
nia świadczenia;

• zarobki wyższe niż 3206,10 
zł brutto miesięcznie spowodują 
zmniejszenie wypłacanej emery-
tury lub renty;

• zarobki wyższe niż 5954,30 
zł brutto miesięcznie spowodują 
zawieszenie wypłaty emerytury 
lub renty.

Na to, czy ZUS zawiesi lub 
zmniejszy świadczenie, ma 
wpływ przede wszystkim przy-
chód z działalności, od której są 
obowiązkowe składki na ubez-
pieczenia społeczne, np. z umo-
wy o pracę, umowy zlecenia. Na 
umowie o dzieło emeryt lub ren-
cista może dorabiać bez ograni-
czeń, ponieważ jest to umowa 
nieoskładkowana. 

– ZUS nie zmniejsza ani 
nie zawiesza świadczenia bez 
względu na wysokość osiągane-
go przychodu emerytom, którzy 
osiągnęli powszechny wiek eme-
rytalny (obecnie 60 lat dla ko-

biet i 65 lat dla mężczyzn). ZUS 
nie zmniejsza ani nie zawiesza 
świadczenia w razie osiągania 
przychodu w przypadku pra-
wa do emerytury częściowej. 
Pełna wysokość gwarantowana 
jest również w przypadku ren-
ty inwalidy wojennego, z tytułu 
pobytu w obozie i w miejscach 
odosobnienia lub renty rodzin-
nej po tych inwalidach, jak rów-
nież rent inwalidy wojskowego 
w związku ze służbą wojskową 
lub renty rodzinnej po żołnie-
rzu, którego śmierć ma związek 
ze służbą wojskową – informuje 
Krystyna Michałek, rzecznik re-
gionalny ZUS województwa ku-
jawsko-pomorskiego.

Od 1 grudnia wzrośnie też 
kwota przychodu, jaką mogą 
uzyskać osoby pobierające rentę 
socjalną. Wynosi ona 3 206,10 zł. 
W przypadku tego świadczenia 
nie są stosowane kwoty zmniej-
szenia. Prawo do renty socjalnej 
jest zawieszane, gdy kwota przy-
chodu przekracza 70 proc. prze-
ciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia za kwartał kalendarzowy.

– W naszym Regionalnym 
Programie Operacyjnym co czwar-
tą złotówkę przeznaczamy na 
wspieranie przedsiębiorców. Środ-
ki kierujemy między innymi na 
wspieranie innowacyjności, rozwój 

działalności firm na zagranicznych 
rynkach, szkolenia dla pracowni-
ków oraz przygotowanie preferen-
cyjnych pożyczek i kredytów. War-
to sięgnąć po to wsparcie – mówi 
marszałek Piotr Całbecki.

Emerycie, 
ile możesz dorobić?

FINANSE  1 grudnia zmieniają się limity dorabiania dla eme-
rytów i rencistów. Sprawdź, ile możesz zarobić, by nie stracić 
świadczenia

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Aktualne konkursy:
* do 500 tys. zł na wprowadzenie innowacji produktowych lub usługowych,
* od 2 do 15 mln zł na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w tym granty 
na działania wspierające zatrudnienie (do 500 tys. zł).
Więcej na mojregion.eu

Lokalne Grupy Działania
* od 50 do 100 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
* od 50 do 300 tys. zł dotacji na rozwój firmy

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji
* do 2 mln zł preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie 0,93%) na działania badaw-
czo-rozwojowe
* do 3 mln zł dotacji na prace badawczo-rozwojowe
* do 68 tys. zł dotacji na opatentowanie wynalazków
Więcej na kpai.pl

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego
* wsparcie na usługi doradcze dla firm
* dofinansowanie na kursy i szkolenia dla pracowników
* wsparcie zależy od wielkości firmy (od 10 do 30 tys. zł)
* granty dla firm na wsparcie eksportu (do 2 mln euro), w tym opracowanie strategii 
wejścia na rynki zagraniczne (do 30 tys. zł)
* informacje, szkolenia i doradztwo dla firm z zakresu prowadzenia działalności na 
rynkach Unii Europejskiej (w ramach Sieci Enterprise Europe Network)
Więcej na uslugirozwojowe.tarr.org.pl, een.tarr.org.pl

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora
* kompleksowa oferta inwestycyjna dla firm
* informacja o uzbrojonych terenach inwestycyjnych
coi.kujawsko-pomorskie.pl

Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości
* w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku
* atrakcyjna powierzchnia biurowa do wynajęcia
* zniżki dla początkujących przedsiębiorców
kpfp.org.pl/inkubatory

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju
* pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw udzielane za pośrednictwem po-
średników finansowych - lista instytucji dostępna na www.kpfr.pl
* atrakcyjnie oprocentowane pożyczki na rozwój, inwestycje, pożyczki obrotowe 
oraz na zakup nieruchomości – do 2 mln zł
Więcej na: kpfr.pl

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
* atrakcyjne pożyczki do 50 tys. złotych na założenie własnej firmy (oprocentowa-
nie 0,5%)
* pożyczki na inwestycje i rozwój, mikropożyczki dla nowych firm (do 100 tys. zł)
* pożyczki inwestycyjne do 1 mln zł, pożyczki na badania i rozwój (do 2 mln zł)
Więcej na kpfp.org.pl

Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych
* preferencyjne poręczenia spłaty kredytów, pożyczek, leasingów i zapłaty wa-
dium,
* wartość jednostkowej gwarancji spłat kredytów i pożyczek do 900 tys. zł, poręcze-
nie udzielane nawet na 10 lat,
* poręczenie w sprawie wadium do 500 tys. zł.
Więcej na kpfpk.pl

Exea Data Center
* nowoczesne centrum przetwarzania danych w Toruniu
* certyfikowana serwerownia z bezpieczną infrastrukturą i usługami IT dla biznesu: 
cloud, backup danych, kolokacja serwerów, obsługa informatyczna
Więcej na www.exea.pl
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 Lipno
 W niedzielę 2 grudnia o 16.00 w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lip-

nie planowana jest promocja kalendarza pt. „Lipno oczami lokalnych arty-
stów”. Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Do-
brzyńskiej. 

 Golub-Dobrzyń
 29 listopada o 18.00 warto wybrać się do domu kultury na wieczór po-

etycko-muzyczny pt. „Pod wielkim dachem nieba”. Wstęp wolny. 
 Dzień później w tym samym miejscu, także o 18.00, zostanie zorgani-

zowana zabawa andrzejkowa w klimacie Harry’ego Pottera dla dzieci w wieku 
7-12 lat. W programie m.in. wróżby andrzejkowe, gry i zabawy integracyjne 
i konkursy na najfajniejsze przebranie. Bilety kosztują 5 zł. 

 Z okazji 30-lecia działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni moż-
na oglądać wystawę poświęconą historii instytucji. Na ekspozycji trwającej 
do końca roku zwiedzający poznają dzieje Szafarni i dworku, a także dowiedzą 
się jak na przestrzeni lat zmieniał się ośrodek. Proces przemiany instytucji 
ukazuje kalendarium oraz archiwalne zdjęcia przedstawiające poprzedni wy-
gląd pomieszczeń i pałacu. Z kolei w bibliotece dostępne są dawne kroniki 
ośrodka i księgi pamiątkowe dokumentujące artystów oraz osoby odwiedza-
jące Szafarnię w ciągu ostatnich trzech dekad.

 Ośrodek Chopinowski w Szafarni organizuje I Wojewódzki Konkurs Lite-
racki dla szkół podstawowych pt. „Słowem o Szafarni”. Zgłoszenia są przyj-
mowane do 21 grudnia. Na konkurs należy przesłać opowiadanie na temat 
„Nieznana przygoda Fryderyka Chopina na wakacjach w Szafarni w 1824 
roku”. Zadaniem uczestników jest opisanie wymyślonego wydarzenia, które 
mogłoby przydarzyć się młodemu kompozytorowi podczas letniego pobytu 
w posiadłości Dziewanowskich. W pracy powinny znaleźć się jednak nawią-
zania do prawdziwych faktów, postaci i wydarzeń z 1824 r.

 Wąbrzeźno
 Już po raz jedenasty WDK zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Ogól-

nopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewane dzieciaki” – teksty 
Jacka Cygana i nie tylko… Impreza odbędzie się 2 grudnia o godz. 10.00 
w Wąbrzeźnie. Każdy z uczestników musi zaprezentować dwa utwory, w tym 
jeden obowiązkowo z repertuaru Jacka Cygana. Podczas prezentacji jury 
zwracać będzie uwagę m.in. na umiejętności wokalne, muzykalność, autorską 
interpretację piosenek, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny. Na 
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Więcej informacji w Dziale Animacji 
Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24, 535 436 071.

 4 grudnia WDK zaprasza wszystkie dzieci na taneczne spotkanie z mikoła-
jem. Zabawę poprowadzi Witek Wojnowski. W programie zabawy integracyjne 
i mnóstwo pozytywnej energii. W imprezie mogą wziąć udział dzieci w wieku 
od 5 do 12 lat. Koszt spotkania wynosi 10 zł/os. Zapisy w Dziale Animacji 
Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24. (obowiązuje kolejność zgłoszeń, 
które są przyjmowane do 30 listopada). Liczba miejsc ograniczona. 

 W środę 12 grudnia o godz. 17.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury otwarta 
zostanie wystawa rękodzieła artystycznego Róży Patzer. Artystka swoje prace 
wysyła na różne konkursy, gdzie zdobywa czołowe lokaty. Trzykrotnie otrzy-
mała wyróżnienie z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Od 2002 r. 
współpracuje również z Muzeum Etnograficznym w Toruniu, należy do grupy 
rękodzieła ginącego. W latach 2015-2017 nagrodzona rąk wojewody za osią-
gnięcia na terenie kraju i zagranicy. 

 Rypin
 W najbliższych dniach warto wybrać się do rypińskiego kina. W dniach 

28-29 listopada o 17.00 będzie wyświetlany film „Bohemian Rhapsody”, 28, 
29 (19.15) i 2 grudnia (20.45) – „Suspiria”, a 30.11 i 1.12 – „Grinch”. Szcze-
góły na stronie www.kino.rypin.eu. 

 30 listopada w RDK wystąpi Joanna Aleksandrowicz. Będzie to koncert 
filmowo-musicalowy. Bilety w cenie 10 zł. 

 6 grudnia o godz. 14.00 w Sali Wystaw i Promocji MPBP w Rypinie 
przy ul. Warszawskiej 20 odbędzie się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Dotyczyć będzie książki Renaty Kosin „Tatarka”. 

 Sylwestra warto spędzić z RDK. 31 grudnia o 21.30 rozpocznie się re-
transmisja spektaklu z Teatru Bolszoj z Moskwy – „Dziadek do orzechów”. 
Dodatkowe atrakcje: zimny bufet, toast o północy. Bilety kosztują 40 zł.  

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?W trosce o zabytki 
ARCHITEKTURA  Trwa nabór wniosków o wsparcie finanso-
we na prace i remonty konserwatorskie w kujawsko-pomor-
skich zabytkach. Aplikować można do 17 grudnia

To kolejna edycja marszał-
kowskiego programu ochrony 
zabytków w regionie. W cza-
sie ostatniej dekady na ten cel 
trafiło blisko 90 milionów zł ze 
środków z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego i budże-
tu województwa. W tym czasie 
przeprowadzono blisko 1,5 ty-
siąca prac w prawie 380 zabyt-
kach. Tylko w tym roku urząd 
marszałkowski przyznał dotacje 
w wysokości blisko 10 milionów 
złotych, które trafiły na realiza-
cję 213 przedsięwzięć. 

– Kontynuujemy nasz pro-
gram restauracji i renowacji ku-
jawsko-pomorskich zabytków. 
Opracowaliśmy procedury, zgod-
nie z którymi beneficjenci nie 
muszą przygotowywać skompli-
kowanych wniosków o dofinan-
sowanie. Składają proste fiszki, 
na ich podstawie piszemy jeden 
wspólny projekt – mówi mar-
szałek Piotr Całbecki.

Nabór wniosków trwa do 
17 grudnia. Dotacje mogą być 
udzielane na wykonanie prac 
konserwatorskich, restaura-

torskich i robót budowlanych 
przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, położonych 
na obszarze województwa ku-
jawsko-pomorskiego, dostęp-
nych publicznie, posiadających 
istotne znaczenie historycz-
ne, artystyczne lub kulturowe 
i znajdujących się w złym sta-
nie technicznym. Wnioskodawcy 
mogą ubiegać się o dotację wie-
loletnią (maksymalnie na okres 
trzech lat) lub jednoroczną.

(ToB)

Tradycja

Dobrzyńskie świętowanie 
8 grudnia w godzinach 11.00-13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin 
zostanie zorganizowany Dobrzyński Jarmark Bożonarodzeniowy.

Jarmark daje okazję do za-
prezentowania stroików, ozdób 
świątecznych i bombek choinko-
wych. Będzie degustacja potraw 
wigilijnych i świątecznych oraz 
możliwość zakupu wyrobów kuli-
narnych czy rękodzieła ludowego.

Organizatorami wydarzenia 
są: Urząd Gminy Rypin i Szkoła 

Podstawowa im. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Borzyminie. Wy-
darzeniu patronuje wójt gminy 
Rypin.

–  Do udziału w jarmarku jako 
wystawców zapraszamy: wytwór-
ców produktów lokalnych i regio-
nalnych związanych z tematyką 
świąt Bożego Narodzenia, twór-

ców ludowych, szkoły, rolników 
oraz osoby prowadzące działal-
ność w zakresie produkcji artyku-
łów spożywczych i zdobniczych – 
informuje Urząd Gminy Rypin. 

Szczegóły na stronie: www.
rypin.pl. 

(ToB)

Tradycja 

Wąbrzeski jarmark 
15 grudnia w godz. 9.00-13.00 na Placu Jana Pawła II 
w Wąbrzeźnie odbędzie się Miejski Jarmark Bożona-
rodzeniowy.

Podczas imprezy prezento-
wane będą prace twórców ludo-
wych, rękodzielników, lokalnych 
artystów, a także regionalne 
produkty spożywcze, ozdoby 
bożonarodzeniowe i wiele in-
nych przedmiotów związanych 
z tym wyjątkowym czasem.

– Do udziału zaprasza-
my lokalnych i zamiejscowych 
przedsiębiorców produkujących 
artykuły żywnościowe, koła go-
spodyń wiejskich, pszczelarzy, 
cukiernie oraz osoby indywi-
dualne zajmujące się produkcją 
ekologicznej żywności, a także 
podmioty produkujące  różne-
go rodzaju bożonarodzeniowe 
ozdoby i suweniry – informu-
je WDK. – Dodatkową atrakcją, 
szczególnie dla najmłodszych, 
będą odwiedziny mikołaja, któ-
ry przywiezie słodkie upominki, 
dobre słowo i szeroki uśmiech 
dla każdego. 

Wszyscy zainteresowani po-
winni do 7 grudnia wysłać kartę 
zgłoszenia na adres animacja@
wdkwabrzezno.pl lub Wąbrzeski 
Dom Kultury, ul. Wolności 47, 
87-200 Wąbrzeźno. Bliższych in-
formacji udziela Dział Animacji 
Kultury WDK pod nr. tel. 56 688 
17 27, wew. 24.

(ToB)
fot. WDK
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 375 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 67 - 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. 95 s. 8 - serial
09:55 Komisarz Alex odc. 17 s. 2
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 133 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Troskliwi rodzice wśród zwierząt  
 odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 376 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 61 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 68 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3383
18:30 Korona królów odc. 134 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 263 s. 20
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas
23:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 31
23:50 Ocaleni odc. 35
00:55 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują  
 świat odc. 77

05:10 Ukryta prawda odc. 401 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 172 - serial 

07:10 Szpital odc. 453 - serial 

08:10 Dr House odc. 15 s. 8 - serial

09:10 Dr House odc. 16 s. 8 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 221 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 173 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 631 - serial 

14:55 Szpital odc. 454 - serial 

15:55 Dr House odc. 17 s. 8 - serial

16:55 Dr House odc. 18 s. 8 - serial

17:55 Brzydula odc. 87 - serial

18:25 Brzydula odc. 88 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 222 - serial 

20:00 Dzika lokatorka - komedia 

22:10 Porwani odc. 8 s. 1 - serial

23:05 Uciekinier - film

01:20 Moc magii odc. 324

06:00 Czysta chata odc. 21 s. 6

07:05 Przygody Kota w butach 

 odc. 24 - serial

07:35 Przygody Kota w butach 

 odc. 25 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 78

09:00 Septagon odc. 16

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  

 odc. 43

11:25 Benny Hill odc. 17

12:00 Detektywi w akcji odc. 57 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 58 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 193

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 492 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 61 - serial

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 61 - serial

18:00 Septagon odc. 17

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 493 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 260

21:00 Oko za oko odc. 18 - serial

22:00 Szyfry wojny - dramat

00:50 Trampolina odc. 14

06:00 Kontrakt na miłość odc. 79 s. 2

07:00 Zbuntowany anioł odc. 102

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 52 s. 2 - serial

09:00 Gliniarz i prokurator odc. 22 s. 5

10:00 Nash Bridges odc. 71 s. 4 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 4 s. 7 - serial 

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 5 s. 7 - serial 

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 6 s. 4

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 7 s. 4

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 110 s. 3 - serial

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 6 s. 7 - serial 

17:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 7 s. 7 - serial 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 52 s. 2 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 53 s. 2 - serial

20:00 Sztos II - film

22:05 Kariera Nikosia Dyzmy - komedia 

00:10 Regulamin zabijania - dramat

07:00 Teledyski

07:40 Wydarzenie aktualne

08:00 Informacje kulturalne odc. 2758

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Fernando i humaniści - film

09:05 Bez końca - dramat

11:00 Rzeka kłamstwa odc. 5 - serial

12:40 Rzeka kłamstwa odc. 6 - serial

14:15 Studio Kultura - rozmowy

14:35 Jak utopić doktora 

 Mraczka - komedia 

16:20 Taśmy Kultury odc. 27

16:35 Taśmy Kultury odc. 28

17:00 Weiser - dramat

18:45 Którędy po sztukę odc. 74

19:00 Pegaz odc. 114

19:40 Linie życia - film

19:45 Udomowienie - film

20:00 Informacje kulturalne odc. 2759

20:20 Wstęp do filmu odc. 125

20:25 Towarzysze broni - film

22:25 Pojedynki stulecia odc. 13

23:05 Mój ojciec Staś - film

00:05 Scena klasyczna odc. 39

06:50 Był taki dzień odc. 364
06:55 Akwarium, czyli samotność  
 szpiega odc. 3 - serial
08:00 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 23 - serial
08:35 #dziedzictwo odc. 4
09:15 Tak było - film
10:20 Sensacje XX wieku odc. 22
11:25 Olbrzymy oceanów odc. 3 - serial
12:25 Czterdziestolatek odc. 9 - serial
13:30 Dawne światy odc. 3 - serial
14:35 Krajobrazy Dzikiego Zachodu  
 odc. 1 - serial
15:30 Zaginiony świat Aleksandra  
 Wielkiego odc. 1 - serial
16:55 Bierzcie się, bracia, do broni
17:20 Łowcy tajemnic odc. 1 - serial
17:35 Siła tradycji odc. 1
17:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:30 Taśmy bezpieki odc. 67
18:55 Akwarium, czyli samotność  
 szpiega odc. 4 - serial 
20:00 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 7 - serial
20:35 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 8 - serial
21:05 Niezwykła broń odc. 1 - serial
22:00 Spór o historię odc. 145
22:45 Szerokie tory odc. 141
23:20 Zabójcy z pradawnych czasów  
 odc. 2 - serial
00:15 Sensacje XX wieku odc. 63

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 Pustynia Boga - film
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Pokonać tsunami - film
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
13:30 Sanktuarium Matki Bożej  
 Pocieszenia w Leżajsku - film
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 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło”
17:05 Nad Jeziorem Malawi - film
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Jezus - królestwo 
 bez granic - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Idźcie! i nauczajcie… - film
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 722 - serial
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 9
07:20 Na sygnale odc. 166 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 227
11:25 Rodzinka.pl odc. 63 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1951 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 88
14:10 Postaw na milion
15:05 Na dobre i na złe 
 odc. 722 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Łzy Cennet odc. 64 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 212 s. 11 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 99 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1951 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1952 - serial
20:45 Doktor Foster odc. 8 s. 2 - serial
21:50 Słoneczny patrol 
 - ślub na Hawajach - film
23:20 Na sygnale odc. 208 - serial
23:55 Tak to się teraz robi - komedia
01:45 Rani odc. 2 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 20 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2340

11:00 Ukryta prawda odc. 983 - serial

12:00 Szpital odc. 872 - serial

13:00 Szkoła odc. 635 - serial

14:00 19+ odc. 336 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 10

15:30 Szkoła odc. 636 - serial

16:30 19+ odc. 337 - serial

17:00 Szpital odc. 873 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 984 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 16

19:50 Uwaga! odc. 5509

20:10 Doradca smaku odc. 19 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2789 - serial

20:55 Milionerzy odc. 223

21:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 18

22:30 Dlaczego nie! - komedia

00:35 Pod powierzchnią odc. 6 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 740 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 741 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 24 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 787 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 68 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 734 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2771 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 660 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3769
16:30 Na ratunek 112 odc. 123 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 53 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2772 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 326 - serial
20:10 7 rzeczy, których nie wiecie 
 o facetach - komedia
22:45 Czarny motyl - thriller 
00:45 Chirurdzy odc. 122 - serial

06:10 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 09:00 Gliniarz i prokurator 09:05 Bez końca 10:20 Sensacja XXI wieku

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

Rok 1981. Pokątnie handlujący obcymi walutami 
hazardzista i oszust Synek oraz jego podopieczny 
Janek trafiają w ręce milicji. Z tarapatów ratuje ich 
oficer SB, który ma względem nich własne plany.

Mitch Buchannon zamierza wziąć ślub na 
Hawajach. Dla Masona Sato wydarzenieto jest 
okazją do zemsty. Mitch może liczyć na pomoc 
zaprzyjaźnionych ratowników.

„Słoneczny patrol 
– ślub na Hawajach”
(2003r.) TVP 2 21:50

„Sztos II”
(2012r.) TV Puls 20:00
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 376 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 68 - 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. 96 s. 8 - serial
09:55 Komisarz Alex odc. 18 s. 2
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 134 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Bo ja wybieram zdrowie odc. 4
12:50 Zwierzęca klinika 
 w sercu dżungli - film
14:00 Elif odc. 377 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość odc. 69 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3384
18:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 12
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 47
21:30 Big Music Quiz odc. 23
22:35 Amy - film
00:50 Magazyn kryminalny 997 odc. 31

05:10 Ukryta prawda odc. 402 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 173 - serial 

07:10 Szpital odc. 454 - serial 

08:10 Dr House odc. 16 s. 8 - serial

09:10 Dr House odc. 18 s. 8 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 222 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 174 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 632 - serial 

14:55 Szpital odc. 455 - serial 

15:55 Dr House odc. 19 s. 8 - serial

16:55 Dr House odc. 20 s. 8 - serial

17:55 Brzydula odc. 89 - serial

18:25 Brzydula odc. 90 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 223 - serial 

20:00 Dziewczyna z marzeniami - film

22:25 To właśnie miłość - komedia

01:10 Porwani odc. 8 s. 1 - serial 

06:00 Czysta chata odc. 22 s. 6
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 25 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 26 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 80
09:00 Septagon odc. 17
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 44
11:25 Benny Hill odc. 16
12:00 Detektywi w akcji odc. 59 - serial
13:00 Galileo odc. 718
14:00 Galileo odc. 719
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 493 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 62 - serial
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 62 - serial
18:00 Septagon odc. 18
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 494 - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 1
21:00 Oko za oko odc. 17 - serial
22:00 Oko za oko odc. 18 - serial
23:05 Dzieci - horror
00:55 Galileo: Tajemnicze historie  
 odc. 13

06:00 Kontrakt na miłość odc. 80 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 103
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 53 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 1 s. 3 - serial 
10:00 Nash Bridges odc. 72 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 7 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 7 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 4
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 4
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 111 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 7 - serial 
17:00 Następny proszę! odc. 9
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 53 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 54 s. 2 - serial
20:00 Arena - thriller 
21:55 Człowiek pies - film
23:55 Trzynaście duchów - horror
01:35 Biesiada na cztery pory roku 
 odc. 5 - serial

07:00 Teledyski
07:40 Wydarzenie aktualne
08:00 Informacje kulturalne odc. 2759
08:15 Studio Kultura - rozmowy
08:35 Kryształ - film
09:10 Weiser - dramat
10:55 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 63
11:00 Rzeka kłamstwa odc. 7 - serial
12:40 Studio Kultura - rozmowy
12:55 Chopin i jego Europa 2017 
 - recital Garrica Ohlssona
14:40 Esterhazy - film
15:10 Taśmy Kultury odc. 29
15:25 Taśmy Kultury odc. 30
15:40 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 63
15:50 Życie za życie. 
 Maksymilian Kolbe - dramat
17:35 Grający z talerza - film
19:25 Pojedynki stulecia odc. 13
20:00 Informacje kulturalne odc. 2760
20:20 Wstęp do filmu odc. 114
20:25 Paprika - film
22:05 Ewolucja hip-hopu odc. 4 - serial
23:05 Tygodnik kulturalny
23:55 Towarzysze broni - film
01:50 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 63

06:50 Był taki dzień odc. 365
07:00 Akwarium, czyli samotność  
 szpiega odc. 4 - serial
08:00 Taśmy bezpieki odc. 6
08:40 Marzyciele odc. 18
09:10 Bierzcie się, bracia, do broni
09:40 Łowcy tajemnic odc. 1 - serial
09:55 Siła tradycji odc. 1
10:20 Sensacje XX wieku odc. 63
10:50 Życie po radziecku odc. 3 - serial
11:30 Największe oblężenia  
 średniowiecza odc. 2 - serial
12:25 Czterdziestolatek odc. 10 - serial
13:35 Grecka odyseja Joanny Lumley  
 odc. 3 - film
14:35 Z nieba do nieba - film
15:45 Normandia. Ostatni bohaterowie  
 desantu odc. 1 - film
16:45 Polskie bitwy odc. 5 - film
17:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Ex libris
18:50 Parada oszustów odc. 1 - serial 
19:45 Ostatni z wachlarza - film
21:05 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 1 - film
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 54
22:35 Szerokie tory odc. 147
23:05 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 7 - serial
23:40 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 8 - serial
00:15 Sensacje XX wieku odc. 65

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Jezus - królestwo 
 bez granic - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski
11:35 Kościół w potrzebie
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Listy do Eleny - film
14:00 Nigdym ja ciebie, 
 ludu, nie rzuciła - film
14:55 Słowo życia - rozważanie
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 36 - serial
17:00 Jakie andrzejki?
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ziemia obiecana odc. 10 - serial
22:55 Kartka z kalendarza
23:00 Wypaczone sumienia
23:40 Syria

06:00 Egzamin z życia odc. 14 - serial
06:50 Podróże z historią odc. 32 s. 3
07:20 Na sygnale odc. 167 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 228
11:25 Rodzinka.pl odc. 64 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1952 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 89
14:00 Coś dla Ciebie odc. 178
14:30 To je Borowicz. 
 Podróże ze smakiem odc. 1
15:00 XXI Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2015 odc. 1
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:00 Łzy Cennet odc. 65 - serial
17:45 Serbia - Polska Piłka ręczna
17:50 Serbia - Polska Piłka ręczna
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1953 - serial
20:40 O mnie się nie martw 
 odc. 116 s. 9 - serial
21:40 Rodzinka.pl odc. 251 - serial
22:20 Układ zamknięty - thriller 
00:30 Nieziemskie klopsy - komedia 

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 19 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2341

11:00 Ukryta prawda odc. 984 - serial

12:00 Szpital odc. 873 - serial

13:00 Szkoła odc. 636 - serial

14:00 19+ odc. 337 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 10

15:30 Szkoła odc. 637 - serial

16:30 19+ odc. 338 - serial

17:00 Szpital odc. 874 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 985 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 17

19:50 Uwaga! odc. 5510

20:00 San Andreas - film

22:30 Hellboy - film

00:55 Kuba Wojewódzki odc. 13 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 742 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 743 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 25 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 788 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 69 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 735 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2772 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 661 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja odc. 3770
16:30 Na ratunek 112 odc. 124 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 54 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2773 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 78 - serial
20:00 Jeszcze większe dzieci 
 - komedia 
22:05 The Story of My Life. Historia  
 naszego życia odc. 10 s. 2
23:25 Obcy kontra Predator II - film
01:25 Łowcy zombie Czarna - komedia 

06:10 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 09:10 Weiser

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

Hybryda Predatora i Obcego zaczyna zabijać 
mieszkańców Gunnison. Do miasteczka zostaje 
wysłany Predator mający unicestwić potwora. 
Tymczasem miejscowy szeryf wzywa na pomoc 
Gwardię Narodową.

Tajne Biuro ds. Badań Paranormalnych i Obrony 
dowiaduje się, że wygnany syn władcy elfów, Nuada, 
zamierza zdobyć magiczną koronę, by obudzić 
uśpioną armię i wzniecić rebelię.

„Obcy kontra Predator II”
(2007r.) Polsat 23:25

„Hellboy II: Złota armia”
(2008r.) TVN 22:30

10:20 Sensacja XXI wieku



Sobota, 1 grudnia 2018

06:25 Sprawa 
dla reportera

05:55 Klan odc. 3382
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Las bliżej nas odc. 83 s. 2
08:25 Pełnosprawni
08:50 Studio Raban odc. 54
09:20 Rodzinny ekspres odc. 58
09:50 Dziura ozonowa. 
 Jak uratowaliśmy planetę - film
10:55 Korona królów 
 - taka historia… odc. 12
11:25 Korona królów odc. 131 - serial
11:55 Korona królów odc. 132 - serial
12:25 Korona królów odc. 133 - serial
13:00 Korona królów odc. 134 - serial
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 197
14:05 Gen innowacyjności odc. 18 s. 2
14:20 Spis treści odc. 32
14:35 Rolnik szuka żony odc. 11 s. 5
15:30 Puchar Świata w Niżnym 
 Tagile Skoki narciarskie
15:45 Puchar Świata w Niżnym 
 Tagile Skoki narciarskie
16:45 Teleexpress
16:55 Puchar Świata w Niżnym 
 Tagile Skoki narciarskie
18:25 Drogi wolności odc. 13 - serial
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 39 s. 3 - serial
21:30 Siedmiu wspaniałych - western
23:50 Ocean desperacji - film
01:50 Amy - film

05:35 Ukryta prawda odc. 403 - serial 

06:45 Mango - Telezakupy

08:50 Kryminalni odc. 11 s. 7

09:55 Brzydula odc. 81 - serial

10:30 Brzydula odc. 82 - serial

11:05 Brzydula odc. 83 - serial

11:40 Brzydula odc. 84 - serial

12:15 Brzydula odc. 85 - serial

12:45 Brzydula odc. 86 - serial

13:15 Beethoven VI: Wielka ucieczka  

 - film

15:25 Wpuszczony w kanał - film

17:10 Lemur zwany Rollo - komedia 

19:00 Sztuka zrywania - komedia

21:20 Kobieta na topie - komedia

23:05 Wojownicze żółwie ninja: 

 Historia prawdziwa - film

01:20 Moc magii odc. 326

06:00 Czysta chata odc. 23
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 10 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 11 - serial
08:05 Flintstonowie odc. 1 - serial
08:40 Flintstonowie odc. 2 - serial
09:15 Tom i Jerry: Magiczny pierścień  
 - film
10:25 Jaś Fasola odc. 9 - serial
11:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 490 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 491 - serial
13:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 492 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 181
15:00 The Rendezvous - film
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 493 - serial
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 494 - serial
19:00 Galileo odc. 720
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 257
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 258
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 259
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 260
00:05 Wzgórza mają oczy II - horror

05:25 Niesamowite! odc. 9 - serial 

06:25 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 4 s. 3 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 87 s. 3

07:50 Następny proszę! odc. 9

08:55 13. posterunek 

 odc. 19 s. 2 - serial

09:30 13. posterunek 

 odc. 20 s. 2 - serial

10:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 50 s. 2 - serial

11:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 51 s. 2 - serial

12:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 52 s. 2 - serial

12:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 53 s. 2 - serial

13:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 54 s. 2 - serial

14:50 XX Mazurska Noc Kabaretowa  

 odc. 3

15:50 Ja, ty i on - komedia

18:00 Garbi: superbryka - komedia 

20:00 Momentum - thriller 

21:55 Kula w łeb - film

23:45 Legionista - film

01:40 Taki jest świat odc. 87 s. 3

07:00 Nienasyceni odc. 13
07:30 Teledyski
07:45 Informacje kulturalne
08:05 Tygodnik kulturalny
08:50 Królowa Bona odc. 3 - serial
10:00 Perskie oko - koncert
10:50 Holden - film
11:05 Szlakiem Kolberga odc. 36
11:30 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół 
 artystycznych - sylwetki odc. 64
11:40 Oskar Kolberg 
 - życie i pasja - film
12:30 Pierwsze etiudy - film
13:00 Pora umierać - dramat
14:55 Człowiek z Dzikiego Zachodu  
 - western
16:45 Wydarzenie aktualne
17:25 Czterysta batów - dramat
19:10 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 64
19:15 French Touch 
 - francuskie electro - film
20:20 Uciekinier - dramat
22:35 Dranie w kinie odc. 44
23:25 Black Sabbath - The End 
 of the End - film
01:10 Król świń - film

06:50 Był taki dzień odc. 411
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 16 - serial
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 3
08:20 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 14 s. 1
08:45 Janosik odc. 4 - serial
09:45 Okrasa łamie przepisy odc. 82
10:20 Dawne światy odc. 3 - serial
11:25 Krajobrazy Dzikiego Zachodu  
 odc. 1 - serial
12:25 Afryka odc. 5 - serial
13:20 Szerokie tory odc. 79
13:50 Podróże z historią odc. 14 s. 2
14:30 Olbrzymy oceanów odc. 3 - serial
15:30 Spór o historię odc. 189
16:10 Największe oblężenia  
 średniowiecza odc. 2 - serial
17:05 Marzyciele odc. 1
17:35 Przygody pana Michała 
 odc. 5 - serial
18:05 Przygody pana Michała 
 odc. 6 - serial
18:40 Bitwa o Dom Katolicki.  
 Wydarzenia zielonogórskie 
 1960 roku - film
20:00 Niezwykła broń odc. 1 - serial
21:00 Rodzina Połanieckich 
 odc. 3 - serial
22:35 Od stepów Kubania 
 po Niepodległość - film
23:40 Opowieści gołdapskiego 
 lasu - film
00:45 Radio wolności odc. 1 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Jan Paweł II (1978-2005) - film
09:10 Myśląc Ojczyzna
09:20 Pierwsza pielgrzymka 
 Rodziny Radia Maryja 
 do Ojca Świętego - film
09:30 XXVII Rocznica Powstania 
 Radia Maryja
10:00 Informacje dnia
10:15 XXVII Rocznica Powstania 
 Radia Maryja
11:30 XXVII Rocznica Powstania 
 Radia Maryja
12:30 XXVII Rocznica Powstania 
 Radia Maryja
13:00 XXVII Rocznica Powstania 
 Radia Maryja
15:00 XXVII Rocznica Powstania 
 Radia Maryja
16:00 XXVII Rocznica Powstania 
 Radia Maryja
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Król Dawid odc. 23 - serial
23:00 Kaplica Pamięci
23:55 Kartka z kalendarza

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1949 - serial
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1950 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1401 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 229
11:40 To je Borowicz. Podróże 
 ze smakiem odc. 10
12:15 Słoneczny patrol 
 - ślub na Hawajach - film
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 Świętokrzyska Gala Kabaretowa  
 odc. 1
16:25 Słowo na niedzielę 
16:35 Rodzinka.pl odc. 251 - serial
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 116 s. 9 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy 
19:35 Lajk! odc. 24
20:05 The Voice of Poland odc. 17 s. 9
22:40 Sierocki na sobotę odc. 9
23:55 Egzorcyzmy Dorothy Mills 
 - horror
01:45 Układ zamknięty - thriller 

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1113

11:00 Na Wspólnej odc. 2786 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2787 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2788 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2789 - serial

12:50 MasterChef odc. 12 s. 7

14:15 Ameryka Express odc. 13

15:55 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 3 s. 10

16:30 Top Model odc. 13 s. 7

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 18

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 18

19:45 Uwaga! odc. 5511

20:00 Mam talent odc. 13 s. 11

22:20 Pięćdziesiąt twarzy Greya 

 - melodramat

01:00 Dlaczego nie! - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata  

 odc. 31 - serial

09:15 Przygody Kota w butach 

 odc. 42 - serial

09:45 Przygody Kota w butach 

 odc. 43 - serial

10:15 Ewa gotuje odc. 349

10:45 Stuart Malutki - komedia 

12:30 Jaś Fasola odc. 1 - serial

13:05 Jaś Fasola odc. 2 - serial

13:40 The Story of My Life. 

 Historia naszego życia odc. 10 s. 2

14:45 Kabaret na żywo 

 według Paranienormalnych odc. 51

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 123

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 124

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 329 - serial

20:10 Jak wytresować smoka II - film

22:30 Szklana pułapka - film

01:25 Więcej niż wszystko - film

10:30 Brzydula 18:00 Policjantki 
i policjanci

10:05 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:50 Królowa Bona 09:45 Okrasa łamie 

przepisy

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

Studentka literatury jest zafascynowana przystojnym 
miliarderem. Mężczyzna zaczyna przygotowywać 
dziewczynę do podpisania kontraktu, który pozwoli 
jej zostać jego kochanką.

Lincoln wraca do porzuconej przed laty rodziny. 
Umierająca żona prosi go, by odebrał syna ze 
szkoły wojskowej, by mogła się z nim pożegnać. 
Chce także, aby obaj poznali się i pokochali.

„Więcej niż wszystko”
(1987r.) Polsat 01:25

„Pięćdziesiąt twarzy Greya”
(2015r.) TVN 22:20
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10:30 Leśniczówka

05:35 Klan odc. 3384
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. 84 s. 2
09:00 Ziarno odc. 684
09:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 50 - serial
10:05 Zakochaj się w Polsce odc. 94
10:30 Leśniczówka odc. 59 - serial
11:00 Leśniczówka odc. 60 - serial
11:25 Leśniczówka odc. 61 - serial
11:50 UEFA Euro 2020
12:00 UEFA Euro 2020
13:15 Między ziemią a niebem
13:19 Anioł Pański
13:30 Między ziemią a niebem
14:00 Planeta lasów odc. 11 - serial
14:35 Spis treści odc. 33
14:45 Big Music Quiz odc. 23
15:45 Puchar Świata w Niżnym  
 Tagile Skoki narciarskie
16:00 Puchar Świata w Niżnym  
 Tagile Skoki narciarskie
17:00 Teleexpress
17:10 Puchar Świata w Niżnym  
 Tagile Skoki narciarskie
18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport 
20:15 Blondynka odc. 79 s. 7 - serial
21:15 Rolnik szuka żony odc. 12 s. 5
22:15 Ride. Smak życia - komedia 
23:55 Siedmiu wspaniałych - western
02:15 Jaka to melodia? 

06:00 Czysta chata odc. 24

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 12 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 13 - serial

08:05 Flintstonowie odc. 2 - serial

08:40 Flintstonowie odc. 3 - serial

09:15 Baśń o sześciu łabędziach 

 odc. 9 - film

11:00 Galileo odc. 720

12:05 Nie można pocałować 

 panny młodej - komedia 

14:10 Mistrz kierownicy ucieka 

 - komedia 

16:30 Załoga - film

19:00 Galileo odc. 721

20:00 Taxi - komedia 

21:55 Oko za oko odc. 1 - serial

22:55 Oko za oko odc. 2 - serial

00:00 Tuż przed tragedią odc. 8 - serial

06:00 Flash odc. 13 s. 1 - serial

06:55 Flash odc. 14 s. 1 - serial

07:50 Flash odc. 15 s. 1 - serial

08:45 Przygody Merlina 

 odc. 2 s. 4 - serial

09:40 Przygody Merlina 

 odc. 3 s. 4 - serial

10:40 Następny proszę! odc. 10

11:35 Smokiem i mieczem - film

13:30 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

14:45 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

15:55 Święta na Manhattanie - film

17:50 Ja, ty i on - komedia

20:00 W obronie własnej - film

22:00 Arena - thriller 

23:55 Ukryta tożsamość 

 odc. 13 s. 1 - serial

00:50 Z archiwum policji odc. 10 - serial

07:00 Antyfonie odc. 5 - serial
07:25 Teledyski
07:55 Dranie w kinie odc. 44
08:40 Pan wzywał, Milordzie? 
 odc. 10 - serial
09:40 Śladami wielkich kompozytorów  
 odc. 2 - serial
10:50 Trzeci punkt widzenia odc. 265
11:25 Uciekinier - dramat
13:40 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 65
13:45 Chuligan literacki odc. 106
14:25 Faworyta Opera 
17:15 Studio Kultura - niedziela z...  
 odc. 515
18:05 Skutki noszenia kapelusza 
 w maju - komedia 
19:40 Piosenki z programu 
 „Wieczorny gość” - koncert
20:05 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 65
20:20 Obława - dramat
22:00 Trzeci punkt widzenia odc. 265
22:40 Z pogranicza cudu - film
23:40 Scena alternatywna odc. 75
00:20 Konformista - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 412
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 17 - serial
08:05 Droga od Chrystusa 
 do Konstantyna odc. 5 - film
09:10 Janosik odc. 5 - serial
10:25 Okrasa łamie przepisy odc. 83
10:55 Grecka odyseja Joanny Lumley  
 odc. 3 - film
11:55 Opowieści o Yellowstone 
 odc. 1 - serial
12:55 Lodowa planeta odc. 3 - serial
14:00 Archiwum zimnej wojny odc. 14
14:35 Dziewczyna szuka miłości - film
16:15 Wielka gra odc. 167
17:10 Wojownicy czasu odc. 3
17:45 Przygody pana Michała 
 odc. 7 - serial
18:25 Przygody pana Michała 
 odc. 8 - serial
19:00 Od stepów Kubania 
 po Niepodległość - film
20:05 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 1 - film
21:05 Rejs - komedia 
22:20 7 peron
22:55 Wielki test z historii. 
 Polskie zwycięstwa
00:40 Złote koło - film

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Ben Hur - wyścig po chwałę - film
09:00 Myśląc Ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
10:40 Cuda Jezusa odc. 2 - serial
11:35 Królewna Śnieżka odc. 2 - serial
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:10 Patryk - dzielny pasterz 
 ze szmaragdowej wyspy - film
14:50 Święty na każdy dzień
14:55 Kartka z kalendarza
15:00 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 5 - serial
15:45 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Rekolekcje adwentowe odc. 1
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 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Marcowy kawaler
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Filmowe życiorysy

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 1952 - serial

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 1953 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1402 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie

10:45 Wielka Rafa Koralowa 

 z Davidem Attenborough 

 odc. 2 - serial

11:50 The Voice of Poland odc. 17 s. 9

14:00 Familiada Teleturniej 

14:35 Polska - Dania Piłka ręczna

14:50 Polska - Dania Piłka ręczna

16:55 XVIII Mazurska Noc 

 Kabaretowa Mrągowo 2016 

 odc. 1

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Na dobre i na złe 

 odc. 722 - serial

19:30 Rodzinka.pl odc. 251 - serial

20:05 Skyfall - film

22:35 Tajemnica Filomeny - film

00:25 W kręgu miłości - melodramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1114

11:00 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 4 s. 10

11:35 Co za tydzień odc. 878

12:10 Diagnoza odc. 13 s. 3 - serial

13:10 Mam talent odc. 13 s. 11

15:25 Miłość jest wszystkim 

 - kulisy produkcji

16:00 Avengers: Czas Ultrona - film

18:55 Jak Mikołaj odc. 2

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 19

19:45 Uwaga! odc. 5512

20:00 MasterChef odc. 13 s. 7

21:30 Pod powierzchnią odc. 7 - serial

22:35 47 roninów - film

01:00 San Andreas - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata  

 odc. 32 - serial

09:00 Mrówka Z - film

10:55 Dr Dolittle - komedia 

12:35 Jak wytresować smoka II - film

14:55 W 80 dni dookoła świata - film

17:35 Nasz nowy dom odc. 95

18:40 Dom pełen życia odc. 10 - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 292

20:05 Ryjek 2018: Piotr Bałtroczyk 

 i przyjaciele

22:35 Ślad odc. 21 - serial

23:35 Ślad odc. 22 - serial

00:45 Ghost in the Shell - film

05:45 Ukryta prawda odc. 404 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Kryminalni odc. 12 s. 7

10:00 Brzydula odc. 87 - serial

10:35 Brzydula odc. 88 - serial

11:10 Brzydula odc. 89 - serial

11:45 Brzydula odc. 90 - serial

12:20 Zabójcza broń odc. 1

13:25 Jak uratowano Dziki Zachód 

 - komedia 

15:20 Był sobie łajdak - western

17:55 W krzywym zwierciadle: 

 Witaj Święty Mikołaju! - komedia 

20:00 Wojownicze żółwie ninja 

 - komedia

22:15 Gracz - dramat

00:30 Sposób na morderstwo odc. 7 s. 2

11:10 Brzydula 11:00 Galileo

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

10:25 Okrasa łamie 
przepisy

05:55 Barwy szczęścia 19:45 Uwaga! 08:35 Jeźdzcy smoków

Nowy Jork jest terroryzowany przez złowieszczego 
Shreddera i jego Klan Walczących Stóp. By 
uratować miasto, cztery wojownicze żółwie ninja 
łączą siły z dziennikarką i kamerzystą.

Tony angażuje się w stworzenie zaawansowanej 
sztucznej inteligencji, która ma samodzielnie 
eliminować zagrożenia. Ultron wymyka się spod 
kontroli i zamienia w potwora, który zagraża 
ludzkości.

„Avengers: Czas Ultrona”
(2015r.) TVN 16:00

„Wojownicze żółwie ninja”
(2014r.) TVN 7 20:00
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 377 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 69 - 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. 97 s. 8 - serial
09:55 Komisarz Alex odc. 19 s. 2
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 12
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Cudaczne stroje zwierząt - film
13:50 The Wall. Wygraj marzenia
14:00 Elif odc. 378 - serial
14:50 Big Music - quiz
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 197
16:05 Wieczna miłość odc. 70 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3385
18:30 Korona królów odc. 135 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 62 - serial
21:00 Rozmowy z katem
22:35 Dekalog odc. 8 - dramat
23:40 Anioły Żegoty - film
00:40 Ride. Smak życia - komedia 

05:10 Ukryta prawda odc. 405 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 174 - serial 

07:15 Szpital odc. 455 - serial 

08:15 Dr House odc. 20 s. 8 - serial

09:15 Dr House odc. 20 s. 8 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 223 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 175 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 633 - serial 

14:55 Szpital odc. 456 - serial 

15:55 Dr House odc. 21 s. 8 - serial

16:55 Dr House odc. 22 s. 8 - serial

17:55 Brzydula odc. 91 - serial

18:25 Brzydula odc. 92 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 224 - serial 

20:00 Opętany - film

21:45 W garniturach odc. 2 - serial

22:45 Wieczne zło - horror

00:30 Lista klientów odc. 6 - serial

06:00 Czysta chata odc. 25
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 26 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 1 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 81
09:00 Septagon odc. 18
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 45
11:25 Benny Hill odc. 20
12:00 Detektywi w akcji odc. 60 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 61 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 180
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 494 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 63 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 63 - serial
18:00 Septagon odc. 20
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 430 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 209
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 9 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 10 - serial
22:00 Oko za oko odc. 3 - serial
23:00 Oko za oko odc. 4 - serial
00:00 Domy za grube miliony 
 odc. 3 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 81 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 104
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 54 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 2 s. 3 - serial 
10:00 Nash Bridges odc. 73 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 7 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 7 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 4
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 4
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 112 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 7 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 7 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 54 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 55 s. 2 - serial
20:00 Legionista - film
22:00 Misjonarz - thriller 
23:55 Strażnik czasu - film
01:55 Taki jest świat odc. 87 s. 3

07:00 Teledyski
08:00 Studio Kultura - rozmowy
08:15 Film animowany 
09:00 Grający z talerza - film
10:50 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 66
11:00 Czarne chmury odc. 1 - serial
12:05 Czarne chmury odc. 2 - serial
13:05 Studio Kultura - rozmowy
13:25 Nadzieja - dramat
15:05 Wiersze na 100-lecie   
 niepodległości odc. 7
15:20 Taśmy Kultury odc. 31
15:40 Śladami wielkich kompozytorów  
 odc. 2 - serial
16:45 Braciszek - film
18:35 Chuligan literacki odc. 106
19:05 Solo na ugorze - film
19:10 Obrabiarka - film
19:15 Koło bermudzkie - film
19:25 Którędy po sztukę odc. 73
19:35 Videofan
20:00 Informacje kulturalne
20:20 Mały Quinquin odc. 3
21:25 Penelopa - dramat
23:05 Kronos odc. 24
23:45 Obława - dramat
01:25 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 413

07:00 Parada oszustów odc. 1 - serial

08:05 Ex libris

08:30 Wojownicy czasu odc. 3

09:10 Polskie bitwy odc. 5

10:15 Sensacje XX wieku

10:45 Życie po radziecku odc. 5 - serial

11:25 Afryka odc. 5 - serial

12:25 Czterdziestolatek odc. 11 - serial

13:25 Rejs - komedia

14:45 Kopalnia „Polska”

15:15 Lodowa planeta odc. 3 - serial

16:15 Spór o historię odc. 72

16:50 Bez jednego drzewa 

 las lasem zostanie

18:00 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

18:35 Flesz historii

18:55 Parada oszustów odc. 2 - serial 

20:05 Niepodległość - film

22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 15

22:35 Marzyciele odc. 1

23:15 Wieniawa - film

00:25 Krucjaty odc. 1 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:30 100 cudownych 
 miejsc na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Syria - z serca pustyni
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Comino Polskie - film
13:10 Adoracja w Kalkucie - film
13:20 Koncert życzeń
14:10 Krok za krokiem - dramat
15:40 Pocztówka z Indii - Chennai 
 - miasto św. Tomasza 
 Apostoła - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
17:55 Rekolekcje adwentowe odc. 2
18:00 Anioł Pański 
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 102 - serial
23:00 Prawdziwie spadła z nieba - film

05:30 Koło fortuny
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 116 s. 9 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 166
07:20 Na sygnale odc. 168 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 230
11:25 Rodzinka.pl odc. 65 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1953 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 90
14:10 Postaw na milion
15:10 O mnie się nie martw 
 odc. 116 s. 9 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 66 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 213 s. 11 - serial
19:05 Na sygnale odc. 1 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1953 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1954 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 65
20:55 M jak miłość odc. 1403 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Modliszka odc. 1
23:55 Trzeci oficer odc. 8
00:55 Tajemnica Filomeny - film

05:50 Uwaga! odc. 5512

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 21

07:55 Akademia ogrodnika odc. 21

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2342

11:00 Ukryta prawda odc. 985 - serial

12:00 Szpital odc. 874 - serial

13:00 Szkoła odc. 637 - serial

14:00 19+ odc. 338 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 11

15:30 Szkoła odc. 638 - serial

16:30 19+ odc. 339 - serial

17:00 Szpital odc. 875 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 986 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 20

19:50 Uwaga! odc. 5513

20:10 Doradca smaku odc. 22 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2790 - serial

20:55 Milionerzy odc. 224

21:30 Życie bez wstydu odc. 1 s. 6

22:30 Zemsta cieciów - komedia

00:40 Co za tydzień odc. 878

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 744 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 745 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 26 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 789 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 70 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 736 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2773 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 662 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3771
16:30 Na ratunek 112 odc. 125 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 55 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2774 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 328 - serial
20:10 Ghost in the Shell - film
22:35 Wybraniec śmierci - film
00:35 Negocjator - film

14:55 Szpital 12:00 Detektywi w akcji 18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Czarne chmury 10:15 Sensacje XX wieku

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

Grupa pracowników luksusowego apartamentowca 
postanawia zemścić się na finansiście z Wall 
Street, który ich oszukał.

Hybryda Major wchodzi w skład elitarnej jednostki 
Section 9, która zajmuje się zwalczaniem terroryzmu 
i cyberprzestępczości. Pewnego dnia jej członkowie 
muszą zająć się sprawą terrorysty Hideo Kuze.

„Ghost in the Shell”
(2017r.) Polsat 20:10

„Zemsta cieciów”
(2011r.) TVN 22:30



Wtorek, 4 grudnia 2018

14:00 Elif

05:35 Elif odc. 378 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 70 - 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. 98 s. 8 - serial
09:55 Komisarz Alex odc. 20 s. 2
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 135 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 To się opłaca 
12:50 Kocimi drogami - film
13:50 Big Music - quiz
14:00 Elif odc. 379 - serial
14:50 The Wall. Wygraj marzenia
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 62 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 71 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3386
18:30 Korona królów odc. 136 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 63 - serial
21:00 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 2 s. 2 - serial
21:30 Big Music - quiz
21:40 Jednostka X odc. 12 s. 2 - serial
22:35 W ciemności - dramat
01:05 Imperium marzeń - film

05:10 Ukryta prawda odc. 406 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 175 - serial 

07:15 Szpital odc. 456 - serial 

08:15 Dr House odc. 21 s. 8 - serial

09:15 Dr House odc. 22 s. 8 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 224 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 176 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 634 - serial 

14:55 Szpital odc. 457 - serial 

15:55 Dr House odc. 23 s. 8 - film

16:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 1 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 93 - serial

18:25 Brzydula odc. 94 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 225 - serial 

20:00 Eksplozja - film

22:40 Lot 93 - dramat

00:55 Sposób na morderstwo 

 odc. 8 s. 2

06:00 Czysta chata odc. 1

07:05 Turbo Fast odc. 1 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 2 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 82

09:00 Septagon odc. 20

10:00 Hell’s Kitchen 

 - piekielna kuchnia odc. 46

11:25 Benny Hill odc. 31

12:00 Detektywi w akcji odc. 62 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 63 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 18

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 430 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 64 - serial

17:00 Światło twoich oczu 

 odc. 64 - serial

18:00 Septagon odc. 22

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 431 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 210

21:00 Maruderzy - thriller 

23:15 Outsider - film

01:20 STOP Drogówka odc. 181

06:00 Kontrakt na miłość odc. 82 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 105
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 55 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 3 s. 3 - serial 
10:00 Nash Bridges odc. 74 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 7 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 7 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 4 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 4 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 113 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 7 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 7 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 55 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 56 s. 2 - serial
20:00 Plan doskonały - thriller 
22:30 Czas zemsty - film
00:55 Pozwól mi wejść - horror

05:20 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 66
07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne
08:15 Studio Kultura - rozmowy
08:25 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 67
08:30 Każdemu to, czego mu wcale 
 nie trzeba - film
09:05 Braciszek - film
11:00 Czarne chmury odc. 3 - serial
12:00 Czarne chmury odc. 4 - serial
13:00 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 67
13:05 Studio Kultura - rozmowy
13:25 Mała Apokalipsa - dramat
15:25 Taśmy Kultury odc. 32
15:35 Taśmy Kultury odc. 33
15:55 Personel - dramat
17:20 Drzazgi - komediodramat
19:20 Kronos odc. 24
20:00 Informacje kulturalne
20:20 Przesada - film
21:15 Seks, kłamstwa i kasety wideo  
 - film
23:00 Dezerterzy odc. 92
23:30 Wieczny ogień
23:50 Agnieszki tu nie ma - film
00:55 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 414

06:55 Parada oszustów odc. 2 - serial

08:00 Niecała nieprawda czyli PRL 

 w DTV odc. 54

08:45 Flesz historii

09:10 Bez jednego drzewa las 

 lasem zostanie

10:20 Sensacje XX wieku odc. 24

11:15 Spór o historię odc. 109

11:50 Kopalnia „Polska”

12:25 Czterdziestolatek odc. 12 - serial

13:35 Wszystkie kolory świata 

 odc. 18 - serial

14:40 Historia w postaciach zapisana  

 odc. 10 - serial

16:25 Marzyciele odc. 2

16:55 Pieronie czy ci nie żal? - film

18:00 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

18:35 Rozmowy o Niepodległości odc. 2

18:55 Parada oszustów odc. 3 - serial 

19:55 Opowieść o Żegocie - film

21:05 Zaginiony świat Aleksandra  

 Wielkiego odc. 2 - serial

22:00 Jak było? odc. 28

22:40 Zawrócony - tragikomedia

00:10 Sensacje XX wieku odc. 26

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:50 Pocztówka z Indii - Chennai 
 - miasto św. Tomasza Apostoła 
 - film
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc Ojczyzna
11:45 Refleksje nad Psalmem XXIII  
 odc. 8
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Wędrówka w nieznane - dramat
13:50 Chingola - film
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 102 - serial
14:50 Ty idź pierwszy! - film
15:40 Hwange
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 Rekolekcje adwentowe odc. 3
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 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Głos serca odc. 26 - serial
22:40 Idealna fala - film

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1403 - serial
07:00 Cerkiew prawosławna 
 w 100-lecie niepodległości
07:20 Na sygnale odc. 169 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 231
11:25 Rodzinka.pl odc. 66 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1954 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 91
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1403 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:00 Łzy Cennet odc. 67 - serial
17:45 Szwecja - Polska Piłka ręczna
17:50 Szwecja - Polska Piłka ręczna
18:35 Szwecja - Polska Piłka ręczna
19:40 Barwy szczęścia 
 odc. 1954 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1955 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 66
20:55 M jak miłość odc. 1404 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów  
 odc. 807
23:00 Gruba - film
00:10 Rodzinka.pl 
 odc. 251 s. 13 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 22 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2343

11:00 Ukryta prawda odc. 986 - serial

12:00 Szpital odc. 875 - serial

13:00 Szkoła odc. 638 - serial

14:00 19+ odc. 339 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 11

15:30 Szkoła odc. 639 - serial

16:30 19+ odc. 340 - serial

17:00 Szpital odc. 876 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 987 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 21

19:50 Uwaga! odc. 5514

20:10 Doradca smaku odc. 23 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2791 - serial

20:55 Milionerzy odc. 225

21:30 Labirynt - thriller 

00:30 Superwizjer odc. 1145

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 746 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 747 - serial 
010:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 27 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 790 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 71 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 737 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2774 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 663 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3772
16:30 Na ratunek 112 odc. 126 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 56 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2775 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 331 - serial
20:05 Ślad odc. 23
21:05 Ślad odc. 24
22:20 Negocjator - film
01:05 Sztanga i cash 
 - komedia 

07:15 Szpital 12:00 Detektywi w akcji

15:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 23:00 Dezerterzy 10:20 Sensacja XX wieku

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

Święto Dziękczynienia. Zaprzyjaźnione rodziny 
Doverów i Birchów razem jedzą obiad. Sielanka 
kończy się, gdy znikają 6-letnia Anna i rok starsza 
Joy. Dla obydwu rodzin zaczyna się koszmar.

W trakcie likwidacji lwowskiego getta kanalarz 
Leopold Socha spotyka poszukującą schronienia 
grupę Żydów. Zgadza się pomóc im ukryć się 
w kanałach za 500 złotych dziennie.

„W ciemności”
(2011r.) TVP 1 22:35

„Labirynt”
(2013r.) TVN 21:30



Środa, 5 grudnia 2018

14:00 Elif

05:35 Elif odc. 379 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 71 - 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. 99 s. 8 - serial
09:50 Komisarz Alex odc. 21 s. 2
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 136 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Bo ja wybieram zdrowie odc. 5
12:50 Big Music - quiz 
12:55 Dzika Holandia odc. 1
13:50 The Wall. Wygraj marzenia
14:00 Elif odc. 380 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 63 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 72 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3387
18:30 Korona królów odc. 137 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 64 - serial
21:00 Wielki test o Europie 
22:25 Dymy, opary i smog - film
23:30 Bez tożsamości 
 odc. 7 s. 2 - serial
00:25 Jednostka X odc. 12 s. 2 - serial

05:10 Ukryta prawda odc. 407 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 176 - serial 

07:15 Szpital odc. 457 - serial 

08:15 Dr House odc. 23 s. 8 - film

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 1 s. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 225 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 177 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 1 - serial 

14:55 Szpital odc. 458 - serial 

15:55 Diagnoza odc. 1 s. 1 - serial

16:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 2 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 95 - serial

18:25 Brzydula odc. 96 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 226 - serial 

20:00 Gracz - dramat

22:20 Pod powierzchnią 

 odc. 1 s. 1 - serial

23:50 Sztuka zrywania - komedia

06:00 Czysta chata odc. 2

07:05 Turbo Fast odc. 2 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 3 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 83

09:00 Septagon odc. 22

10:00 Hell’s Kitchen 

 - piekielna kuchnia odc. 47

11:25 Benny Hill odc. 32

12:00 Detektywi w akcji odc. 64 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 65 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 182

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 431 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 65 - serial

17:00 Światło twoich oczu 

 odc. 65 - serial

18:00 Septagon odc. 23

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 432 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 211

21:05 Kroniki Strażnika - film

23:05 Bitwa o Ziemię - film

01:30 Tuż przed tragedią odc. 8 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 83 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 106
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 56 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 4 s. 3 - serial 
10:00 Nash Bridges odc. 75 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 7 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 7 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 4 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 4- serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 114 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 7 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 7 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 56 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 57 s. 2 - serial
20:00 13. dzielnica - film
21:45 Wpół do śmierci II - film
23:20 Code Black: Stan krytyczny 
 odc. 1 - serial
00:15 Flash odc. 13 - serial

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne
08:20 Studio Kultura - rozmowy
08:35 Nauka - film
08:55 Drzazgi - komediodramat
10:50 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 68
11:00 Czarne chmury odc. 5 - serial
12:00 Czarne chmury odc. 6 - serial
13:05 Studio Kultura - rozmowy
13:20 Wróżby kumaka - dramat
15:05 As
15:35 Film fabularny
16:00 Wiersze na 100-lecie   
 niepodległości odc. 8
16:15 Taśmy Kultury odc. 34
16:35 Legendy rocka odc. 32 - serial
17:35 Warszawa - film
19:30 Dezerterzy odc. 92
20:00 Informacje kulturalne
20:20 Przypis - dramat
22:05 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 68
22:10 Pegaz odc. 115
22:50 Obcy w raju - film
00:05 Seks, kłamstwa i kasety wideo  
 - film

06:50 Był taki dzień odc. 5

07:00 Parada oszustów odc. 3 - serial

08:00 Archiwum zimnej wojny odc. 15

08:35 Jak było? odc. 28

09:20 Pieronie czy ci nie żal? - film

10:25 Sensacje XX wieku odc. 26

11:25 Marsze Niepodległości - film

12:30 Czterdziestolatek odc. 13 - serial

13:35 Wszystkie kolory świata 

 odc. 19 - serial

14:40 Od stepów Kubania 

 po Niepodległość - film

15:45 Wyprawy krzyżowe odc. 1 - serial

16:45 Dokumentaliści - film

17:55 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

18:25 Śladami zbrodni i walki 

 1944-1956 odc. 24 - serial

18:55 Parada oszustów odc. 4 - serial 

20:10 Słynne jednostki specjalne 

 odc. 3 - serial

21:00 Normandia. Ostatni bohaterowie  

 desantu odc. 1 - film

22:00 #dziedzictwo odc. 5

22:35 Skarga - film

00:10 Sensacje XX wieku odc. 27

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 20 lat dla świata
10:00 Audiencja Generalna Ojca  
 Świętego Franciszka z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 7 - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Idealna fala - film
13:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
14:00 Głos serca odc. 26 - serial
14:40 Ojciec Klemens Vismara - film
15:15 Franciszek Ksawery 
 i zaginiony skarb samuraja - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Historia uzdrowienia Patryka
16:55 Kartka z kalendarza
17:00 Po stronie prawdy
17:55 Rekolekcje adwentowe
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków 
 - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Święta Barbara - dramat
23:50 Adoracja w Kalkucie - film

06:00 M jak miłość odc. 1404 - serial
06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 170 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 232
11:25 Rodzinka.pl odc. 67 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1955 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 92
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1404 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 68 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 214 s. 11 - serial
19:05 Na sygnale odc. 2 - serial
19:30 Sylwester - mini audycja
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1955 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1956 - serial
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 26 - serial
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 723 - serial
21:55 Na sygnale odc. 209 - serial
22:35 Córka prezydenta - komedia
00:30 O mnie się nie martw 
 odc. 116 s. 9 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 23 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2344

11:00 Ukryta prawda odc. 987 - serial

12:00 Szpital odc. 876 - serial

13:00 Szkoła odc. 639 - serial

14:00 19+ odc. 340 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 11

15:30 Szkoła odc. 640 - serial

16:30 19+ odc. 341 - serial

17:00 Szpital odc. 877 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 988 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 22

19:50 Uwaga! odc. 5515

20:10 Doradca smaku odc. 27 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2792 - serial

20:55 Milionerzy odc. 226

21:30 Wracajcie skąd przyszliście  

 odc. 1

22:30 Mroczna dzielnica - film

00:40 Jump Street 21 

 - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 748 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 749 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 28 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 791 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 72 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 738 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2775 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 664 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3773
16:30 Na ratunek 112 odc. 127 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 57 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2776 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 335 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 247 - serial
20:40 Sztanga i cash 
 - komedia 
23:20 Wykapany ojciec 
 - komediodramat
01:45 Szczeniaki - komedia 

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 19:30 Dezerterzy 10:25 Sensacje XX wieku

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

Koledzy z liceum, Jenko i Schmidt, rozpoczynają 
pracę w policji. Wkrótce zostają przeniesieni do 
jednostki specjalnej 21 Jump Street i dostają zadanie 
wymagające infiltracji środowisk młodzieżowych.

Członek straży obywatelskiej zabija człowieka 
powiązanego z najniebezpieczniejszymi 
środowiskami przestępczymi, co pociąga za sobą 
krwawe rozrachunki oraz spisek tajnych służb.

„Jump Street 21”
(2012r.) TVN 00:40

„Kroniki Strażnika”
(2016r.) TV 4 21:05

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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KrzyżówKa panoramiczna

Kisiel jabłkowy z musem z cherimoya
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składniki: 
1 szklanka wody
1 łyżka cukru
1 jabłko
1 łyżka mąki ziemniaczanej
szczypta cynamonu
2-3 goździki
1 owoc cherimoya

sposób wykonania:
W garnku zagotować 3/4 szklanki wody. 

W reszcie zimnej wody rozmieszać mąkę 
ziemniaczaną. Do gotującej się wody wsypać 
cukier, dodać goździki, cynamon oraz pokro-
jone w kostkę jabłko. Gotować aż do rozgoto-
wania się jabłka. Następnie wlać wodę z mąką 
ziemniaczaną i jeszcze przez ok. minutę goto-
wać. Przelać do salaterek i ostudzić.

Owoc cherimoya przekroić na pół i wydrą-
żyć z pestek, a następnie łyżeczką wyskrobać 
miąższ. Pestki wyrzucić, natomiast miąższ 
zblendować na gładką masę. Polać nią ostu-
dzony kisiel i udekorować, np. orzechami.

smacznego!

Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…
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Świąteczne przygotowania czas zacząć
BOŻE NARODZENIE  Jak sprzątać przed świętami, by nie dać się zwariować i nie narobić jeszcze większe-
go bałaganu? O tym przeczytasz w naszym poradniku. Dziś część pierwsza

W mojej rodzinie jedna 
z cioć świąteczne porządki za-
czynała w wigilię o 6.00. Sąsia-
dów budziła porannym trzepa-
niem dywanów. Potem było już 
tylko gorzej. Mycie okien, pra-
nie firan, ścieranie kurzu, mycie 
podłóg, gotowanie wigilijnych 
potraw i pieczenie ciast, a na 
to wszystko ubieranie choinki 
i pakowanie prezentów. Cała jej 
rodzina od świtu stała na bacz-
ność, a dzień spędzała w biegu 
i wariactwie sprzątania. A jed-
nak na czas wigilijnej wieczerzy 
nadchodził upragniony spokój. 
I wcale nie dlatego, że w końcu 
wszyscy mogli usiąść i coś zjeść, 
a dlatego że ciocia ze zmęcze-
nia zwyczajnie zasypiała. Nawet 
przy stole. Tak było co roku, stała 
się anegdotą rodzinną, a mimo 
to przyzwyczajeń nie zmieniła. 
Tylko po co tak męczyć siebie 
i rodzinę, a co za tym idzie psuć 
atmosferę świąt? Lepiej zacząć 
zawczasu i wszelkie prace rozło-
żyć na etapy. Koniec listopada to 
odpowiednia pora, by wszystko 
z głową zaplanować.

Po pierwsze, plan
W kolejnych numerach ty-

godnika będziemy przypominać, 
co należy zrobić w ramach planu 
sprzątania. Ale jest jeszcze inny 
plan, który można przygotować 
w nadchodzący weekend. Cho-
dzi o zakup prezentów świątecz-
nych. Na kartce wypisz, komu 
robisz prezenty i jakie masz 
propozycje dla danej osoby. Je-
śli mają to być składkowe po-
darunki, już teraz porozmawiaj 
z pozostałymi darczyńcami, co 
kupujecie i za ile, i zacznij szu-
kać. Nie czekaj na ostatnią chwi-
lę. Teraz jest dobry moment na 
zastanowienie się i przejrzenie 
ofert na aukcjach internetowych 
czy w internetowych sklepach. 
Zamawiając kurierem przed 15 
grudnia mamy gwarancję, że 
przesyłka dotrze przed święta-
mi. Pomyśl też, w co zapakujesz 
prezenty. W sklepach jest spory 
wybór papierów i toreb prezen-
towych. I pamiętaj, żeby dobrze 
schować upominki przed cie-
kawskimi dziećmi.

Drugi plan, który możemy 
zrobić już teraz, to menu. Spisz 
składniki potrzebne do przy-
gotowania potraw i podziel je 
na te, które trzeba ze względu 

na ich świeżość kupić w ostat-
niej chwili oraz na te, w które 
można zaopatrzyć się już dziś. 
Zapakowane bakalie, proszek 
do pieczenia, cukier, cynamon, 
przyprawy, mak czy kukurydza 
w puszcze to produkty, które 
warto kupić przy okazji codzien-
nych zakupów. 

Wystrój domu
Pomyśl, jak w tym roku 

chcesz ozdobić dom. Bombki 
te same, czy może coś nowego? 
Nadają się te ubiegłoroczne, czy 
w zeszłym roku kot przewrócił 
choinkę? W sklepach jest peł-
no ozdób świątecznych. A jeśli 
planujesz wykonać je sama, po-
przeglądaj różne poradniki czy 
strony w internecie. Zbierz ele-
menty dekoracji – gałązki, wi-
klina, szyszki się nie popsują. 

Pomóż 
innemu mikołajowi
I przy okazji rób porządki. 

Jak? Przejrzyj szafy swoje i swo-
ich bliskich. Wyciągnij z nich już 
teraz rzeczy, które zalegają i są 
już niepotrzebne. Posegreguj 
nienoszoną lub za małą odzież. 
Tę niezniszczoną możesz wysta-
wić na aukcjach internetowych 
i zwyczajnie zarobić na niej na 
nowe prezenty. Tak samo z in-
nymi zbędnymi przedmiotami 
lub zabawkami. Ktoś z pewno-
ścią się ucieszy, jeśli będzie mógł 
kupić coś markowego taniej. Je-
śli nie chcesz wystawiać rzeczy 
w internecie lub zwyczajnie nie 
masz czasu, poszukaj jakiegoś 
komisu w okolicy. Kolejna opcja 
to zapakowanie rzeczy w karto-
ny i oddanie potrzebującym np. 
do PCK.

Taki przegląd to okazja do 
wysprzątania szaf w środku. Po 
wyjęciu zawartości warto wy-
trzeć kurze. Jeśli nie wkładasz 
od razu rzeczy do środka i masz 
możliwość odczekać chwi-
lę, a szafa jest z naturalnego 

drewna, po umyciu jej natrzyj 
wnętrze szmatką nasączoną 
olejkiem lawendowym, który 
doskonale odstrasza mole. Roz-
wieś torebki zapachowe. Mogą 
być kupne lub własnej roboty 
– zapakuj w woreczki suszoną 
lawendę. Do szafki z butami 
możemy kupić specjalny pochła-
niacz zapachów. Po wysprząta-
niu i posegregowaniu ponownie 
układamy w szafach. Jeden etap 
sprzątania mamy za sobą.

Napraw drobne usterki
„Jak powiedziałem, że zro-

bię, to zrobię, nie musisz mi 
co miesiąc przypominać”- któ-
ra z pań nie słyszała tego od 
swojego partnera? No to mamy 
ostatni miesiąc. Najwyższa 
pora, by naprawić obluzowany 
zawias czy inne domowe uster-
ki. Po co walczyć z zawiasami 
czy zapchanym syfonem w wigi-
lię? A jeśli partner kanapowiec 
niereformowalny, mamy jeszcze 
czas, by wezwać przystojnego 
hydraulika. 

Czas na remont
Twój przedpokój odstrasza 

poobijanymi i zabrudzonymi 
ścianami, a przez sezon letni 
nikt nie miał do tego głowy? 
Teraz martwisz się co powiedzą 
goście? To ostatni moment na 
remont i odmalowanie. Warto 
się zastanowić, czy przy okazji 
nie machnąć farbą kuchni czy 
salonu. Spokojnie zdążymy na 
święta.

Pranie tapicerki
Jeśli musimy odświeżyć ka-

napę, wyprać brudną tapicerkę 
lub wykładzinę, a chcemy, żeby 
to zrobiła profesjonalna firma, 
nie ma na co czekać. Trzeba na-
tychmiast dzwonić i zamawiać 
termin. Jeśli będziemy to robić 
sami, warto już teraz zakupić 
środki no i zaplanować dogodny 
termin, by nie kolidował z inny-
mi pracami i naszym rodzinnym 

planem dnia. Pranie kanapy 
w weekend to kiepski pomysł. 
Warto to zrobić któregoś po-
wszedniego wieczora, tak by 
miała ona szansę wyschnąć pod 
nieobecność domowników. Po-
dobnie z dywanem czy wykła-
dziną. Po wypraniu dywanu do-
brym babcinym sposobem jest 
rozłożenie na nim gazet, które 
wchłoną wilgoć. Pamiętaj, żeby 
przed czyszczeniem taki dywan 
porządnie odkurzyć, a najlepiej 
wytrzepać.

Sprzątamy od góry
To złota zasada sprzątania, 

ale zanim od tego zaczniemy, 
zejdźmy najpierw do piwnicy. 
Przejrzyjmy nasze zaprawy. To 
z nich, co idealnie nadaje się na 
święta, odłóżmy na specjalną 
półkę i skreślmy z naszej listy 
zakupowej. W ferworze świą-
tecznych sprawunków kupujemy 
np. gruszki w occie zapominając, 
że ciocia dała nam kilka słoicz-
ków. Warto przy okazji odkurzyć 
też zimowy sprzęt. Umyć sanki, 
wyczyścić narty.

Teraz wskakujemy na drabi-
nę. Lampy, klosze i abażury już 
możemy umyć. Do mycia szkla-
nych wystarczy woda z płynem 
do mycia naczyń i łyżką sody. 
Płuczemy w wodzie z octem. 
Metalowe elementy wycieramy 
miękką szmatką namoczoną 
w wodzie z płynem do czysz-
czenia. Materiałowe abażury 
możemy wyprać w letniej wo-
dzie nawet pod prysznicem, ale 
z lekkim strumieniem wody. Na 
lampę zakładamy wysuszone. 
Żarówki wykręcone przeciera-
my delikatnie wilgotną gąbką 
lub miękką szmatką. Nie nama-
czamy gwintu. 

Gotowe? Za tydzień czeka 
nowa porcja zadań.

(CR)
fot. pixabay/ilustracyjne
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I Ty oddychasz trucizną
JAKOŚĆ POWIETRZA  Polscy celebryci zaangażowali się w kampanię antysmogową. O tym, czy smog nam 
grozi, co możemy zrobić, by go minimalizować oraz jak dochodzić swoich praw 

Przy pogodzie, jaką obec-
nie mamy, nasze miejscowości 
wieczorami spowija gęsta mgła 
zmieszana ze związkami trują-
cymi, bardzo szkodliwymi dla 
naszego organizmu. Smog to 
nienaturalne zjawisko atmosfe-
ryczne, które powstaje poprzez 
zanieczyszczenie powietrza 
wskutek działalności człowieka 
(m.in. niewłaściwego ogrzewa-
nia domów) oraz niekorzystnych 
zjawisk naturalnych: znacznego 
zamglenia i bezwietrznej pogo-
dy. Wchodzące w skład smogu 
związki chemiczne, pyły i znacz-
na wilgotność stanowią zagro-
żenie dla zdrowia człowieka, 
mogą być nawet przyczyną jego 
śmierci.

Ruszyła kampania
O smogu mówi się dużo. 

Ciągle jednak nasze społeczeń-
stwo bagatelizuje ten problem. 
Ludzie wychodzą z założenia, 
że spalenie kilku śmieci nie 
zaszkodzi. Tak myślących jest 
tak wielu, że z kilku spalonych 
śmieci robią się tony, a w po-
wietrzu pojawia się szkodli-
wy smog. Problem jest na tyle 
duży, ze znane postaci z dużego 
i małego ekranu postanowiły 
wesprzeć ogólnopolską kampa-
nię „Pierwsza doba bez smogu” 
swoim wizerunkiem. Są to m. in 
Aleksandra Popławska, Krzysz-
tof Materna, Małgorzata Fo-
remniak, Julia Wieniawa, Magda 
Gessler, Krzysztof Ibisz, Joanna 
Jabłczyńska, ks. Adam Boniecki, 
Anna Skura, Paweł Deląg, Vienio, 
Katarzyna Bosacka, Patrick the 
Pan, Ajgor Ignacy, Wiktor Mro-
zik. Celem kampanii jest poka-
zanie, jak to jest funkcjonować 
bez powietrza. Uczestnicy mają 
za zadanie wstrzymać oddech 
na jakiś czas, co jest filmowane 
i prezentowane w specjalnym 
spocie. 

– Nie chcemy straszyć, 
chcemy uświadamiać. Wierzę, 
że dzięki naszej grze problem 
smogu zaistnieje w świadomo-
ści wszystkich Polaków i stanie 
się ważnym tematem debaty 
publicznej. Niewielkie zmiany 
pomnożone przez miliony po-
prawią stan powietrza jakim 
oddychamy – wyjaśnia autor 
kampanii Mariusz Pitura.

Ponieważ akcja przerosła 
oczekiwania organizatorów, po-
stanowili oni, że może do niej 
dołączyć każdy. Wystarczy na-
grać film, na którym wstrzymu-
jemy powietrze, wstawić go na 
Instagram i oznaczyć @wstrzy-
majsmog. Akcja ma na celu 
zebranie 24 godzin bez zanie-
czyszczonego powietrza. Finał 
pierwszej fazy akcji przypada 
na 5 grudnia br. Właśnie wtedy, 
podczas Szczytu Klimatyczne-
go w Katowicach, odbędzie się 
projekcja 24-godzinnego filmu 
złożonego z wstrzymanych od-
dechów. 

Jest bardzo źle
Akcję tę uruchomiono, po-

nieważ według ostatniego ra-
portu Najwyższej Izby Kontroli 
Polska jest na jednym z pierw-
szych miejsc wśród krajów UE, 
jeśli chodzi o zanieczyszczenie 
powietrza. Europejska Agencja 
Środowiska podała, że rocznie 
z powodu skażonego powietrza 
umiera ponad 46 tys. Polaków! 
Aż 19 polskich miast znajduje 
się na liście 25 najbardziej za-
nieczyszczonych miast Europy. 
Największe zanieczyszczenie 
powietrza jest między innymi 
w takich miastach jak: Opoczno, 
Żywiec, Rybnik, Pszczyna, Kra-
ków czy Nowa Ruda. Nie lepiej 
jest w stolicy, a także w ma-
łych miejscowościach. Golub-
Dobrzyń, Rypin, Wąbrzeźno, 
Lipno czy Brodnicę wieczorami 

również przysłania smog. Go-
lub-Dobrzyń po zamontowaniu 
czujników smogowych trafił na 
ogólnopolską mapę smogową ze 
względu na znacznie przekro-
czone normy. 

Nie bądź bierny
Paląc w piecach śmieci tru-

jemy nie tylko świat, ale i sie-
bie, i swoją rodzinę. Dodatko-
wo niszczymy piec i zapychamy 
przewód kominowy, co może 
doprowadzić do zapalenia się 
sadzy w kominie i pożaru. Takie 
spalanie nie daje wcale energii 
cieplnej. Paląca się guma czy 
plastik daje krótkotrwale ciepło, 
które szybko zanika. My nato-
miast tracimy energię i zdro-
wie.

Za dobre, energetyczne spa-
lanie odpowiada suchy węgiel. 
Mokry nie daje energii, bo tra-
ci ją na osuszanie się w piecu 
i tworzy gęsty, smogowy dym. 
Suchy daje większą energię 
i mało dym. Mało tego, ważne 
jest, jak rozpalamy. Nie powin-
no się rozpalać „od dołu” pieca 
i zasypywać ognia węglem, bo 
wtedy również tracimy energię 
i tworzymy gęsty dym. Najpierw 
wypełniamy piec węglem i roz-
palamy „od góry”. Jeśli chodzi 
o piece na ekogroszek, powinni-
śmy pamiętać o ich regularnym 
czyszczeniu.

Nie bądźmy bierni, kiedy wi-
dzimy, że z komina sąsiada leci 
smolisty czarny dym. Zacznijmy 
od rozmowy, może pomoże, jeśli 
nie – nie wahajmy się zawiado-
mić straży miejskiej czy policji 
lub urzędu. Oni mogą skontro-
lować, czym jest palone i nało-
żyć mandat. Przykre, jeśli tak 
trzeba zareagować, ale przecież 
naszej i sąsiada rodziny zdrowie 
jest najważniejsze.

Możesz pozwać
Jeśli nie masz już siły na to, 

co wyprawiają sąsiedzi i miesz-
kańcy miejscowości, w której 
mieszkasz, a smog znacznie 
utrudnia życie tobie i twojej 
rodzinie, możesz złożyć pozew. 
Taki ruch wiosną tego roku 
zrobiła aktorka znana z seriali 
„Pierwsza miłość” i „O mnie się 
nie martw” Katarzyna Anku-
dowicz. Jako pierwsza złożyła 
pozew przeciwko miastu i na-
głośniła sprawę. W ślad za nią 
poszli inni.

– Pomysłodawcami akcji je-
steśmy wspólnie z mecenasem 
Radosławem Górskim, obojgu 
nam doskwierał warszawski 
smog i bardzo chcieliśmy coś 
z tym zrobić – mówi Katarzy-
na Ankudowicz. – Nie chcę być 
truta. Mieszkam w Warsza-
wie, ale smog to problem wie-
lu miast. Poziomy alarmowa-
nia i informowania o smogu 
od 2013 r. są w Polsce ustalone 
na absurdalnie wysokim pozio-
mie: średniodobowej średniej 
300 (alarmowanie) oraz 200 
(informowanie) mikrogramów 
pyłu PM 10 na metr sześcien-
ny powietrza. Dla porównania 
we Francji jest to odpowiednio 
80 i 50 mikrogramów na metr 
sześcienny, do tego określane 
w bardziej restrykcyjny sposób. 
Czy zatem Ministerstwo Śro-
dowiska uważa, że Polacy mają 
inne płuca niż Francuzi i u nas 
skutki zdrowotne pojawiają się 
dopiero przy około cztery razy 
wyższych stężeniach pyłu w po-
wietrzu niż u Francuzów? – pyta 
aktorka.

Katarzyna Ankudowicz żąda 
od miasta Warszawa i Skarbu 
Państwa 10 tys. zł, które chce 
przekazać na cele charytatyw-
ne. 

– Pozew oparty jest na 
trzech założeniach – tłumaczy 
Katarzyna Ankudowicz. – Po 

pierwsze, polskie państwo musi 
dbać o stan powietrza. Po dru-
gie, rażące wieloletnie zanie-
dbania państwa doprowadziły 
do tego, że powietrze w Polsce 
nie spełnia unijnych norm, co 
zostało potwierdzone wyrokiem 
Trybunału Sprawiedliwości UE 
z 22 lutego 2018 r., który orzekł, 
że Polska naruszyła prawo Unii 
w kwestii jakości powietrza 
przekraczając notorycznie do-
puszczalne wartości stężenia 
szkodliwego pyłu. I najważniej-
sze: z powodu zanieczyszczeń 
dochodzi do naruszenia dóbr 
osobistych mieszkańców Pol-
ski. Chcemy, by za moim i pana 
Tomasza Sadlika pozwami, ru-
szyła fala pozwów obywateli 
Polski, wówczas rachunkiem 
ekonomicznym jasno postawi-
my granicę rządzącym. Bardziej 
opłacalne będzie zajęcie się pro-
blemem smogu niż wypłacanie 
odszkodowań.

Jeśli zatem widzimy, że wło-
darz naszego miasta czy gminy 
niewiele robi w kwestii zwalcza-
nia smogu, również możemy go 
pozwać. Im mniej działań wło-
darza, tym większa szansa na 
naszą wygraną. Adwokat aktorki 
powołuje się na to, że władze, 
które nie podejmują skutecz-
nych działań, aby przeciwdziałać 
zatruwaniu ludzi, łamią prawo. 
Mają bowiem taki obowiązek 
wynikający przede wszystkim 
z Konstytucji RP, ustaw i prze-
pisów prawa wspólnotowego. 
Jego zdaniem, obowiązkiem 
włodarzy są działania na rzecz 
poprawy jakości powietrza czyli 
kampanie informacyjne, korzy-
stanie z dotacji np. unijnych na 
działania związane z ogranicza-
niem smogu.

(CR) 
fot. archiwum, internet

Aktorka Katarzyna Ankudowicz zachęca do składania pozwów sądowych 
przeciwko władzy w miastach, w których normy smogowe są przekraczane Wiele znanych twarzy polskiej telewizji dołączyło do akcji „Pierwsza doba bez smogu”
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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)

Będziesz szukał towarzystwa ciekawych, kreatyw-
nych osób, na pewno nie przyjmiesz zaproszeń od 
nudnych znajomych. Rozpiera cię energia, chcesz 
nauczyć się lub dowiedzieć czegoś nowego. Z łatwo-
ścią poradzisz sobie z obowiązkami zawodowymi. Po 
pracy będziesz zastanawiał się, jak zmienić aranżację 
mieszkania lub zajmiesz się porządkami w ogrodzie.

Czeka cię wiele nerwów i dyskusji nad kwestiami, które 
nie są warte uwagi. Wykaż cierpliwość, nie wypowia-
daj się, jeśli nie musisz i czekaj. Sytuacja wkrótce się 
wyklaruje, może nawet narodzą się ciekawe pomysły. 
W domu staraj się nie rozmawiać o pracy, poświęć 
czas na przyjemności, zamiast zadręczać się humora-
mi niezadowolonego szefa.

W najbliższych dniach będziesz brylować w towa-
rzystwie, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Znajo-
mi wyciągną cię na imprezę, a w pracy będziesz re-
prezentować firmę na ważnej konferencji. Wszędzie 
wypadniesz więcej niż dobrze, co da ci powód do 
satysfakcji. Niestety, zaniedbasz obowiązki domowe. 
Poświęć im choć jeden dzień, dla równowagi.

Szczęście ci sprzyja, przyda się jeszcze dobry hu-
mor. Przejrzyj listę kontaktów w telefonie i odezwij 
się do znajomych. Pozwól sobie na trochę przy-
jemności, wyluzuj. Obowiązki nie uciekną, ale też 
nie musisz być ze wszystkim na bieżąco. Ten czas 
poświęć tylko sobie.

Ostatnio czujesz się zmęczona, więc powinnaś od-
począć kilka dni. Jeśli masz taką możliwość, weź 
urlop. Zaszyj się w domu z kubkiem ciepłej herbaty 
i książką, bądź wykup wycieczkę last minute i wyjedź 
wygrzać się na plaży. Nie rób nic na siłę, powoli uzu-
pełniaj zapasy energii.

Będziesz miał przypływ szczerości oraz odwagi i po-
stanowisz oznajmić otoczeniu, co ci przeszkadza. 
Twoje uwagi zostaną życzliwie przyjęte, poczujesz 
ulgę. Ale nie trzymaj się na siłę swoich przekonań, 
jeśli okaże się, że nie masz racji. Wolny czas poświęć 
na sport.

Niech przeciwnicy mają się na baczności, bo poka-
żesz im, że potrafisz postawić na swoim. W spra-
wach zawodowych poczujesz się nieco zdezorien-
towany, intuicja podpowiada ci, że szef coś ukrywa. 
Zamiast się z tym gryźć, poproś o rozmowę i zapy-
taj wprost, o co chodzi.

Wróci optymizm i okaże się, że problemy nie są jed-
nak tak ogromne, jak do niedawna ci się wydawało. 
Docenisz wsparcie ze strony przyjaciół i bliskich. 
Może nawet zorganizujesz spotkanie, by im podzię-
kować. Skoro wreszcie doceniasz swoje umiejętno-
ści i talenty, postaraj się je rozwijać. Możesz zapisać 
się na kurs językowy albo warsztaty plastyczne.

Bardzo pracowity tydzień. Zamiast narzekać na licz-
bę zadań, weź się za ich realizację. Odhaczaj po kolei 
te wykonane, a będziesz mieć poczucie kontroli nad 
sytuacją. Patrz na ręce współpracownikom, bo ktoś 
może popełnić poważny błąd, a naprawianie kon-
sekwencji będzie żmudne. W sprawach sercowych 
wiosna, zaplanujcie wspólne wieczorne wyjście.

Uważnie rozglądaj się dookoła, bo ktoś będzie chciał 
wykorzystać twoje dobre serce i zaangażowanie. 
Będzie ci prawił komplementy lub użalał się nad 
sobą, żebyś przejął jego zadania. A on w tym czasie 
będzie… odpoczywał. Nie daj się wkręcić w taką 
sytuację. Koniecznie zaplanuj randkę, bo planety 
sprzyjają miłosnym podbojom.

Zaleje cię fala rozmaitych wiadomości i propozycji. 
Będzie tego tak dużo, że poczujesz się przytłoczony. 
Na dodatek szef będzie naciskał, byś zajął stanowisko 
w sprawie, z którą nie chcesz mieć do czynienia. W tym 
tygodniu uważaj na to, co mówisz. Z powodu plotek 
możesz mieć spore kłopoty zawodowe. W weekend 
odpocznij od wszystkiego i wszystkich.

Wyjątkowo dobry czas na rozwój twojej kariery. Prze-
analizuj swoje znajomości i informacje, które ostatnio 
posiadłeś. Dzięki nim uda ci się zdobyć lepiej płatną 
pracę. Weekend poświęć na odpoczynek. Ktoś ze 
znajomych będzie namawiał cię na wyjazd. Skorzystaj 
z zaproszenia, zabawa będzie świetna, a ty naładujesz 
baterie. W sprawach sercowych bez zmian.

Kolorowanki dla dzieci
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Czad zabija
POWIAT  W tym tygodniu strażacy odnotowali pierwszy śmiertelny przypadek zatrucia tlenkiem węgla  
w naszym powiecie. Zmarł starszy mieszkaniec Niedźwiedzia. Jak chronić się przed czadem? 

Jak przypominają strażacy, 
w okresie jesienno-zimowym 
w mieszkaniach i domach jedno-
rodzinnych wzrasta ryzyko po-
wstania pożarów. 

– Najczęściej dochodzi do 
nich w wyniku wad albo nie-
właściwej eksploatacji urządzeń 
grzewczych, elektrycznych i ga-
zowych – zaznacza zastępca 
komendanta powiatowego PSP 
w Wąbrzeźnie bryg. Ireneusz 
Wiśniewski. – W tym samym 
okresie odnotowywany jest tak-
że wzrost liczby zatruć tlenkiem 
węgla, zwanym „cichym zabójcą”, 
gdyż jest niewidoczny oraz nie 
ma smaku, ani zapachu. W tym 
sezonie w naszym powiecie od-
notowaliśmy już kilka przypad-
ków zagrożenia zdrowia i życia 
ludzi spowodowanych czadem 
– dodaje.

Kampania jest skierowana 
do szerokiego grona odbiorców: 
dzieci i młodzieży, dorosłych 
oraz seniorów. Składa się z kilku 
obszarów, m.in. edukacji, infor-
macji i promocji. 

– Głównym celem kampanii 
jest zmniejszenie liczby ofiar po-
żarów i zatruć tlenkiem węgla. 
Natomiast cele szczegółowe to: 
podniesienie poziomu wiedzy 
na temat zagrożeń związanych 
z pożarem w mieszkaniach lub 
domach jednorodzinnych, za-
grożeń związanych z emisją 
tlenku węgla, zapewnienia wła-
ściwej ewakuacji oraz sposobów 
powiadamiania służb ratow-
niczych. Istotne jest również 
uświadomienie odbiorcom kam-
panii korzyści, jakie niesie za 
sobą zamontowanie i właściwa 

eksploatacja czujek dymu i tlen-
ku węgla w pomieszczeniach 
mieszkalnych. Ważne jest przy-
pomnienie właścicielom i za-
rządcom budynków obowiązku 
okresowego dokonywania prze-
glądów i czyszczenie przewodów 
kominowych oraz sprawdzenie 
instalacji wentylacyjnej – zazna-
cza bryg. Ireneusz Wiśniewski.

Strażacy przypomina-
ją i apelują, iż tlenek węgla to 
bardzo trujący gaz. Nie jest on 
wyczuwalny przez ludzkie zmy-
sły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! 
NIE zobaczysz! NIE poczujesz! 
Źródłem emisji tlenku węgla są 
urządzenia grzewcze opalane 
drewnem, węglem, gazem, ole-
jem opałowym. Co roku, a tym 
bardziej przed rozpoczęciem 
sezonu grzewczego, należy wy-
konać obowiązkowe okresowe 
przeglądy i czyszczenie przewo-
dów kominowych oraz spraw-
dzenie instalacji wentylacyjnej. 
Państwowa Straż Pożarna re-
komenduje ponadto instalowa-
nie czujek dymu i tlenku węgla. 
Trzeba poza tym zadbać o utrzy-
manie właściwego stanu tech-
nicznego urządzeń, m.in. w od-
powiednim czasie wymieniać 
baterie. Osobom starszym stra-
żacy gotowi są pomóc w zamon-
towaniu danej czujki lub wymia-
nie w nich baterii. Państwowa 
Straż Pożarna zwraca uwagę na 
fakt, że czujka tlenku węgla nie 
zastępuje przeglądu techniczne-
go przewodów wentylacyjnych 
i kominowych.

Skąd się bierze czad i dla-
czego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla 

powstaje podczas procesu nie-
całkowitego spalania materia-
łów palnych. Ma silne własności 
toksyczne, jest lżejszy od po-
wietrza, dlatego też gromadzi 
się głównie pod sufitem. Nie-
bezpieczeństwo zaczadzenia 
wynika z faktu, że tlenek węgla 
jest: bezwonny, bezbarwny, po-
zbawiony smaku. Czad blokuje 
dostęp tlenu do organizmu, po-
przez zajmowanie jego miejsca 
w hemoglobinie (czerwonych 
krwinkach), powodując nawet 
śmierć.

Co jest główną przyczyną 
zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć 
w budynkach mieszkalnych jest 
niesprawność przewodów komi-
nowych: wentylacyjnych i dy-
mowych. Ich wadliwe działanie 
może wynikać z nieszczelności, 
braku konserwacji, w tym czysz-
czenia, wad konstrukcyjnych, 
niedostosowania istniejącego 
systemu wentylacji do standar-
dów szczelności stosowanych 
okien i drzwi, w związku z wy-
mianą starych okien i drzwi na 
nowe.

Co zrobić, aby uniknąć za-
czadzenia?

Systematycznie czyść, 
sprawdzaj szczelność i wykonuj 
przeglądy techniczne przewo-
dów kominowych. Użytkuj tylko 
sprawne techniczne urządzenia, 
zgodnie z instrukcją producen-
ta. Nie zasłaniaj i nie przykry-
waj urządzeń grzewczych. Nie 
zaklejaj i nie zasłaniaj kratek 
wentylacyjnych. W przypad-
ku wymiany okien na nowe, 
sprawdź poprawność działania 

wentylacji, nowe okna są naj-
częściej o wiele bardziej szczel-
ne w stosunku do wcześniej 
stosowanych w budynku i mogą 
pogarszać wentylację. Nie baga-
telizuj objawów takich jak: bóle 
i zawroty głowy, duszność, sen-
ność, osłabienie, przyspieszona 

czynność serca, mogą one być 
sygnałem, że ulegamy zatruciu 
tlenkiem węgla. W takiej sy-
tuacji natychmiast przewietrz 
pomieszczenie, w którym się 
znajdujesz i zasięgnij porady le-
karskiej.

oprac. (krzan)

Spotkanie z przyjacielem poetów 
Zbigniew Fałtynowicz, gość Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego 
w Wąbrzeźnie, zgromadził w czwartkowe popołudnie 22 listopada wdzięczną gru-
pę słuchaczy. 

Wąbrzeźno

Miłośnicy literackich opowieści 
w ramach Siódmej Wąbrzeskiej Je-
sieni Literackiej mieli okazję wysłu-
chać chociażby gawędy o polskiej 
poetce Marii Konopnickiej. 

– Informacje o artystce do-
staliśmy z pierwszej ręki, gdyż Zbi-
gniew Fałtynowicz jest kustoszem 
muzeum Konopnickiej na Suwał-
kach – tłumaczą organizatorski 
spotkania. – Nasz gość opowiadał 
o trudnym życiu prywatnym po-
etki, intensywnej pracy i skanda-
licznych faktach, m.in. odejściu 
męża i jej licznych romansach. Co 

ciekawe, Konopicka, nie odebraw-
szy żadnego sformalizowanego 
wykształcenia, znała kilka języków, 
udzielała korepetycji, redagowała 
pisma literackie. 

Fałtynowicz zwrócił równeż 
uwagę wąbrzeskich czytelników 
na sylwetkę Leszka Aleksandra 
Moczulskiego, którego choć nie 
zawsze znamy z nazwiska, to para-
doksalnie znamy go z jego pokaź-
nej twórczości. Artysta jest auto-
rem największych hitów zespołu 
Skaldowie oraz Marka Grechuty. 
Gość wąbrzeskiego spotkania o ży-

ciu i literackiej pracy Moczulskiego 
mówił z sentymentem, ponieważ 
panowie przyjaźnili się. Zbigniew 
Fałtynowicz postawił sobie za 
punkt honoru propagować wiedzę 
o zmarłym w zeszłym roku poecie, 
promować jego twórczość i dbać 
o pamięć o nim. Podczas prelekcji 
zaprezentowany został film, w któ-
rym poetę i tekściarza wspomi-
nali m.in. Anna Dymna, Jan Kanty 
Pawluśkiewicz oraz bracia Zielińscy 
z zespołu Skaldowie. 

Na zakończenie wieczoru moż-
na było nabyć tomiki wierszy Lesz-

ka Aleksandra Moczulskiego pod 
redakcją Zbigniewa Fałtynowicza 
i otrzymać okolicznościowy wpis. 
Dyrektor Biblioteki Aleksandra Ku-
rek zapowiedziała, że z pewnością 
nie było to ostatnie spotkanie ze 
Zbigniewem Fałtynowieczem, któ-

ry w swoim „repertuarze” ma rów-
nież prelekcje o Czesławie Miłoszu 
i Zbigniewie Herbercie. Zachęcamy 
więc do śledzenia aktualności na 
stronie wąbrzeskiej biblioteki. 

Aleksandra Góralska 
fot. nadesłane
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Wyzwoliciel Pomorza
POSTAĆ  W ramach cyklu prezentującego osoby zasłużone dla odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści przybliżamy tym razem postać generała Józefa Hallera. To właśnie „błękitny” generał wyzwalał 
wraz ze swoimi żołnierzami Pomorze w styczniu i lutym 1920 roku

Józef Haller urodził się 13 
sierpnia 1873 w majątku Jurczy-
ce pod Krakowem. Co ciekawe 
pochodził w prostej linii od Jana 
Hallera, księgarza i właściciela 
pierwszej w Polsce oficyny wy-
dawniczej w XVI wieku. Wielki 
wpływ na osobowość młodego 
Hallera wywarła atmosfera pa-
triotyzmu i głębokiej religijności 
rodzinnego domu. 

W 1882 rodzina Hallerów 
przeniosła się do Lwowa, gdzie 

młody Józef rozpoczął naukę 
w gimnazjum niemieckim. Po 
ukończeniu gimnazjum wstąpił 
do wojskowej Niższej Szkoły Re-
alnej w Koszycach, a następnie 
do prestiżowej Wyższej Szko-
ły Realnej w Hranicach. Po ich 
ukończeniu studiował na Aka-
demii Technicznej w Wiedniu na 
wydziale artylerii.

Pełnił służbę w Lwowie, Kra-
kowie, Stanisławowie i ponow-
nie we Lwowie w 31 pułku arty-
lerii. Pełnił funkcję instruktora, 
a następnie komendanta w jed-
norocznej ochotniczej szkole ofi-
cerskiej artylerii. Przeprowadził 
reformę nauczania.  Wprowadził 
do szkół oficerskich język polski, 
powołując się na uchwały parla-
mentu wiedeńskiego, które do-
puszczały częściowe używanie 
języka polskiego w wojsku.

Po wystąpieniu z wojska 
Haller poświęcił się pracy spo-
łecznej. Działał aktywnie w ru-
chu spółdzielczym, gdzie osią-

gnął znaczne sukcesy. Związał 
się także z powstającym od 1911 
ruchem skautowym i Towarzy-
stwem Gimnastycznym „Sokół”. 
Haller zajmował się tam m.in. 
militaryzacją, a także spolszcze-
niem ruchu skautowego i prze-
kształceniem go w harcerstwo. 
Prowadził intensywną pracę jako 
instruktor wojskowy: zakładał 
drużyny Sokoła, organizował 
tajne kursy żołnierskie, podofi-
cerskie i oficerskie dla młodzieży 
polskiej. W 1913 wraz z kolegami 
opracował wzory oznak i termi-
nów harcerskich, z których wiele 
obowiązuje do dzisiaj. Szczegól-
ny wkład wniósł w stworzenie 
Krzyża Harcerskiego, proponując 
połączenie w nim wzoru Krzyża 
maltańskiego z polskim krzy-
żem Virtuti Militari.

W czasie I wojny światowej 
organizował polskie wojsko. Objął 
stanowisko II Brygady Legionów 
Polskich.  W 1918 roku protestując 
przeciwko postanowieniom trak-

tatu brzeskiego, wraz z podległą 
mu brygadą i innymi oddziałami 
polskimi przebił się przez front 
austriacko-rosyjski pod Rarań-
czą i połączył się z polskimi for-
macjami w Rosji. Następnie prze-
dostał się do Francji, gdzie stanął 
na czele tzw. „Błękitnej Armii”. 

Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości, w październiku 
1919 Hallerowi powierzono do-
wództwo Frontu Pomorskiego, 
utworzonego w celu pokojowe-
go i planowego zajęcia Pomorza. 
Zgodnie z planem przejmowa-
nie ziem pomorskich rozpoczęło 
się 17 stycznia 1920 od przejęcia 
Golubia przez polskie oddziały. 
Poszczególne miejscowości przej-
mowano od wycofujących się 
wojsk niemieckich aż do 11 lutego 
1920, kiedy to ostatni żołnierze 
opuścili Gdańsk.

W 1920 Haller otrzymał 
funkcję Generalnego Inspektora 
Armii Ochotniczej, przy orga-
nizowaniu której położył duże 

zasługi. W czasie bitwy war-
szawskiej dowodził Frontem Pół-
nocnym. Wchodził też w skład 
Rady Obrony Państwa. 

W okresie międzywojennym 
był aktywnym działaczem orga-
nizacji społecznych. Wycofał się 
z aktywnego życia politycznego. 
W latach 20. wraz z żoną Alek-
sandrą i synem Erykiem osiedlił 
się na Pomorzu, w majątku Go-
rzuchowo koło Chełmna. 

W latach 1936-1939 był jed-
nym z organizatorów i przywód-
ców opozycyjnego wobec rządu 
Frontu Morges. Po wybuchu II 
wojny światowej przedostał się 
przez Rumunię do Francji. W cza-
sie wojny pełnił funkcję ministra 
bez teki oraz ministra oświaty. 
Po zakończeniu wojny Józef Hal-
ler zdecydował się pozostać na 
emigracji i osiedlił się na stałe 
w Londynie, gdzie zmarł 4 czerw-
ca 1960 w wieku 86 lat.

oprac. (szyw)
fot. internet

Było i jest

Plac na widokówkach 
Ponownie zamieszczamy widokówki przedstawiające obecny Plac Jana Pawła II 
w Wąbrzeźnie. Na łamach naszego tygodnika chcielibyśmy prezentować fotogra-
fie ukazujące jak zmieniało się Wąbrzeźno przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Prosi-
my państwa o kontakt z naszą redakcją i użyczanie zdjęć lub pocztówek. 

Prezentujemy państwu wi-
dokówki z początków XX wieku. 
Widać na nich część obecnego 
Placu Jana Pawła II. Na obu fo-
tografiach warto zwrócić uwa-
gę na wozy okolicznych miesz-

kańców, którzy przyjechali na 
wąbrzeski rynek z okazji targu. 

Osoby pragnące zamieścić 
dawne zdjęcia na łamach tygo-
dnika CWA prosimy o kontakt 
z redakcją w Golubiu-Dobrzyniu 

drogą telefoniczną pod nume-
rem 608 154 720, elektroniczną 
– s.wisniewski@wpr.info.pl . 

(szyw)
fot. zbiory prywatne 

Starosta i szczepienia
W ostatnich miesiącach sporo czasu poświęca się 
tematowi szczepień. Już przed II wojną światową 
niektóre z nich były obowiązkowe. Przyjrzymy się 
bliżej systemowi szczepień w naszym powiecie.

XX wiek

W latach 20. w Polsce szcze-
piono już przeciwko ospie, 
wściekliźnie, błonicy, cholerze, 
gruźlicy oraz częściowo prze-
ciwko płonicy. Jeśli nie słysze-
li państwo o tej chorobie, to 
właśnie na skutek jej wyparcia 
przez szczepionki. W latach 30. 
do palety szczepień dołączono 
specyfik przeciwko durowi wy-
sypkowemu. W powiecie wą-
brzeskim sprawami związany-
mi ze szczepieniami zajmowało 
się starostwo powiatowe. W 1932 
roku wprowadzono obowiązko-
we szczepienie i najpierw na-
leżało spisać wszystkie dzieci 
urodzone w 1926 roku. Zajmo-
wali się tym sołtysi i burmi-
strzowie. Bardzo ważne było to, 
że starano się wyławiać osoby, 

które uchylały się od szczepień
– Dzieci, które według list 

szczepienia uchylały się szcze-
pienia lub oględzin, poddane 
zostaną szczepieniu przymuso-
wemu na koszt rodziców, opie-
kunów, względnie gminy, które 
nie dopilnowały poddania tych 
dzieci szczepieniu ochronnemu 
– czytamy w ogłoszeniu staro-
sty wąbrzeskiego Kalksteina.  

Mało tego! Rodzice, których 
dzieci przymusowo zaszczepio-
no byli pociągani do odpowie-
dzialności. Obowiązkowo szcze-
piono również nowo przybyłych 
dorosłych, którzy nie mieli ze 
sobą świadectwa szczepień.

(pw)
fot. internet
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Święto oczami 
gimnazjalisty
Dotarliśmy do przemówienia jednego z wąbrze-
skich uczniów, który w 1938 roku skierował kilka 
mądrych słów do swoich rówieśników. Dziś jego 
słowa ponownie przemówią do kolejnych pokoleń 
wąbrzeźnian.

XX wiekSprzedawcy świętości
CIEKAWOSTKI  Gdybyśmy cofnęli się myślami do czasów 
dzieciństwa i wizyt w domach naszych babć i dziadków, 
to który element wystroju domu pojawiłby się w każdym 
wspomnieniu? Oczywiście święte obrazy. Były kupowane 
przez babcie i dziadków w różnych sanktuariach, na odpu-
stach albo od kupców, których dawniej nazywano ochwe-
śnikami albo obraźnikami

Stanisław Guździoł w 1938 
roku był w ostatniej klasie wą-
brzeskiego gimnazjum. Za dobre 
wyniki w nauce przypadł mu 
zaszczyt wygłoszenia przemowy 
z okazji 11 listopada. Jego tekst 
został następnie zarchiwizowa-
ny i doczekał do dziś. Chcemy 
przedstawić Państwu obszer-
ne fragmenty, by przekonać się 
czym była dla tych młodych lu-
dzi ojczyzna, niewiele starsza od 
nich. Autor przemówienia miał 
zapewne ok. 17 lat, a Polska ob-
chodziła 18. rocznicę odzyskania 
niepodległości. Oddajmy głos 
młodemu gimnazjaliście:

– Losy ludzkie i losy naro-
dów kształtuje i do nieśmiertel-
nej chwały podnosi rozum poli-
tyczny i duch bohaterski. Tylko 
naród bohaterski zdobywa pa-
mięć wieków. Dowodem tej pa-
mięci są rocznice, są święta na-
rodowe, których wielkość określa 
moralny i polityczny wysiłek 
całego społeczeństwa. Do takich 
wiekopomnych rocznic w na-
szych nowoczesnych dziejach 
zaliczamy święto niepodległości. 
I tak już będzie: 11 listopada z po-
kolenia na pokolenie obchodzo-
ny będzie jako dzień zwycięstwa 
nad wrogami oraz jako dzień 
chwały dobrze dla ojczyzny za-
służonych żołnierzy. Dzień 11 
listopada jest przede wszystkim 
dniem rozejmu, zawieszenia bro-
ni pomiędzy zwycięzcami i zwy-
ciężonymi w wojnie światowej. 
Jest dniem kapitulacji i załama-
nia potęgi militarnej Niemiec, po 
czym zaczyna się dopiero ostatni 
etap wysiłków polityki polskiej 
nad odbudowaniem państwa. 
Dopiero następne pokolenia pa-

trząc z perspektywy wieków 
będą w stanie ocenić wielkość 
wskrzesiciela państwa polskiego. 
My możemy nie rozumieć Józe-
fa Piłsudskiego, bo to jest rzecz 
nazbyt trudna, ale rozpalmy 
w sobie silniej żagiew jego wiary, 
obudźmy w sobie zdolność czy-
nu. Piłsudski nie był poetą, nie 
był myślicielem ani prorokiem. 
Był on człowiekiem konkretnego 
czynu. Odszedł od nas, ale myśl 
jego żyje wśród nas i żyć będzie 
życiem wiecznym. Mianowanie 
wczoraj generała Rydza Śmigłego 
na marszałka to symbol Polski 
mocarstwowej, to ścisłe postę-
powanie za wskazaniami Józe-
fa Piłsudskiego. W osiemnastą 
rocznicę niepodległości państwa 
naszego pozwolę sobie wznieść 
okrzyk „Wolna Najjaśniejsza 
Rzeczpospolita, Jej Prezydent 
Ignacy Mościcki i Marszałek 
Rydz-Śmigły niech żyją!”. 

 Tyle przemówienia. Aby le-
piej zrozumieć jego treść należy 
pamiętać, że po śmierci Józefa 
Piłsudskiego zaczęto bardzo sil-
nie promować jego postać do 
rozmiarów niemal kultu. Schedę 
po Piłsudskim próbował przejąć 
Edward Rydz-Śmigły. Symbolem 
następstwa miało być mianowa-
nie się marszałkiem. W przemó-
wieniu często padają słowa „na-
rodowy”, a nie „państwowy”. Po 
śmierci Józefa Piłsudskiego jego 
ludzie zaczęli zbliżać się progra-
mowo do endecji, czyli skrajnej 
prawicy. Zaczęły pojawiać się 
hasła bardzo radykalne, wyklu-
czające mniejszości narodowe. 
Słowo „państwo” zaczęło zastę-
pować słowo „naród”.

(pw), fot. ilustracyjne

Ochweśnicy byli spotykani 
daleko od głównych dróg. Ich 
kramem były okolice wiejskich 
kościołów. Nie byli ludźmi ma-
jętnymi, a obrazy do sprzeda-
ży nosili w wielkich pudłach 
na plecach. Oprócz obrazków 
ochweśnik sprzedawał również 
różance, szpilki, bransolet-
ki, kolczyki – wszelkiej maści 
drobnicę. Stolicą obraźników 
była miejscowość Skulsk po-
łożona nad jeziorem Gopło. Jej 
mieszkańcy wyspecjalizowali 
się w przygotowywaniu kopii 
świętych obrazów. Sposób ma-
lowania był bardzo pierwotny. 
Skulski parafianin brał kawał 
płótna, długi na kilkanaście 
metrów, i odmierzał na nim 
odcinki odpowiednie dla kilku, 
kilkunastu obrazów. Następ-
nie na środku każdego kawał-
ka płótna zaczynano rysować 
twarz świętego lub świętej. 
Wymyślono nawet sposób ma-
lowania twarzy, który był bar-
dzo śmieszny, ale skuteczny. 

Malarz przestawiał do płótna 
dłoń, prostując tylko drugi 
i czwarty palec. W miejscu ich 
zetknięcia z płótnem malował 
oczy. Trzeci palec odsuwał jak 
najmocniej w dół. W ten sposób 
zaznaczał podstawę nosa. Póź-
niej rozrabiał farby i malował 
na tych kilkunastu obrazach, 
po kolei, te same części twarzy 
lub ubrania. 

Na początku XX wieku ob-
raźnicy przeżyli wielki szok. 
Na rynku pojawiły się oleodru-
ki i litografia. Były one tańsze 
niż malowane ręcznie obra-
zy. Zanim jednak to nastąpiło 
mieszkańcy Skulska roznosili 
swoje obrazy po całym zabo-
rze rosyjskim. Gdy pojawiły 
się nowe połączenia kolejowe 
zapuszczali się nawet na Litwę 
i Białoruś. Z samą sprzedażą 
obraźnicy urządzali się w ten 
sposób, że jeden z najzamoż-
niejszych z nich jesienią, po 
skończeniu robót w polu, naj-
mował silnych i roztropnych 

parobków i jechał z nimi do 
Warszawy. Tam kupował od 
Żydów drobny towar i wynaj-
mował furmanki. Z Warszawy 
obraźnicy rozjeżdżali się po 
całym kraju. Do miasta wra-
cali po miesiącu, by uzupełnić 
towary. Sprzedaż trwałą całą 
zimę. Wiosną wracali do domu. 
Sprzedaż nie zawsze odbywała 
się na czystych zasadach. Ob-
raźnik wchodząc do chaty usil-
nie namawiał gospodarzy do 
nabycia obrazów ich patronów. 
Obiecywał sprzedać je tanio 
i dowodził, że dom w którym 
wisi obraz patronów właści-
cieli bywa nawiedzany przez 
szczególne błogosławieństwo. 
W ten sposób zaczął obraź-
nik namawiać do kupna wie-
śniaczkę, a ta go zapytała: Czy 
ma obraz św. Marcina, bo jest 
on patronem jej nieobecnego 
męża. Obraźnik zaczął szperać 
między świeckimi obrazami 
i wyciągnął lichy portret kon-
ny cesarza Niemiec – Wilhel-
ma I. Chłopka, będąca anal-
fabetką uwierzyła, że to św. 
Marcin i zgodziła się na cenę. 
Zawiesiła obraz nad łóżkiem. 
Po pewnym czasie przybył mąż 
wieśniaczki, zobaczył obraz, 
przeczytał napis i zrozumiaw-
szy oszustwo dogonił obraźni-
ka i obił go przy pomocy por-
tretu cesarza.

Obraźnicy lubili chodzić 
parami lub w trójkę. Wypraco-
wali nawet specyficzny język 
w którym porozumiewali się. 
Na żonę mówił na przykład 
kielba, na podwórze szaraj, 
a na usta – truja. Mieli także 
swój system liczenia. Zamiast 
jeden, dwa trzy itd. mówili 
jomny, dwina, trynia, czwira, 
pientra, szesdra, siemdra itd.  
Samych siebie nazywali nie 
obraźnikami, ale ochweśnika-
mi. Gwara ochweśników była 
prawie innym językiem Oto 
przykład zdania: Ochweśniki 
pnajom, skraby się skudrajom; 
ochweśnikom skraby trojanie 
kurlajom. W jeżyku polskim 
oznacza ono: „Ochweśnicy idą, 
kobiety się boją; ochweśnikom 
kobiety jedzenie gotują”.

 Wraz z powstaniem tanich 
druków zawód ochweśników 
przestał istnieć.

(pw), fot. internet



ogłoszenia28 Czwartek 29 listopada 2018 WABRZEZNO-CWA.PL

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E

Teraz Twoje ogłoszenie drobne ukaże się WE WSZYSTKICH naszych tygodnikach!  
Tygodnik Regionu Golubsko-Dobrzyńskiego CGD, Tygodnik Regionu Lipnowskiego CLI, Tygodnik Regionu Rypińskiego CRY, Tygodnik Regionu Wąbrzeskiego CWA

UWAGA!!! ZMIANA ZASAD NADAWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH

OGŁOSZENIE MOŻEMY PRZYJĄĆ OD CIEBIE NA DWA SPOSOBY
1. Wyślij treść ogłoszenia na adres e-mail: ogloszenia@wpr.info.pl. Otrzymasz e-mail zwrotny z wyceną i nr konta do wpłaty.
2. Odwiedź nasze biuro i nadaj ogłoszenie osobiście: ul. Rynek 22, 87-400 Golub-Dobrzyń

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

Auto-Moto
Kupię/Sprzedam

Sprzedam Opla Astrę II, rocznik 2000, 
pojemność silnika 1,6, przegląd ważny 
rok, kolor wiśniowy, cena 4200 zł do 
negocjacji. Tel. 721-822-669

Części i akcesoria

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

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

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

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

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

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

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

mamAuto-sprawdzone części używane do 
wszystkich aut-Gwarancja 1 miesiąc!, tel.  
54 280 3001

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mar-Auto Marek Grąbczewski-mecha-
nika pojazdowa, wulkanizacja, geome-
tria 3D, serwis klimatyzacji, Auto Pomoc 
24h, Skępe, Józefkowo 4, tel. 508 086 766

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

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płaci-
my Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel. 
54 280 3001

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

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

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

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

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

Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie w Ugoszczu 
(gmina Brzuze), na parterze, z garażem, tel.  
606 173 807

Działka budowlana 30 arów, 10 arów, uzbrojona 
podzielona, tel. 542 897 347

Sprzedam prosiaki 10-tygodniowe, 13 szt., tel. 
508 823 076

Praca
Opiekunka Seniorów w Niemczech! 
Atrakcyjny bonus jesienno-zimowy! 
Darmowy kurs języka niemieckiego w 
Toruniu i w Brodnicy w listopadzie. Po 
kursie - gwarantowane oferty pracy. Za-
dzwoń: 519 690 440, Promedica24

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dachy, okna, drzwi, płyta warstwowa, garaże (bla-
szaki), tel. 514 866 203 lub 56 474 09 20

Malowanie, gładzie, regipsy, docieplenie podda-
szy, tel. 885 810 599 

Domy weselne/sale

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

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

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

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

Restauracja Marsylio-wesela, imprezy oko-
licznościowe, Lipno, ul. Wyszyńskiego 48, tel.  
607 981 703

Doradztwo/inwestycje

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

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

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

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

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

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

Edukacja

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

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

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

Poszukuję pracownika do rozwożenia 
węgla w Wąbrzeźnie, kat. B, tel. 530 
170 270

Poszukuję pracownika do punktu sprze-
daży węgla w Golubiu-Dobrzyniu, tel. 
530 170 270

Mechanika maszyn i urządzeń produk-
cyjnych-atrakcyjne warunki zatrud-
nienia i umowa o pracę, Alpha Dam  
Sp. z  o.o., 87-207 Dębowa Łąka 45, e-mail:  
info@alphadam.com,  tel. 56 646 2007 

Zatrudnię kierowcę C + E na kraj, weekendy wol-
ne, Kowalewo Pomorskie, tel. 662 568 782

Poszukujemy pracowników produk-
cji do Ostaszewa k. Torunia, 2 zmia-
ny, umowa o pracę, darmowy dowóz 
do pracy, premie do wynagrodzenia. 
Szczegóły 608549221 lub 606773819

Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

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

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

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

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

Zwierzęta

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

Kupię knury, maciory, odbiór z gospodarstwa, 
płatne gotówka, przelew, waga, tel. 725 804 742

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

Sprzedam jałowicę cielną, termin wycielenia 28 
lutego 2019, tel. 782 531 167

Inne

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

Auto Handel-komis skup i zamiana, Marek 
Wiśniewski, Brodnica, ul. Lidzbarska 10B, tel.  
603 858 933
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GB.6845.39-44.2018.J.G-K

I N F O R M U J Ê

i¿ 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.) zosta³ 
wywieszony na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta W¹brzeŸno przy  
ulicy Wolnoœci  nr 18 oraz zamieszczony na stronie internetowej 
miasta www.bip.wabrzezno.com w zak³adce „og³oszenia, informacje” 
w dniu 29 l is topada 2018 r.  wykaz nieruchomoœci  
przeznaczonych do wydzier¿awienia na okres 3 lat:
1. czêœci dzia³ki ewidencyjnej  nr 380/11  o powierzchni 6 m2  
po³o¿onej w obrêbie 1 miasta W¹brzeŸna przy ulicy Matejki, zapisanej 
w ksiêdze wieczystej KW nr TO1W/00010090/2 pod kiosk ??Ruchu”, 
2. czêœci dzia³ki ewidencyjnej  nr 159  o powierzchni 2,50 m2  
po³o¿onej w obrêbie 5 miasta W¹brzeŸna przy ulicy Jasnej, zapisanej 
w ksiêdze wieczystej KW nr TO1W/00021267/4 pod ustawienie 
pojemników na odpady komunalne,
3. czêœci dzia³ki ewidencyjnej  nr 357/3  o powierzchni 3,00 m2  
po³o¿onej w obrêbie 1 miasta W¹brzeŸna przy ulicy Genera³a 
Pruszyñskiego, zapisanej w ksiêdze wieczystej KW nr 
TO1W/00022178/0 pod ustawienie pojemników na odpady 
komunalne ,
4. czêœci dzia³ki ewidencyjnej  nr 301  o powierzchni 3,00 m2  
po³o¿onej w obrêbie 2 miasta W¹brzeŸna przy ulicy S³owiczej, 
zapisanej w ksiêdze wieczystej KW nr TO1W/00019914/8 pod 
ustawienie pojemników na odpady komunalne.

Burmistrz
mgr Tomasz Zygnarowski 

GB.6847.3.2013.LR

I N F O R M U J Ê

i¿ zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 
121 z póŸn. zm.) w dniu 29 listopada 2018 r. zosta³ wywieszony na 
okres 21 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta W¹brzeŸno przy ulicy 
Wolnoœci nr 18 oraz zamieszczony na stronie internetowej miasta 
www.bip.wabrzezno.com (w zak³adce „Og³oszenia i Informacje – 
Geodezja, Budownictwo i Inwestycje ") wykaz nieruchomoœci 
przeznaczonej  do zbycia  na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej tj. gruntu 
komunalnego o powierzchni 0,0350 ha, okreœlonej dzia³k¹ 
ewidencyjn¹ o nr 66/4, po³o¿onej w obrêbie 1 miasta W¹brzeŸna  
przy ulicy Mickiewicza, zapisanej w ksiêdze wieczystej KW nr 
TO1W/00010337/6.
W zwi¹zku z powy¿szym osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w 
nabyciu nieruchomoœci                     na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 
wy¿ej wymienionej ustawy, mog¹ sk³adaæ stosowne wnioski 
w terminie 6 tygodni licz¹c od dnia wywieszenia wykazu.

Burmistrz
mgr Tomasz Zygnarowski 

Komunikacyjne, rolne, życiowe, mieszkaniowe, 
Wielgie, ul. Włocławska 10, tel. 604 906 775

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

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

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

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

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

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

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

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

Różne
Skupuję złomowe schładzalniki od mleka, chło-
dziarki, silniki, skrzynie samochodowe, silniki 
elektryczne 10 zł/kw i inne, tel. 669 317 943 

Sprzedam krajżega+silnik 5,5 kw, wóz kon-
ny, beczka do wody 1000l, Wielgie, tel.  
54 289 73 47

Sprzedam drewno opałowe, kominkowe, rozpał-
kowe, stemple budowlane drewniane, możliwy 
dowóz, tel. 605 338 356

Sprzedam przyczepę 3,5 sztywna, kamień polny, 
tel. 782 531 167 

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

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

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

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

Agromax-autoryzowany sprzedawca katowic-
kiego holdingu węglowego, Brodnica, tel.  
56 498 23 39

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz, Kowale-
wo Pom., ul. Batalionów Chłopskich 4, tel. 
517 710 660

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

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

Finanse/bankowość

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komputery/IT

Komputery, sprzedaż, serwis, kasy fiskal-
ne, terminale płatnicze, programy Insert, tel.  
600 483 434

PS Instal-komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 
instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie, tel. 
56 690 43 101

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

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

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

Moda i uroda

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

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

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

Nowo otwarty salon z firanami za-
prasza do Golubia-Dobrzynia, ul. Pił-
sudskiego 14/1 (naprzeciw Policji). 
Szeroki wybór firan, zasłon, pościeli, 
obrusów, ręczników i kołder. Szyjemy 
na wymiar. Pomiar u klienta gratis, tel.  
509 656 946, Facebook : Firanex Wy-
strój i Aranżacja Okien

Myjnie

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

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

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

Pomoc drogowa
Pomoc drogowa-autoholowanie-Gabar Wrocki, 
tel. 663 007 096
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trudna runda 
PIŁKA NOŻNA  Unia Wąbrzeźno przerwę zimową spędzi na 
ostatnim miejscu w tabeli ligi okręgowej. W ostatnim pojedyn-
ku podopieczni Kościelaka ulegli aż 1:5 Pomorzaninowi Serock 

Region

W grudniu ruszają nabory 
na zielone szkoły
Samorząd województwa organizuje bezpłatne jednodniowe wycieczki, a także 
pięciodniowe wyjazdy na „zielone szkoły” do parków krajobrazowych. To ofer-
ta dla zorganizowanych grup uczniów szkół podstawowych. Wyjazdy odbędą się 
w 2019 roku, nabory ruszają 1 grudnia.

– To kolejny już cykl atrakcyj-
nych wyjazdów do naszych parków 
krajobrazowych, które organizuje-
my z myślą o edukacji ekologicznej 
młodzieży oraz promocji najatrak-
cyjniejszych przyrodniczo miejsc 
w naszym regionie. Zapraszamy do 
udziału w jednodniowych wyciecz-
kach lub dłuższych, pięciodniowych 
wyjazdach, czyli tzw. „zielonych 
szkołach” – mówi marszałek Piotr 
Całbecki. Jednodniowe wycieczki

Krótkie wyjazdy do 8 parków 
odbędą się w kwietniu i maju. 
Przeznaczone są dla 40 osobowych 
grup uczniów i ich opiekunów 
z klas 4-8. Oferta skierowana jest 
do placówek edukacyjnych z regio-
nu i gmin sąsiednich województw, 
które znalazły się w obszarze par-

ków krajobrazowych województwa 
kujawsko-pomorskiego oraz Parku 
Narodowego Bory Tucholskie. Za-
jęcia poświęcone będą tematyce 
proekologicznej oraz przybliżą 
uczniom dziedzictwo przyrodnicze 
naszego województwa. Zapewnia-
my transport do parku i z powro-
tem, a na miejscu profesjonalnych 
animatorów zajęć, ciepły poczę-
stunek „kuchni polowej” dla dzieci 
i opiekunów oraz konkursy z na-
grodami. O uczestnictwie w jed-
nodniowej wycieczce decydowało 
będzie pierwszeństwo zgłoszeń. 
Zgłoszenia można przesyłać na ad-
res mailowy wycieczka@kujawsko-
pomorskie.pl od 1 grudnia. „Zielone 
szkoły”

Pięciodniowe pobyty dzieci 

i młodzieży szkolnej (wraz z opie-
kunami) w parkach krajobrazo-
wych naszego regionu zaplano-
wano w czerwcu i we wrześniu. 
Zaproszenie kierowane są do 
uczniów klas 4-8 szkół podstawo-
wych województwa kujawsko-po-
morskiego oraz gmin z sąsiednich 
województw, które znalazły się 
w obszarze parków krajobrazo-
wych oraz Parku Narodowego Bory 
Tucholskie.

Cel to wypoczynek połączony 
z intensywną edukacją przyrodni-
czą. „Zielone szkoły” organizuje-
my na terenie wyspecjalizowanych 
ośrodków edukacji ekologicznej. 
Zapewniamy zakwaterowanie, wy-
żywienie, transport, pomoce dy-
daktyczne oraz zajęcia z zakresu 

edukacji ekologicznej, a także gry 
terenowe na terenach parków kra-
jobrazowych. Programy pobytów 
opracowali „zieloni edukatorzy” 
we współpracy z lokalnymi przed-
siębiorcami działającymi w branży 
turystycznej.

Brodnicki Park Krajobrazowy, 3-7 czerwca 2019 r., 

Brodnicki Park Krajobrazowy, 16-20 września 2019 r., 

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, 3-7 
czerwca 2019 r., 

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, 10-14 
czerwca 2019 r.,

Krajeński Park Krajobrazowy, 3-7 czerwca 2019 r., 

Nadgoplański Park Tysiąclecia, 10-14 czerwca 2019 r., 

Tucholski Park Krajobrazowy, 10-14 czerwca 2019 r., 

Tucholski Park Krajobrazowy, 9-13 września 2019 r., 

Wdecki Park Krajobrazowy, 10-14 czerwca 2019 r., 

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą, 16-20 
września 2019 r.,

Harmonogram wyjazdów:

Formularze zgłoszeniowe na-
leży przesyłać na adres zielonasz-
kola@kujawsko-pomorskie.pl od  
1 grudnia. Decyduje kolejność zgło-
szeń. 

(ToB)

Klasa okręgowa 2018/2019

Lp. Nazwa Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki

1. SP Zawisza Bydgoszcz 14 36 12 0 2 35-11

2.  Mustang Ostaszewo 14 32 10 2 2 32-16

3. Start Pruszcz 14 26 8 2 3 35-12

4. Sportis Łochowo 14 25 8 1 5 23-14

5. Cyklon Kończewice 14 25 8 1 5 31-15

6. Naprzód Jabłonowo Pomorskie 14 24 7 3 4 22-23

7. Radzynianka Radzyń Chełmiński 14 22 7 1 6 25-26

8. Pomorzanin Serock 14 20 6 2 6 21-22

9. Flisak Złotoria 14 16 5 1 8 18-30

10. Victoria Lisewo 14 15 4 3 7 17-32

11. Promień Kowalewo Pomorskie 14 14 4 2 7 11-18

12. Gryf Sicienko 14 12 4 0 10 21-29

13. Sokół Radomin 14 12 3 3 8 19-27

14. Grom Więcbork 14 11 3 2 9 20-34

15. Unia Wąbrzeźno 14 10 3 1 10 19-37

Iskra Ciechocin wycofała się z rozgrywek po 2. kolejce. Jej wyniki zostały anulowane.

Mikołajki z Szachami
7 grudnia o godz. 17.00 rozegrany zostanie Mikołajko-
wy Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży. Organi-
zatorem sportowego przedsięwzięcia jest Wąbrzeski 
Dom Kultury.

Szachy

Celem imprezy jest popula-
ryzacja wśród młodych osób gry 
w szachy, rozwijanie nowych 
zainteresowań oraz nauka zdro-
wej rywalizacji. Nad rozgryw-
kami będzie czuwać Arkadiusz 
Żabiński. Na zwycięzców czekają 

nagrody.
Więcej informacji udziela 

Dział Animacji Kultury WDK, tel. 
566881727, wew. 24, 535436071. 
Zapisy do 30 listopada.

oprac. (krzan)
fot. archiwum

Mecz miał jednostronny 
przebieg. Co prawda nasi już 
w 6. minucie mogli objąć pro-
wadzenie, za sprawą Tomasza 
Liszaja (dobrą interwencją po-
pisał się bramkarz), ale potem 
do głosu doszli już rywale. W 14. 
minucie wynik otworzył Marcin 

Napierała. Ten zawodnik oka-
zał się katem naszej drużyny. 
Łącznie trafił aż czterokrotnie, 
a piątą bramkę dla Pomorzanina 
dołożył Kaszyński. Honor Unii 
uratował Mazurowski. Ostatecz-
ne mecz zakończył się wynikiem 
1:5. 

Unia kończy jesień na ostat-
nim miejscu w lidze okręgowej. 
Teraz przed piłkarzami Roberta 
Kościelaka odpoczynek i prze-
rwa zimowa. Miejmy nadzieję, 
że wiosną nasi z powodzeniem 
powalczą o ligowy byt. 

(ToB)


