
To warta 85 milionów złotych, 
największa inwestycja na drogach 
wojewódzkich w regionie. Będzie 
objęta wyjątkowo długą, 10-letnią 
gwarancją. Trasa ze Stolna do Wą-
brzeźna liczy ponad 29 kilome-
trów. W Lisewie łączy się z auto-
stradą A1. Po modernizacji będzie 
ona wygodnym dojazdem dla au-
tostrady m.in. dla mieszkańców 
Świecia, Chełmna, Wąbrzeźna 
i Brodnicy. W poniedziałek z wy-
konawcami na placu budowy spo-
tkali się marszałek Piotr Całbecki, 
radna województwa Katarzyna 
Lubańska oraz przedstawiciele 

samorządów lokalnych. 
– To jedna z inwestycji, gdzie 

dzięki współpracy z samorzą-
dami mogliśmy zaprojektować 
najlepsze rozwiązania jeśli cho-
dzi o bezpieczeństwo. Droga dla 
rowerzystów na całym odcinku, 
nowe ronda, przebudowany prze-
jazd dla pieszych i oświetlone 
przejścia pozwolą mieszkańcom 
w sposób bezpieczny korzystać 
ze modernizowanej drogi. Uzu-
pełnieniem inwestycji będzie 
budowa obwodnicy Lisewa. Na 
inwestycje drogowe w regionie 
finansowane z wykorzystaniem 

funduszy europejskich wydamy 
w sumie około 600 mln złotych – 
mówi marszałek Piotr Całbecki.

 Zadanie realizuje wybrane 
w przetargu konsorcjum, któ-
rego liderem jest firma Trakcja 
PRKiI SA. Obecnie najwięcej prac 
trwa na zamkniętych odcinkach 
pomiędzy Stolnem i Krusinem 
oraz Trzciankiem i Wąbrzeźnem. 
Wykonano tam prawie wszystkie 
prace związane z przebudową 
sieci podziemnych oraz poszerze-
niem pasa drogowego. Przygoto-
wano również podbudowy. 

dokończenie na str. 3
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Kluczowa inwestycja 
coraz bliżej finału

POWIAT  W poniedziałek 27 sierpnia marszałek województwa 
Piotr Całbecki osobiście sprawdził efekty remontu drogi ze Stolna 
do Wąbrzeźna. Wkrótce zakończą się prace na pierwszych odcin-
kach pomiędzy Wąbrzeźnem i Trzciankiem (4 km) oraz Stolnem 
i Krusinem (8 km)
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Gmina Dębowa Łąka

Dyrektorka odwołana, 
problem rozwiązany?
Wójt gminy Dębowa Łąka z dniem 1 sierpnia odwołał 
ze stanowiska dotychczasową dyrektorkę miejscowej 
szkoły podstawowej. Konfl ikt w placówce narastał 
od wielu miesięcy. Do porozumienia z dyrekcją nie 
mogła dojść grupa nauczycieli, część rodziców oraz 
organ prowadzący. Odwołana ze stanowiska dyrektor 
szkoły zapowiada skierowanie sprawy do sądu pracy. 
Na jej miejsce wójt powołał, jako pełniącą obowiązki, 
jedną z nauczycielek z grupy przeciwnej wobec do-
tychczasowej szefowej jednostki.

– Na odwołanie ze stanowi-
ska złożyło się wiele przyczyn – 
mówi wójt Stanisław Szarowski. 
– Najważniejsze z nich to postę-
powanie przed komisją dyscypli-
narną, które toczyło się wobec 
pani dyrektor. Ponadto mimo mo-
ich zapytań i sugestii w dalszym 
ciągu postępowała dezorganizacja 
pracy szkoły, która nie miała za-
twierdzonego arkusza organiza-
cyjnego na rok szkolny 2018/2019. 
Przedstawiony przez panią dy-
rektor arkusz uzyskał negatywną 
opinię Związku Nauczycielstwa 
Polskiego oraz organu sprawu-
jącego nadzór pedagogiczny. Nie 
mogłem pozwolić na dalszą dez-
organizację w przededniu nowego 
roku szkolnego. Obecnie pełniąca 
obowiązki dyrektora Agnieszka 
Zielińska sporządziła aneks do ar-
kusza, który uwzględnia wszyst-
kie zastrzeżenia kuratorium 
i ZNP. Chodzi np. o przydział go-
dzin zajęć dydaktyczno-wyrów-
nawczych czy rewalidacyjnych, do 
czego uwagi wnosiło kuratorium 

oświaty, a także podział godzin 
dla nauczycieli, co kwestionowa-
ło ZNP. Niektórzy nauczyciele, 
zatrudnieni w pełnym wymiarze 
w Wąbrzeźnie, mieli jeszcze bar-
dzo dużo godzin w Dębowej Łące. 
Natomiast były też przypadki, iż 
wieloletni nauczyciele z Dębo-
wej Łąki nie mieli zapewnionego 
pełnego etatu – uzasadnia wójt. 
– Teraz wszyscy nauczyciele od 
lat związani ze szkołą w Dębowej 
Łące pracują w pełnym wymia-
rze, dojeżdżających nauczycieli 
nie ma. Zresztą w ubiegłym roku 
szkolnym te dojazdy nauczycieli 
powodowały, że takie przedmioty 
jak matematyka, fizyka czy che-
mia (a więc z grupy trudniejszych 
zajęć) były w planie na 6, 7 czy 
8 lekcji, czyli pod koniec dnia na-
uki. Taki plan był więc ze szkodą 
dla uczniów. Jednym z powodów 
odwołania jest również fakt, że 
w sprawie byłej pani dyrektor to-
czą się postępowania w prokura-
turze. Chodzi o mobbing. 

Dokończenie na str. 3
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inwestycyjne plusy i minusy
gMinA PŁuŻniCA  Mimo tegorocznych problemów i przesunięć w realizacji zadań inwestycyjnych, 
samorząd gminy Płużnica w mijającej kadencji wydał na ten cel kwotę 26,2 mln zł. – To rekordowa licz-
ba. W poprzedniej kadencji inwestycje wyniosły 19,6 mln zł, a w jeszcze wcześniejszej niecałe 5 mln zł 
– podkreśla wójt Marcin Skonieczka. Jakie inwestycje czekają jeszcze na realizację?

Radni zdecydują 
czy dołożyć na 
przedszkole
Przetarg na budowę przed-

szkola w Płużnicy został ogło-
szony 24 stycznia tego roku, 
zaś pierwotnie planowany ter-
min zakończenia budowy to 
30 września. Jednak inwestycja 
nie ruszyła. W przetargu zosta-
ły złożone trzy oferty, o warto-
ści od 4,5 mln zł do 5,5 mln zł. 
Wartość kosztorysowa zadania 
wynosi 4 mln 520 tys. 246,77 zł. 
Ponieważ najtańsza oferta prze-
kraczała wartość zadania w bu-
dżecie, niezbędne było dokona-
nie jego zmiany i zwołanie sesji 
rady gminy. 

– Pod koniec marca doko-
naliśmy wyboru najkorzystniej-
szej oferty, jednak firma nie przy-
stąpiła do podpisania umowy 
i przetarg trzeba było unieważ-
nić. Nastąpiło to 18 kwietnia br., 
ale przez to straconych zostało 
kilka miesięcy. Wymusiło to ko-
nieczność przesunięcia terminu 
zakończenia robót budowlanych 
do piętnastego czerwca 2019 r. 

Ogłosiliśmy drugi przetarg. Tym 
razem wpłynęły trzy oferty 
o wartości kolejno 4,9 mln zł, 
5,5 mln zł, 5,6 mln zł i 6,3 mln 
zł. Niestety, firma z najniższą 
ceną wycofała się. Pojawił się 
więc dylemat, czy dołożyć 1 mln 
zł ponad wartość kosztorysową, 
czy też unieważnić przetarg? 
Będzie to przedmiotem obrad 
nadzwyczajnej sesji rady gminy 
pod koniec sierpnia – tłumaczy 
Marcin Skonieczka. 

Jak dodaje wójt, radni 
wstępnie wyrazili wolę zwięk-
szenia nakładów na realizację 
zadania. 

– Nasz cel to uruchomie-
nie przedszkola w Płużnicy do 2 
września 2019 r. tak, aby dzieci 
urodzone w latach 2013-2016 
mogły rozpocząć w nowym 
budynku zajęcia w roku szkol-
nym 2019/2020 – deklaruje wójt 
Skonieczka.

Przeszkody 
przed nową drogą 
Kolejne zadanie, którego 

realizacja nie została jeszcze 
rozpoczęta, to budowa dro-

gi gminnej w Płużnicy. Ma ona 
przebiegać przy planowanym 
przedszkolu, budynku wieloro-
dzinnym i targowisku. Pierwszy 
przetarg na to zadanie gmina 
ogłosiła 23 marca br. 

– Niestety, nie wpłynęła 
żadna oferta i 11 kwietnia postę-
powanie zostało unieważnione. 
Następnego dnia przetarg zo-
stał ogłoszony po raz kolejny – 
informuje Marcin Skonieczka. – 
Tym razem wpłynęły dwie oferty 
o wartości 2,5 mln zł i 3,6 mln zł. 
Jednak najtańsza z nich przekra-
czała środki dostępne w budże-
cie gminy w wysokości 2,3 mln 
zł. Okazało się również, że do-
kumentacja projektowa zawie-
ra błędy, które uniemożliwiały 
realizację inwestycji. Nasypy 
wchodziły poza pas drogowy, 
na działki prywatne. Niezbęd-
ne stało się poprawienie projek-
tu, co zajęło kolejne kilkanaście 
tygodni. Trzeci przetarg został 
ogłoszony 25 lipca. Niestety, 
i tym razem nie wpłynęła żad-
na oferta. Obecnie gmina może 
zlecić zadanie z tzw. wolnej ręki. 

Prowadzimy rozmowy z kilko-
ma firmami, lecz problemem 
jest brak u nich „mocy przero-
bowych”. Jeżeli nie znajdzie-
my wykonawcy, który wykona 
tą drogę jeszcze w tym roku, to 
przepadnie nam przyznana na 
ten cel dotacja – ubolewa wójt 
Płużnicy.

Budynek 
wielorodzinny oczekiwany
Następną inwestycją, za-

planowaną na bieżący rok, jest 
rozpoczęcie budowy budynku 
wielorodzinnego w Płużnicy. Na 
gminnej działce na powstać blok 
z 21. mieszkaniami o powierzch-
ni od 39 m2 do 64 m2. 

– Przetarg na to zadanie 
został ogłoszony 29 czerwca. 
Wpłynęło pięć ofert o wartości 
od 4,4 mln zł do 5,9 mln zł. Ale 
wartość robót budowlanych wg 
kosztorysu to 3,7 mln zł. Obec-
nie trwa procedura sprawdzania 
ofert – wyjaśnia Marcin Sko-
nieczka.

Nie wszyscy chcą OZE
– W projekcie dotyczącym 

instalacji fotowoltaicznych i so-
larnych zmagaliśmy się z in-
nym problemem. W ramach 
pozyskanej dotacji zobowią-
zaliśmy się do wykonania 47. 
instalacji na terenie nierucho-
mości prywatnych i komunal-
nych – opisuje wójt. – Niestety, 
czterech mieszkańców, dla któ-
rych wykonaliśmy dokumenta-
cję projektową, zrezygnowało. 
Musieliśmy przeprowadzić na-
bór uzupełniający i zaprojekto-

wać cztery nowe instalacje. Do 
końca sierpnia zostanie ogło-
szony przetarg, z terminem re-
alizacji zadania do 30 listopada 
br. – mówi Skonieczka.

Targowisko i świetlica
 w przyszłym roku
W przypadku dwóch kolej-

nych inwestycji władze gminy 
zdecydowały o przesunięciu ich 
realizacji na 2019 rok. Pierwsze 
zadanie to budowa targowiska 
gminnego w Płużnicy, drugie zaś 
dotyczyło termomodernizacji 
i przebudowy świetlicy w Mgo-
wie. 

– Na przetarg dotyczący 
budowy targowiska, ogłoszony 
w 7 czerwca, nie wpłynęła żadna 
oferta – mówi wójt. – Ponieważ 
nie jest to pilne zadanie do re-
alizacji, a dotację możemy wy-
korzystać w przyszłym roku, to 
podjęliśmy decyzję o odłożeniu 
realizacji tego przedsięwzięcia 
– informuje Skonieczka. – Na-
tomiast jeśli chodzi o świetlicę 
w Mgowie, to w tym przypadku 
nie zdążyliśmy opracować doku-
mentacji projektowej na ogło-
szony w lipcu konkurs dotacyjny. 
Kolejny nabór przewidziany jest 
na listopad tego roku. Do tego 
czasu zakończone zostaną prace 
projektowe i ogłosimy przetarg 
na realizację tego zadania, tak, 
aby mogło ono być wykonane 
już bez opóźnień w 2019 roku 
– zapowiada szef płużnickiego 
samorządu.

(krzan)
fot. ilustracyjne

O G Ł O S Z E N I E

Region

Dramat w Białkowie
Tragicznie w naszym regionie rozpoczął się piątek 24 sierpnia. Po godzinie 6.00 
na drodze W534 w Białkowie zderzyły się dwa auta. Na miejscu zginął 60-letni 
mężczyzna, mieszkaniec Wąbrzeźna. 

Ze wstępnych ustaleń po-
licjantów wynika, że 38-letnia 
mieszkanka Golubia-Dobrzynia 

kierująca osobowym oplem, ja-
dąc w kierunku Rypina, z nie-
ustalonych przyczyn uderzyła 
w tył poprzedzającego ją samo-
chodu dostawczego marki Da-
ewoo. 

– Kierujący samochodem 
dostawczym zjechał na pobocze 
drogi, a następnie pojazd prze-
wrócił się na lewy bok – opisuje 
asp. sztab. Małgorzata Lipińska 

z KPP Golub-Dobrzyń. – W wy-
niku tego zdarzenia 60-letni 
mieszkaniec Wąbrzeźna zginął 
na miejscu.  

Policjanci pracowali pod 
nadzorem prokuratora. Na czas 
czynności ruch odbywał się wa-
hadłowo. Okoliczności i przyczy-
ny tego wypadku wyjaśni proku-
ratorskie śledztwo.

(ToB), fot. KPP
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Powiat

Kluczowa inwestycja...
W związku z tym wydłużył też 
okres gwarancyjny do 10 lat. To 
pierwsza droga wojewódzka w re-
gionie, za której jakość wykonawca 
będzie odpowiadać przez deka-
dę. W ramach inwestycji jezdnia 
na całej długości jest wzmacniana 
i poszerzana do 7 metrów. Wzdłuż 
niej powstają pobocza. W Krusinie 
zaplanowano budowę 4-wlotowego 
ronda (na obecnym skrzyżowaniu 
z drogami na Paparzyn i Bartlewo). 
Małe rondo powstanie także w Li-
sewie, w miejscu obecnego skrzy-
żowania ulic Chełmińskiej i Mikoła-
ja z Ryńska.

 W rejonie Kornatowa od prze-
jazdu kolejowego odsunięte zostaną 
skrzyżowania z drogami lokalnymi 
na Kornatowo i Pniewite. Na odcin-
ku pomiędzy Lisewem i Wąbrzeź-
nem zaprojektowano kolejnych  
5 skrzyżowań z ruchem okrężnym. 
Powstaną na przecięciu drogi wo-
jewódzkiej nr 548 z drogami gmin-
nymi i powiatowymi w miejscowo-
ściach Józefkowo, Płużnica, Czaple, 
Bratoszewice i Trzcianek. W Cepnie 
wyznaczone zostanie miejsce do 
prowadzenia kontroli drogowych. 
W Lisewie pojawi się drogowa stacja 
meteorologiczna z kamerami. Na 
całej długości przebudowywanego 
odcinka dzięki współfinansowaniu 
zadania przez lokalne samorządy 
powstanie ścieżka rowerowa.

(ToB), fot. Łukasz Piecyk/
Urząd Marszałkowski

Oświadczenia majątkowe sta-
rosty i członków zarządu powia-
tu, radnych oraz kierowników po-
wiatowych jednostek pojawiły się 
w internecie we wtorek 21 sierpnia 
(poprzedni tekst został już jednak 
wysłany do druku – przyp. red.). 
Przyjrzyjmy się zatem, co w swo-
ich oświadczeniach wymienili 
najważniejsi w powiecie urzędni-
cy i samorządowcy?

Starosta Krzysztof Maćkie-
wicz otrzymał w ubiegłym roku 
135,8 tys. zł wynagrodzenia za 
pracę, zaoszczędził 20 tys. zł i nie 
posiada zobowiązań pieniężnych 
wyższych niż 10 tys. zł. Starosta 

zadeklarował, iż  jest współwła-
ścicielem domu (140 m2), wyce-
nionego na 200 tys. zł. Auto pana 
starosty to Audi A6 (2010). Wszyst-
kie składniki majątku Krzysztofa 
Maćkiewicza stanowią małżeńską 
współwłasność majątkową.

Wicestarosta Bożena Szpry-
niecka z tytułu wynagrodzenia 
za pracę otrzymała prawie 118,7 
tys. zł, wspólnie z mężem zaosz-
czędziła 40,4 tys. zł, kredytów 
i pożyczek nie posiada. Pani wi-
cestarosta jest współwłaścicielką 
domu (120 m2) wartego 250 tys. 
zł oraz rolnej działki siedliskowej 
wraz z budynkami gospodarczy-

mi za 90 tys. zł. We współwła-
sności małżeńskiej posiada też 
dwa samochody osobowe: Nissan 
QUASHQAI (2007) i Opel Corsa 
(2009).

Strażnik powiatowych finan-
sów, Krzysztof Goleń (skarbnik 
powiatu), za swoją pracę otrzy-
mał 113,7 tys. zł wynagrodzenia, 
zaoszczędził 146,6 tys. zł, nie 
obciążają go kredyty i pożyczki. 
Krzysztof Goleń, wspólnie z żoną, 
jest właścicielem dwóch miesz-
kań: (33,49 m2) wartego 70 tys. zł, 
a także (45,10 m2) wycenionego 
na 100 tys. zł. Wszystkie składni-
ki stanowią małżeńską wspólność 
majątkową. 

Z kolei sekretarz powiatu 
Józef Krawczyk zarobił na etacie 
101,4 tys. zł, zaś jako radny miej-
ski otrzymał ponadto 13,5 tys. zł 
diety. Sekretarz zaoszczędził 45 
tys. zł oraz 142 Euro, posiada tak-
że papiery wartościowe (polisę) 
wycenione na 28 tys. zł. Na koniec 

ubiegłego roku Józefowi Krawczy-
kowi pozostało do spłaty 76,76 tys. 
zł kredytu hipotecznego na zakup 
mieszkania. W oświadczeniu ma-
jątkowym sekretarza znalazło się 
mieszkanie (48 m2) warte 230 tys. 
zł, a także dwa samochody oso-
bowe: Audi A4 (2008) i Mercedes 
C-240 (2004). Wszystko stanowi 
małżeńską wspólność majątkową.

Natomiast etatowy członek 
zarządu powiatu Karol Sarnecki 
otrzymał 75,3 tys. zł wynagrodze-
nia za pracę. Na koniec 2017 roku 
do spłaty pozostawało mu 136,4 
tys. zł kredytu hipotecznego na 
zakup zabudowanej nieruchomo-
ści gruntowej, zaoszczędził też 2 
tys. zł i 200 Euro. Karol Sarnec-
ki jest współwłaścicielem domu 
mieszkalnego (127 m2) o warto-
ści 150 tys. zł oraz dwóch działek 
(zabudowanej i niezabudowanej) 
o łącznej wartości 30 tys. zł. W ga-
rażu etatowego członka zarządu 
znajdziemy Mazdę 626 (2000).

Nieetatowy członek zarządu 
powiatu Wiesław Siciński z kil-
ku źródeł osiągnął łączny do-
chód w wysokości 141,35 tys. zł, 
w tym z diety radnego 17,7 tys. 
zł, w Urzędzie Gminy Książki za-
robił 7,68 tys. zł, w kole łowiec-
kim „Darz Bór” 621 zł, a z tytułu 
umowy zlecenia 2,5 tys. zł. Praca 
w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń 
dała mu 112,8 tys. zł wynagrodze-
nia. Wiesław Sicinski zaoszczędził 
512,85 tys. zł, a także 6 tys. 258 
Euro i 676 dolarów USD. Jeżeli 
chodzi o posiadane nieruchomo-
ści, to we właściwych rubrykach 
oświadczenia zamieścił adnotację 
„nie dotyczy”, ale radny na koniec 
ubiegłego roku miał do spłacenia 
14 tys. 44 złote kredytu na remont 
domu. W oświadczeniu majątko-
wym wykazał też dwa auta: Hon-
dę CRV (2014) i Hyundaia Terracan 
(2004).

(krzan)
fot. ilustracyjne

Powiat odkrywa karty… majątkowe
POWIAT  W poprzednim wydaniu Tygodnika CWA informowaliśmy, iż spośród naszych lokalnych sa-
morządów tylko władze powiatu zwlekają z obowiązkowym opublikowaniem oświadczeń majątkowych. 
Obecnie odpowiednie informacje zostały już zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Dzięki 
internetowi każdy może do nich zajrzeć

dokończenie ze str. 1
W ciągu najbliższych tygo-

dni zaplanowano prace związa-
ne z układaniem nawierzchni. 
4-kilometrowy odcinek z Trzcianka 
do Wąbrzeźna będzie przejezdny 
we wrześniu. Z kolei 8-kilometrowy 
odcinek pomiędzy Stolnem i Krusi-
nem będzie gotowy w listopadzie. 
Jego elementem jest obejście miej-
scowości Kamlarki. To rozwiązanie 
pozwoliło uniknąć wyburzeń. Dro-
ga biegnąca zupełnie nowym śla-
dem nie będzie już miała niebez-
piecznych zakrętów.

– Prace na wielu odcinkach 
muszą być uzgadniane i plano-
wane z gestorami innych sieci. 
Dzięki temu droga jest budowana 
bez długich przerw dla odbiorców 
prądu lub gazu. Szereg robót przy 
przebudowie sieci gazowej drogo-
wcy wykonują obecnie na terenie 
Lisewa. Te prace są już na półmet-
ku. W gminie Płużnica, a także na 
innych odcinkach zgodnie z uwa-
gami mieszkańców realizowane 
są też dodatkowe prace związane 
z poprawą odwodnienia drogi. Po-
wstają też zbiorniki retencyjne na 
wody opadowe – informuje Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Zgodnie z umową zakończe-
nie całej inwestycji planowane jest 
w połowie przyszłego roku. Wyko-
nawca w trakcie robót zdecydował 
się na wprowadzenie innowacyj-
nych rozwiązań przy podbudowie. 

Gmina Dębowa Łąka

Dyrektorka odwołana...

Dokończenie ze str. 1
Choć prokuratura pierwotnie 
umorzyła postępowania, to oso-
by, które zgłaszały sprawę odwo-
łały się do sądu. A sąd odesłał ją 
prokuraturze do ponownego roz-
patrzenia – uzasadnia Stanisław 
Szarowski. 

Co ciekawe, postępowanie 
dyscyplinarne przed Rzecznikiem 
Dyscyplinarnym nie potwierdziło 
stawianych dyrektorce zarzutów. 

Komisja Dyscyplinarna dla Na-
uczycieli przy Wojewodzie Kujaw-
sko-Pomorskim 23 lipca odmówiła 
wszczęcia postępowania dyscy-
plinarnego wobec pani dyrektor. 
Komisja Dyscyplinarna po zapo-
znaniu się z wnioskiem Rzecznika 
Dyscyplinarnego i uzasadnieniem 
oraz aktami sprawy dyscyplinar-
nej odmówiła wszczęcia postępo-
wania dyscyplinarnego. Uznała, że 
„obwinienie o uchybienie godności 

i obowiązkom nauczyciela okre-
ślonym w art. 75 Karty Nauczyciela 
nie potwierdziły popełnienia przez 
nauczyciela zarzucanych czynów 
w postępowaniu wyjaśniającym”. 

– Komisja na 16 stawianych 
zarzutów zajęła się tylko trzema, 
a pozostałe pozostawiła bez wsz-
czynania postępowania – kontr-
uje wójt Szarowski. – Dlatego bę-
dziemy odwoływać się do Komisji 
Dyscyplinarnej dla Nauczycieli 
przy Ministrze Edukacji Narodo-
wej – dodaje.

Odwołana z funkcji dyrektor-
ka nie chce komentować decyzji 
wójta. 

– Mogę jedynie powiedzieć, 
że moim zdaniem pan wójt szu-
kał pretekstu, a nie powodów. To 
pewnie efekt słuchania złych do-
radców. Oczywiście, skorzystam 
z moich praw i odwołam się do 
sądu – dodaje.

Zarządzenie nr 40/18 Wójta 
Gminy Dębowa Łąka ws. odwoła-
nia dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Dębowej Łące jest dostępne na 
stronie internetowej urzędu. Jak 
wieść gminna niesie, początkowo 
zostało zamieszczone wraz z uza-
sadnieniem. Aktualnie uzasadnie-
nie to nie jest upublicznione, choć 
jak wiadomo, w internecie nic nie 
ginie. Do tematu wrócimy.

(krzan)

Z dniem pierwszego sierpnia wójt gminy Dębowa Łąka odwołał ze stanowiska 
Justynę Świdzicką, dotychczasową dyrektorkę SP w Dębowej Łące
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Ćwiczenia na świeżym po-
wietrzu z wózkami to propozycja 
dla mam, które chciałyby wrócić 
do aktywności fizycznej sprzed 
okresu ciąży, ale nie wiedzą od 
czego zacząć.

– To idealna okazja do ćwi-
czeń dla tych mam, które chciały-
by schudnąć po porodzie, ale nie 
mają czasu na wyczerpujące tre-
ningi. Ćwicząc przy pomocy wózka 
wymodelujesz sylwetkę, a jedno-
cześnie spędzisz czas z dzieckiem 
na świeżym powietrzu – mówi 
pomysłodawczyni takich zajęć 
w naszym mieście Joanna Duma-
Śliwińska. – Pomyślałam, że war-
to stworzyć grupę aktywnych fi-
zycznie mam aby wzmocnić nasze 
ciała, wypocić zbędne kilogramy, 
żeby się zrelaksować i odprężyć 
w gronie mam, które na pewno 

chętnie podziela się zdobytym 
macierzyńskim doświadczeniem. 
Każdej z nas brakuje tej aktywno-
ści po porodzie, ale jeszcze bar-
dziej motywuje fakt, że możemy 
wspierać się nawzajem.

Spotkania będą odbywały się 
w godzinach około południowych 
na świeżym powietrzu. Gdy po-
goda nie będzie sprzyjała space-
rom zajęcia zostaną przeniesione 
do klubu „Odnowa Fitness”.

Chęć wzięcia udziału w zaję-
ciach można zgłaszać pod nume-
rem telefonu 664473009.

Więcej o aktywności fizycz-
nej po ciąży i zdrowych nawykach 
żywieniowych można znaleźć na 
profilu instagramowym Joanny 
Dumy-Śliwińskiej („Odnowiona 
mama”).

(pg), fot. nadesłane

Trenerka fitness Joanna Duma-Śliwińska zaprasza mamy na ćwiczenia przy 
wózkach

Aktywna mama
Trenerka fitness i świeżo upieczona mama Joanna 
Duma-Śliwińska zaprasza chętne mamy na bezpłat-
ne ćwiczenia z wózkami.

Gmina Płużnica

Samorząd pomoże 
uzdolnionej młodzieży
Mieszkańcy gminy Płużnica mogą składać wnioski o przyznanie stypendium wój-
ta. Mogą je otrzymać finaliści i laureaci konkursów, olimpiad przedmiotowych, 
językowych na szczeblu wojewódzkim lub krajowym, którzy są uczniami szkoły 
podstawowej, oddziału gimnazjalnego, szkoły ponadpodstawowej lub studen-
tami pierwszego roku studiów. Nabór wniosków należy składać w sekretariacie 
Urzędu Gminy do 20 września br.

Wąbrzeźno

WABRZEZNO–CWA.PL

Na wyposażenie jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w naszym województwie trafią 
cztery ciężkie samochody ra-
towniczo-gaśnicze oraz dziesięć 
średnich, wszystkie świetnie 
wyposażone. Zostaną zakupione 
dzięki wsparciu z Regionalnego 
Programu Operacyjnego. 

– To kolejne wsparcie samo-
rządu województwa dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Wypo-
sażenie naszych strażaków jest 
nowoczesne, regularnie wy-
mieniane na sprzęt coraz now-
szej generacji. Nie żałujemy na 
to pieniędzy, ani unijnych, ani 
z budżetu województwa – pod-
kreśla marszałek Piotr Całbecki.

Ciężki samochód gaśni-
czy ze zbiornikiem wodnym 

i autopompą otrzymają czte-
ry jednostki, w tym strażacy 
z OSP Wąbrzeźno. Wszystkie 
wozy wyposażone są w napęd 
na obie osie i czterodrzwiowe 
kabiny przystosowane do prze-

wozu 6 strażaków. W kabinach 
zainstalowane są radiotelefo-
ny. Samochody mają wyciągarki 
elektryczne o uciągu 7 ton. Nad-
wozie pożarnicze wyposażono 
w skrytki sprzętowe zamykane 

aluminiowymi żaluzjami. Zbior-
nik wody ma pojemność 5000 
litrów a zbiornik środka pia-
notwórczego 500 litrów. Wozy 
mają też wysokociśnieniową 
linię szybkiego natarcia z wę-

żem o długości 60 metrów, a na 
dachu działko wodno-pianowe. 
Maksymalna wydajność pom-
py to 3200 litrów na minutę. 
Ponadto w zabudowie zamon-
towany jest maszt oświetlenio-
wy wysuwany pneumatycznie. 
Wozy wyposażono też w agregat 
prądotwórczy o mocy 6 kilowa-
tów.  

Łączny koszt zakupów to 
prawie 13 milionów złotych, 
wartość dofinansowania z RPO 
wynosi 8,4 miliona złotych. Li-
derem projektu jest kujawsko-
pomorski Oddział Wojewódzki 
OSP.

(ToB)
fot. Urząd Marszałkowski/

Szymon Zdziebło, 
tarantoga.pl

nowy wóz dla straży
WĄBRZEŹNO  Jednostka OSP Wąbrzeźno otrzyma z województwa ciężki samochód gaśniczy ze zbior-
nikiem wodnym i autopompą. Podpisy pod umową o dofinansowanie złożyli 22 sierpnia marszałek 
Piotr Całbecki i wicemarszałek Dariusz Kurzawa

O stypendium może ubiegać 
się uczeń/student, który spełnia 
następujące  kryteria: jest fina-
listą/finalistką lub laureatem/
laureatką konkursów, olimpiad 
przedmiotowych, językowych 
na szczeblu wojewódzkim lub 
krajowym, mieszkają na terenie 
gminy Płużnica, uzyskał/uzyska-
ła co najmniej ocenę bardzo do-
brą z zachowania.

Wnioski są dostępne w sekre-
tariacie Urzędu Gminy w Płużni-
cy oraz na stronie internetowej 

www.pluznica.pl. Stypendium 
przyznawane jest na okres jed-
nego roku szkolnego (wrzesień- 
czerwiec), niezależnie od docho-
dów oraz innych przyznanych 
beneficjentowi stypendiów.

Wniosek składa uczeń bądź 
w jego imieniu rodzic, opiekun 
prawny, wychowawca klasy, pe-
dagog szkolny. Do wniosku nale-
ży dołączyć: zaświadczenie bądź 
potwierdzenie o rozpoczęciu stu-
diów, opinię wychowawcy klasy, 
potwierdzoną przez dyrektora 

szkoły (opinia powinna zawierać 
krótką charakterystykę ucznia 
z uwzględnieniem jego zaintere-
sowań i osiągnięć), dokument po-
twierdzający bycie finalistą (lau-
reatem) olimpiady lub konkursu 
na szczeblu wojewódzkim bądź 
krajowym. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać w sekreta-
riacie Urzędu Gminy w Płużnicy,  
tel. 530 687 817, mail: sekreta-
riat@pluznica.pl

(krzan)

Gmina Dębowa Łąka

Zatrzymał się na drzewie 
W ostatnią niedzielę w Lipnicy 25-letni mężczyzna w wyniku zbyt szybkiej jazdy 
na łuku drogi zjechał na pobocze i uderzył w drzewo.

– 25-letni kierujący Audi 
A4 nie dostosował prędkości do 
warunków panujących na dro-
dze i na łuku drogi zjechał na 
pobocze i uderzył w drzewo. 

Młody mężczyzna został prze-
wieziony do szpitala – tłumaczy 
st. asp. Monika Zielińska z KPP 
Wąbrzeźno. 

W tej sprawie prowadzone 

jest postępowanie za art. 86 par 
1 kw. Wąbrzescy policjanci ape-
lują o rozsądek podczas jazdy.

(ToB)
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Jarmark staroci 
na wąbrzeskim rynku
Po raz kolejny kolekcjonerzy staroci z regionu odwie-
dzą Wąbrzeźno. 6 września od godziny 9.00 na Placu 
Jana Pawła II mieszkańcy powiatu wąbrzeskiego będą 
mogli obejrzeć wiele ciekawych i unikatowych ekspo-
natów.

Wąbrzeźno 

Historia Książek w WDK
5 września o godzinie 17.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury odbędzie się otwarcie 
wystawy „380 lat wsi Książki 1638-2018”. Ekspozycja została przygotowana została 
przez Wojciecha Deżakowskiego – członka rady sołeckiej sołectwa Książki, Euge-
niusza Dylewskiego – sołtysa sołectwa Książki oraz Macieja Sachę – miłośnika 
historii. Wstęp wolny.

Wąbrzeźno

Więcej zdjęć na naszej stronie:
WABRZEZNO-CWA.PL

Dzięki ścieżce dydaktycznej można np. lepiej poznać rózxne gatunki 
drzew i ptaków

Galeria obrazów na świeżym powietrzu? Dlaczego nie!

Podczas rodzinnego festynu maluchy bawiły się wesoło

Stare monety, odznaczenia, 
lampy, zdjęcia oraz inne „zakurzo-
ne” minionym czasem przedmioty 
czekają na kolekcjonerów podczas 
tegorocznego spotkania z pasjona-
tami historii. 

– Wiele z tych rzeczy to nie-
wątpliwie prawdziwe dzieła sztu-
ki, wyjątkowe i jedyne w swoim 

rodzaju. Jarmarki staroci już na 
stałe wpisały się w kalendarz im-
prez i z roku na rok cieszą się coraz 
większą frekwencją. Jest to praw-
dziwa uczta dla koneserów – za-
chęca Dorota Otremba.

Pchli targ potrwa do godziny 
16.00. 

oprac. (krzan)

Jak podkreślają organizato-
rzy, ekspozycja prezentuje bogatą 
historię wsi Książki. 

– Mimo tego, że wieś jest 
stosunkowo młoda, gdyż wiele 
okolicznych miejscowości ma tra-
dycje sięgającą średniowiecza, to 
możemy pochwalić się ciekawą 
i niepospolitą historią – mówi 

współautor wystawy Maciej Sa-
cha. – Wieś od początku swoje-
go istnienia, aż do końca II wojny 
światowej, związana była z naro-
dem niemieckim, dlatego nie za-
chowało się wiele rzeczy z tam-
tych czasów. Niemniej jednak 
dzięki dużemu zaangażowaniu 
i długotrwałym poszukiwaniom 

udało się zebrać trochę lokalnych 
pamiątek oraz odtworzyć niektó-
re fakty z życia naszych przodków 
– dodaje. 

Organizatorzy zapraszają do 
obejrzenia wycinka fotograficznej 
historii zatrzymanej w kadrach 
będących pamiątką dawnych lat. 

(krzan)

– Ścieżka ekologiczna to pro-
pozycja np. na sobotni spacer 
z pociechą – zachęca dyrektor 
WDK Gizela Pijar. – Wszyscy mo-
żemy cieszyć oczy nowymi ele-
mentami tzw. „ekodrozek”. Są to 
„ekozgadywanki” w formie leśne-
go koła wiedzy, światowidów oraz 
dużych grzybów. Na parkowych 
drzewach pojawiły się kolejne 
budki dla ptaków, a w centralnym 
miejscu ścieżki - drewniana altana. 
Na realizację tego ekoprzedsięw-
ziecia WDK otrzymał dofinanso-
wanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej –wyjaśnia Gizela Pijar.

Nową propozycją domu kul-
tury są plenerowe spotkania ze 
sztuką. 

– Wąbrzeski zieleniec okalają-
cy nasz dom kultury wzbogacił się 
również o nową plenerową eks-
pozycję. Motywem przewodnim 
naszej wystawy jest oczywiście 
Wąbrzeźno, pokazane w pracach 
artystów tworzących na prze-

strzeni ostatniego stulecia – pod-
kreśla szefowa WDK. – Można tu 
znaleźć m.in. fotografie obrazów 
Bronisława Stańczewskiego, Cecy-
lii Szymańskiej, Andrzeja Sobczy-
ka, Wiesława Rybszlegera, Wal-
demara Okońskiego, Wojciecha 
Olkiewicza, Marka Lipskiego i Je-
rzego Szlachcikowskiego – wyli-
cza Gizela Pijar.

Natomiast w piątek 24 sierp-
nia park odwiedzili najmłodsi 
mieszkańcy miasta, dla których 
przygotowano szereg atrakcji. 
Spotkanie stanowiło realizacją 
jednego z punktów projektu  pn. 
„Kulturalna bombonierka”.

– Kolorowe dmuchańce, zjeż-
dżalnie i zabawy z animatorami 
to główne moduły naszej piątko-
wej imprezy – mówi Gizela Pijar. 
– Dzieci chętnie korzystały z mo-
bilnego placu zabaw, na którym 
mogły dać upust nagromadzonej 
energii. Poza tym różne pląsy, 
tańce animacyjne i konkurencje 
sportowe porwały do reszty ma-

łych uczestników festynu. Nie-
zapomniane wrażenia stworzyły 
również kolorowe i magiczne 
bańki, unoszące się nad głowa-
mi maluchów – dodaje. – My-
ślę, iż tego rodzaju inicjatywy są 
dobrym sposobem na aktywne 
i pożyteczne spędzenie wolnego 
czasu przez całe rodziny. Świeże 
powietrze i trochę pozytywnej 
energii wystarczy, aby plenerowe 
spotkania stały się alternatywą 
dla telefonów i komputerów – 
dodaje dyrektor WDK.

Zakup „dużych zabawek” 
dla dzieci został zrealizowany ze 
środków Budżetu Obywatelskiego 
Wąbrzeźna. Wydarzenie było też 
dofinansowane ze środków Na-
rodowego Centrum Kultury w ra-
mach programu Dom Kultury + 
Inicjatywy Lokalne 2018.

Tekst i fot. (krzan)

Park żyje sztuką, edukacją i zabawą
WĄBRZEŹNO  Park przy Wąbrzeskim  Domu Kultury oferuje mieszkańcom miasta oraz gościom sporą 
dawką wrażeń i pozytywnej energii. Dzięki ścieżce dydaktycznej można tu poznawać tajniki przyrody, dla 
miłośników sztuki przygotowano plenerową galerię obrazów, zaś maluchy 24 sierpnia mogły bawić się na 
pierwszym festynie rodzinnym. Wszystko to dzięki zaangażowaniu dyrekcji i pracowników domu kultury
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Kolorowo i pięknie na dożynkach 
w wielkim pułkowie

GMINA DĘBOWA ŁĄKA  W niedzielę 26 sierpnia w Wielkim Pułkowie odbyły się dożynki gminy Dębowa 
Łąka. Tegorocznymi starostami gminnych uroczystości byli: Beata i Mariusz Lubińscy oraz Henryka i Józef 
Nelkowscy

Wydarzenie rozpoczęła 
msza polowa poprowadzona 
przez ks. Piotra Rutkowskiego 
z kościoła pw. Św. Małgorzaty 
w Łodbowie oraz księży z pobli-

skich parafii. Kluczowym punk-
tem imprezy była prezentacja 
niezwykle barwnych i kunsz-
townych wieńców dożynkowych 
wykonanych przez mieszkańców 

gminy Dębowa Łąka z miejsco-
wości takich jak: Wielkie i Małe 
Pułkowo, Niedźwiedź, Łobdowo, 
Karczewo, Dębowa Łąka, Kurko-
cin oraz Lipnica. 

Podczas oficjalnej części 
spotkania nie mogło zabraknąć 
zaproszonych gości: Jerzego 
Wenderlicha, starosty Krzysz-
tofa Maćkiewicza, wicestarosty 
Bożeny Szprynieckiej, radnych 
gminy Dębowa Łąka, członków 
rady sołeckiej, sołtysów, dy-
rektorów szkół, członkiń kół 
gospodyń wiejskich oraz przed-
stawicieli ochotniczej straży po-
żarnej. 

Stanisław Szarowski, wójt 
gminy Dębowa Łąka, wygłosił 

przemówienie, w którym zwró-
cił uwagę wiejskiej społeczności 
na rolników-emerytów, pamię-
tających czasy o wiele cięższej 
pracy podczas żniw. Dożynki 
skłoniły również mieszkańców 
gminy do refleksji na temat 
wpływu środków chemicznych 
(wykorzystywanych w gospo-
darstwach) na przyrodę. 

– Masowe produkcje, pro-
wadzone nierozsądnie, niosą 
spustoszenie – tłumaczył Sza-
rowski. – Nasza gmina stara 
się jednak pracować zgodnie 
z wytycznymi ekologów. Trwa 
selektywna zbiórka odpadów 
komunalnych, a z budynków go-
spodarczych znika azbest. 

Nie mogło zabraknąć wy-
stępów uczniów szkoły podsta-
wowej oraz mieszkanek gminy. 
Wręczone zostały również na-
grody uczestnikom konkur-
su „Piękna zagroda”. Pierwsze 
miejsce w kategorii „Najbardziej 
zadbana zagroda wiejska” za-
jęli Jolanta i Krzysztof Rysiew-
scy. Najbardziej zadbaną dział-
ką siedliskową okazała się być 
posiadłość Teresy i Mirosława 
Pozaroszczyka. Zwycięzcy zo-
stali zgłoszeni do kolejnego eta-
pu konkursu – tym razem na 
szczeblu powiatowym. 

Tekst i fot.
Aleksandra Góralska

Starostami dożynek byli Beata i Mariusz Lubińscy

Wąbrzeźno

Sprawdzili samochody
W piątek 24 sierpnia samochody wąbrzeźnian przeszły bezpłatną kontrolę stanu 
technicznego.

Akcję na parkingu przy ul. 
Hallera przeprowadziła firma 
Profiauto. Specjaliści sprawdzili 
ustawienie świateł, ogumienie, 
stan techniczny akumulatora 
oraz wycieraczek. Według orga-
nizatorów wydarzenia, te ele-
menty pojazdu każdy właściciel 
powinien kontrolować nieza-
leżnie od pory roku. Na zakoń-
czenie wydarzenia uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe gadżety.

Warto robić przegląd
Brak aktualnego przeglądu 

technicznego auta naraża kie-
rowcę na poważne kary. Wła-
ściciel samochodu może stracić 
dowód rejestracyjny, a pojazd 
zostanie odholowany na par-
king, gdy policjant zauważy taką 

konieczność. Koszty tego rodza-
ju nieprzyjemnego transportu 
ponosi oczywiście kierowca. 
Standardowe techniczne bada-
nie kosztuje ok. 100 zł, ale jego 
wysokość może być uzależniona 
od przyczyny zatrzymania do-
wodu. Naturalnie więcej zapłacą 
taksówkarze, właściciele szkół 
jazdy i pojazdów z LPG. 

Nie ulega jednak wątpli-
wości, że brak przeglądu może 
skończyć się najgorzej dla kie-
rowcy, który spowoduje na dro-
dze kolizję. Ubezpieczyciel może 
w takiej sytuacji odmówić wy-
płaty odszkodowania. 

Tekst i fot.
Aleksandra Góralska

W niedzielę Wielkie Pułkowo zdobiły baby i dziady dożynkowe

Wieńce dożynkowe wykonali m.in. mieszkańcy Kurkocina, 
Łobdowa i Lipnicy

Mieszkanki gminy zaśpiewały najbardziej znane ludowe pieśni

Głowy dziewcząt mieniły się od kolorowych wianków

Dzieci brały udział w licznych grach i zabawach. 
Nie zabrakło również malowania twarzy

Zwycięzcami kategorii Najbardziej zadbana działka siedliskowa 
zostali Teresa i Mirosław Pozaroszczyk. 
Nagrody wręczył Sławomir Rewer
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Dzieci chętnie brały udział w zajęciach rękodzielniczych Uczestnicy spotkani brali udział w różnych konkursach i konkurencjach

Organizatorzy częstowali uczestników imprezy tortem

Dzięki szczudłom dzieci mogły oglądać imprezę z góry

Odważniejsi uczestnicy mogli skorzystać z metalowej obręczy

Impreza zgromadziła na rynku tłum

Bawili się na rynku
WĄBRZEŹNO  Wąbrzeski MOPS w ramach realizowanego przez ośrodek projektu zaprosił mieszkańców na 
piknik rodzinny

W piątek na wąbrzeskim 
rynku odbył się Dzień Aktyw-
ności Lokalnej. Impreza była 
częścią II edycji realizowanego 
przez MOPS projektu, w którym 
chodzi o zintegrowanie i akty-
wizację społeczną, zawodową 
i edukacyjną osób oraz rodzin 
zagrożonych ubóstwem i wy-
kluczeniem społecznym. W pro-
jekcie uczestniczą 33 osoby, ko-
rzystające z systemu pomocy 
społecznej.

– Ten projekt ma takie same 
założenia jak jego poprzednia 
edycja. Organizujemy dla jego 
uczestników kursy, staże i szko-
lenia zawodowe. Mamy animację 

lokalną, zajęcia rękodzielnicze, 
wyjazdy integracyjne – mówi 
Aleksandra Bykowska, kierownik 
MOPS w Wąbrzeźnie. – Udział 
w projekcie przynosi wiele ko-
rzyści. Siedmioro uczestników 
poprzedniej edycji podjęło za-
trudnienie. Ludzie stali się bar-
dziej otwarci na innych i na po-
szukiwanie pracy. Uczestnicząc 
np. w zajęciach rękodzielniczych 
przekonali się, że potrafią uczyć 
się nowych rzeczy. W ramach 
drugiej edycji projektu już sześć 
osób podjęło zatrudnienie.

W spotkaniu na rynku wzię-
li udział też m.in. uczestnicy 
dwóch innych projektów reali-

zowanych przez MOPS. Imprezę 
wypełniły różne konkurencje 
i konkursy dla dzieci i dorosłych. 
Chętni mieli okazję nauczyć się 
chodzenia na szczudłach lub po-
kręcić się w wielkim kole. Dzieci 
skakały na dmuchańcach oraz 
brały udział w warsztatach rę-
kodzielniczych. Dzięki fotobudce 
każdy mógł sobie zrobić pamiąt-
kowe zdjęcie z imprezy. Organi-
zatorzy częstowali uczestników 
tortem. Na scenie wystąpił m.in. 
utalentowany Wiktor Chmiel. 
Projekt będzie realizowany do 
końca tego roku.

Tekst i fot. 
Paulina Grochowalska

W trosce o seniorów
MSWiA ogłosiło konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”, którego celem 
jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo seniorów, w szczególności w zakresie 
reagowania na zagrożenia.

Region

Konkurs polega na stworzeniu 
krótkiego spotu filmowego. Temat 
musi dotyczyć reagowania na za-
grożenia związane z bezpieczeń-
stwem seniorów lub uświadamia-
nia ich (np. przed przestępstwami, 

zatruciami czadem). Filmy można 
wysyłać do 17 września 2018 r.

Konkurs skierowany jest do 
osób, które ukończyły 60 rok ży-
cia. Filmy tworzyć mogą m.in. 
osoby zrzeszone w organizacjach 

seniorów (np. klubach seniora), ale 
także np. dziadkowie razem z peł-
noletnimi wnukami. Ważne, aby 
w każdym zespole przynajmniej 
połowę członków stanowili senio-
rzy.

Filmy mogą trwać maksymal-
nie dwie minuty. Na zespoły, które 
stworzą najlepsze prace konkur-
sowe, czekają nagrody – kamera 
cyfrowa, aparat cyfrowy i mini-
wieża. Spoty filmowe należy prze-
syłać na płycie CD lub DVD do 17 
września 2018 r. na adres Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji (ul. Stefana Batorego 
5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem 
„Aktywny senior to bezpieczny 
senior”) lub dostarczyć bezpo-
średnio do Biura Podawczego 
MSWiA (ul. Rakowiecka 2 ) w godz. 
8.15-16.00. Do filmu należy także 

dołączyć wypełniony formularz 
zgłoszeniowy i dwa oświadczenia, 
które stanowią załączniki do regu-
laminu konkursu.

Wyniki konkursu zostaną 
ogłoszone na stronie interneto-
wej MSWiA do 28 września 2018 
roku. Szczegółowych informacji 
na temat konkursu udziela Wy-
dział Profilaktyki Departamentu 
Porządku Publicznego MSWiA pod 
nr tel. 22 60 147 05 lub 22 60 147 
63, a także adresami e-mail: anna.
rodek@mswia.gov.pl lub anna.ja-
zwinska@mswia.gov.pl.

(ToB)
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szej Polski. Aby ten bochen chle-
ba był zawsze w każdym naszym 
domu. Aby był zawsze gotowy do 
tego, byśmy wszyscy mogli nim 
zaspokoić głód. Obiecuję, że do-
póki jestem, to ten bochen chleba 
będę dzielił sprawiedliwie – dodał 
wójt. 

W imieniu samorządu woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego 
podziękowania dla rolników zło-
żył przewodniczący sejmiku Ry-
szard Bober. 

– Wiem, jak trudny to był rok. 
Od kwietnia mamy już tak na-

prawdę lato, potężną suszę, któ-
ra zdziesiątkowała zapowiadające 
się bardzo pozytywnie plony. Rol-
nicy dołożyli starań, żniwa były 
krótkie. Mamy jednak nadzieję, że 
uda się jak najlepiej przygotować 
glebę pod przyszłoroczne upra-
wy. Czyniąc sobie ziemię podda-
ną, staramy się, aby rzeczywiście 
wierzyć w to, iż w przyszłym roku 
będzie lepiej, czego z całego serca 
wszystkim rolnikom życzę – mó-
wił przewodniczący Bober.

O trudach pracy rolników 
mówiła też wicestarosta Bożena 
Szpryniecka. 

– Dożynki to jeden z najpięk-
niejszych dni w roku dla każde-
go rolnika. Zbiory zbóż są bardzo 
ważne, bo dzięki nim na naszych 
stołach codziennie pojawia się 
polski, smaczny, pachnący chleb. 
I za to wam serdecznie dziękuje-
my i jesteśmy wdzięczni – zaak-
centowała Bożena Szpryniecka. – 
Pozdrawiam serdecznie wszystkie 
rodziny rolników. Praca w gospo-
darstwie wymaga, aby wszyscy 
z rodziny byli do niej włączeni. 
Ten trud pracy na roli musicie 
przecież ponosić wszyscy. Życzę, 
abyście mieli dużo siły i wytrwa-
łości w pokonywaniu wszelkich 
przeszkód. Bardzo ciężkich nie-
kiedy codziennych przeciwności 
– dodała wicestarosta. 

Tekst i fot. (krzan)

Jak zawsze nie zabrakło tra-
dycyjnych wieńców i koszy do-
żynkowych, smacznych potraw, 
placu zabaw dla najmłodszych 
oraz występów artystycznych. 
Oficjalnymi gośćmi byli m.in. 
przewodniczący sejmiku woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego 
Ryszard Bober oraz wicestarosta 
powiatu wąbrzeskiego Bożena 
Szpryniecka.

– W tym roku plony są o po-
łowę niższe niż w latach ubie-
głych – ubolewa sołtys Osieczka 
Mirosław Macikowski. – Jednak 
na pogodę rolnik nie ma wpływu. 
Ale mimo wszystko cieszymy się 
z tego, co udało się nam zebrać 
– dodaje. – W tym roku to nasze-
mu sołectwu przypadło w udzia-
le zorganizować dożynki gminne. 
Dzięki pomocy wójta Jerzego 
Dutkiewicza, urzędu gminy oraz 
sponsorów udało się nam przy-
gotować uroczystość, podczas 
której mieszkańcy i goście, mam 
nadzieję, dobrze się bawili, zapo-
minając o trudach pracy i kłopo-
tach – mówi sołtys Macikowski. 

Atrakcji w Osieczku nie bra-
kowało. Na scenie, ale także 
podczas przemarszu korowodu 
dożynkowego do kościoła pa-
rafialnego, zaprezentował się 
zespół „Książkowianka”. Wystą-
pili ponadto soliści z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Książkach oraz 

zespół „Rodzinka” z Włocławka. 
Natomiast finałowa zabawa do-
żynkowa odbywała się w rytm 
przebojów w wykonaniu grupy 
NEGRO-SAXOBAND. 

Poszczególne sołectwa przy-
gotowały stoiska, na których 
serwowano pyszne ciasta, mięsa 
(było też pieczone prosię) i wie-
le regionalnych smakołyków. 
Prezentowano ponadto wyroby 
rękodzielnicze. Tu wiodła prym, 
niezawodna jak zwykle, Róża 
Patzer z Książek. Zabawę dla 
najmłodszych zapewniały różne 

„dmuchańce” (zamki-zjeżdżal-
nie) i trampoliny, a słodycz waty 
cukrowej stanowiła dopełnienie 
dziecięcej radości.

– Ten rok był dla rolników 
ciężki, ponieważ bardzo suchy – 
podkreślił wójt gminy Jerzy Dut-
kiewicz. – Niech ten bochen chle-
ba dla nas wszystkich symbolem 
jedności, miłości i wzajemnego 
zrozumienia. A dzielenie się tym 
chlebem niechaj będzie równe dla 
nas wszystkich jako dla mieszkań-
ców naszej małej społeczności, 
czyli naszej gminy, ale także na-

(od lewej) Przewodniczący sejmiku Ryszard Bober, wicestarosta Bożena Sz-
pryniecka, wójt Jerzy Dutkiewicz

Zespół „Książkowianka” na scenie

Starostowie dożynek Anna Bukała 
i Wojciech Dąbrowski

Sołtys Książek Eugeniusz Dylewski z mieszkankami Książek 
przy sołeckim stoisku

Podczas dożynkowych uroczystości nie może zabraknąć druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej

Trudno zdecydować – piękniejsze kwiaty czy dziewczyny?

WABRZEZNO–CWA.PL

Święto plonów na przekór suszy
GMINA KSIĄŻKI  Mimo, że tegoroczna susza mocno dała się rolnikom we znaki, nie zrezygnowali oni 
z tradycyjnego podziękowania za plony. Gospodarzem tegorocznych dożynek gminnych w gminie Książki 
było sołectwo Osieczek. Po dziękczynnej  mszy świętej w kościele pw. Świętej Katarzyny mieszkańcy i go-
ście bawili się przy świetlicy wiejskiej. Starostami dożynek byli Anna Bukała z Brudzawek i Wojciech Dą-
browski

Więcej zdjęć na naszej stronie:
WABRZEZNO-CWA.PL
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ZUS rezygnuje z dotacji 

Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zdecydował o zablo-
kowaniu kolejnych 3 mld zł dotacji z budżetu państwa do Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych. To zasługa bardzo wysokich 
wpływów składkowych. To kolejna blokada dotacji budżetowej 
do FUS, o której zdecydował zarząd ZUS. W marcu zakład nie 
przyjął dotacji w wysokości 2,2 mld zł. 
Od początku roku do ZUS-u wpłynęło w sumie już 168,6 mld zł 
składek. Jest to kwota aż o 11,4 mld zł większa niż w tym sa-
mym okresie ubiegłego roku. Dzięki wprowadzeniu z początkiem 
stycznia 2018 r. indywidualnych numerów rachunków składko-
wych, zdecydowanie usprawnił się pobór składek na ubezpie-
czenia społeczne. Wzrosła terminowość płatności, a duża część 
przedsiębiorców zaczęła regulować zadłużenie z tytułu nieopła-
conych składek.

Złóż wniosek o wypłatę rekompensaty 

za rezygnację z trzody chlewnej

Do 30 września posiadacze zwierząt, którzy przy-

stąpili do programu wypłat rekompensat za nie-

przerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie 

świń (sus scrofa), mogą składać w Biurach Po-

wiatowych ARiMR wnioski o: wypłatę II transzy 

rekompensaty – jeżeli przystąpili do programu 

w 2017 r.; wypłatę III transzy rekompensaty – je-

żeli przystąpili do programu w 2016 r.; wypłatę 

IV transzy rekompensaty – jeżeli przystąpili do 

programu w 2015 r. Wnioski można znaleźć na 

stronie www.arimr.gov.pl. 

Szansa na nowe drogi

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza gminy i powiaty do 
składania wniosków o do� nansowanie zadań w ramach Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019. Obecny nabór dotyczy zadań, które realizowane 
będą w roku 2019. Wsparcie mogą uzyskać projekty dotyczące 
budowy (rozbudowy), przebudowy lub remontów dróg lokalnych 
– gminnych i powiatowych. 
Wnioski o do� nansowanie można składać do Kujawsko-Pomor-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy od 3 do 17 września 
2018 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku 
do urzędu). Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego 
naboru, w tym m.in. ogłoszenie, wzory wniosków i dokumenty 
wykonawcze, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Ku-
jawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dyżur pracownika ZUS

30 sierpnia w godz. 10.00-12.00 odbędzie się  dyżur pracowników ZUS w siedzibie Polskie-go Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brodnicy oraz Lipnie. W trakcie dyżuru eks-perci ZUS wyjaśnią m.in: zasady przyznawania emerytur, rent i naliczania kapitału począt-kowego oraz zasady przeliczania świadczeń w związku z osiąganiem dodatkowych przy-chodów.

Minister pisze do wojewodów ws. programu „Dobry start”

Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, prze-
słała do wojewodów pismo dotyczące realizacji w samorządach pro-
gramu „Dobry start”. Zwraca w nim uwagę na docierające do resortu 
rodziny sygnały, także te bezpośrednio z samorządów, o braku odpo-
wiedniego wynagradzania pracowników samorządów zajmujących się 
realizacją rządowego programu. Zgodnie z rozporządzeniem, koszty 
obsługi realizacji programu przez gminę i powiat wynoszą 10 zł za 
jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest 
prawo do świadczenia dobry start. Co najmniej 8 zł z każdych 10 zł 
przeznaczonych na obsługę programu „Dobry start” samorząd jest 
zobowiązany skierować na wynagrodzenia i inne środki dla osób re-
alizujących ten program.

Pieniądze na porządkowanie odpadów

Ponad 15 mln zł jest do podziału w ogłoszonym 
przez zarząd województwa konkursie RPO o do-
� nansowanie projektów w dziedzinie gospodarki 
odpadami. Na budowę i modernizację punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
a także na proekologiczną edukację mieszkańców 
samorządy lub działające w ich imieniu podmioty 
mogą otrzymać nawet 85 procent kosztów inwesty-
cji. Nabór wniosków o do� nansowanie rusza w po-
łowie września i potrwa do 28 września, rozstrzy-
gnięcie w lutym przyszłego roku.

Punkty informacji senioralnej

Od kwietnia w ramach Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej dzia-
ła 5 punktów informacyjnych, w których seniorzy i ich opiekunowie mogą 
uzyskać informacje o możliwościach i formach wsparcia, pomocy środowi-
skowej, instytucjonalnej i zdrowotnej, ofercie kulturalnej i sportowej oraz 
infrastrukturze senioralnej. Pracownicy RCIS są do dyspozycji w następują-
cych miejscach i terminach: Grudziądz, w każdy wtorek w godz. od 9.00 do 
13.00 w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu, 
ul. Dąbrowskiego 11-13; Włocławek, w każdy czwartek w godz. od 9.00 do 
13.00 w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku, 
ul. Zduńska 14; Toruń, w każdy piątek w godz. od 9.00 do 13.00 w siedzibie 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93. 
Można też skorzystać z telefonu informacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej 56 657 14 69 w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30-15.30, 
we wtorki w godz. 8.00-17.00, w piątki w godz. 7.30-14.00.
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Płacą mocno po czasie
UOKiK  Kilka tygodni temu pisaliśmy o nieuczciwych umo-
wach zawieranych przez niektóre zakłady przetwórcze z pro-
ducentami owoców. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów postawił już pierwsze zarzuty w tej sprawie 

Największe zastrzeżenia 
urzędnicy mieli do umów, które 
jedna ze spółek zawierała z rolni-
kami. Zawierały zapis o zapłacie 
za przekazane owoce do 90 dni. 
Polskie przepisy nie uwzględnia-
ją tak długich terminów. Mak-
symalny okres oczekiwania na 
przelew to dwa miesiące. Okaza-
ło się też, że firma i tak nie do-
trzymywała nawet tak wydłużo-
nego okresu spłat. 

Poza tym spółka ustalała 
ceny owoców w oparciu o wiel-
kość podaży, warunki pogodo-
we i zachowanie konkurencji. 
To sprawiało, że rolnik nie był 
w stanie w momencie podpisa-
nia umowy przewidzieć, ile za-
robi. Przypomnijmy, że kara za 
wykorzystywanie przewagi kon-
traktowej może wynieść do 3% 

obrotu przedsiębiorcy.
UOKiK systematycznie bada 

rynek przetwórstwa. Wcześniej 
zarzucił niedotrzymywanie 
umów jednej z największej firm 
skupujących owoce w Polsce. 
W niektórych przypadkach rol-
nicy na pieniądze musieli czekać 
200 dni. 

„UOKiK sprawdza, czy ceny 
i warunki oferowane przez punk-
ty skupu są realizacją polityki 
handlowej przetwórców, z któ-
rymi współpracują, czy też wyni-
kają z sytuacji rynkowej, współ-
pracy z tymi samymi odbiorcami 
i naśladownictwa cenowego. Ba-
damy, z pomocą Inspekcji Han-
dlowej, zależności pomiędzy 
niskimi stawkami w skupach 
a wysoką ostateczną ceną, jaką 
płaci konsument w sklepie, czy 

na bazarze. Chcemy ustalić, na 
którym etapie sprzedaży docho-
dzi do podniesienia ceny” – in-
formuje urząd. 

Nie potwierdziły się za to 
doniesienia dotyczące fałszy-
wych oznaczeń w sklepach. Na 
początku sezonu truskawkowe-
go zdarzało się, że owoce z Hisz-
panii reklamowano jako polskie 
i sprzedawano drożej. UOKiK 
przeprowadził kontrole w skle-
pach. W przypadku warzyw nie 
stwierdzono błędnych informa-
cji na tabliczkach informujących 
o kraju pochodzenia. W jednym 
przypadku zdarzyło się nawet, 
że pomidory oznaczono jako po-
chodzące z Holandii, a były pol-
skie.

(pw)

Karp już we wrześniu
9 września w Minikowie odbędzie się impreza pro-
mująca karpia. To tylko dodatkowa atrakcja Jesiennej 
Wystawy Ogrodniczej i pikniku. 

Wydarzenie

Organizowana przez Kujaw-
sko-Pomorski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Minikowie wy-
stawa ogrodnicza ma już swoją 
tradycję. W pierwszej części, 
czyli wystawie i promocji karpia 
nakielskiego, lokalni producenci 
tej ryby zaprezentują w jaki spo-
sób ją filetować oraz stosować 
w przeróżnych daniach. Goście 
mogą liczyć także na degustację 
oraz możliwość kupna tak ryb, jak 
i potraw. Idea łączenia dobrego 
jedzenia z regionem kujawsko-
pomorskim rozwija się, a karp ma 

już swoją markę wśród klientów. 
Warto wiedzieć jak przebiega pro-
ces jego hodowli, zanim trafi na 
stoły.

Druga cześć imprezy to Pik-
nik Niepodległości. Podczas niej 
zaprezentowany zostanie sprzęt 
wojskowy – historyczny i współ-
czesny. Grupy rekonstrukcji hi-
storycznej przybliżą dzieje Polski, 
a osobiście będzie można potre-
nować strzelanie. Organizatorzy 
spodziewają się w tym roku kil-
kunastu tysięcy zwiedzających. 

(pw)

Podwyższono rentę 
Osoby, które możliwości pracy na roli pozbawiła 
choroba, otrzymują rentę socjalną. Wzrosła ona do 
poziomu 1029,80 zł. Wyższe stawki obowiązują od  
1 czerwca, a będą wypłacane od września.

Finanse

Renta socjalna przysługu-
je osobom pełnoletnim, które 
są całkowicie niezdolne do pracy 
z powodu „choroby lub wypadku, 
który nastąpił przed ukończeniem 
18 roku życia lub w trakcie nauki 
w szkole lub w szkole wyższej – 
przed ukończeniem 25 roku życia 
albo w trakcie studiów doktoranc-
kich lub aspirantury naukowej.” Do 
tej pory renta wynosiła 865,03 zł. 
Teraz będzie to 1029,80 zł. 

Pobieranie renty socjalnej 
może zbiec się z innym świadcze-
niem – rentą rodzinną. W takim 

przypadku kwota tej pierwszej ule-
ga takiemu obniżeniu, aby łączna 
kwota obu świadczeń nie przekra-
czała 200% kwoty najniższej renty 
z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy (2059,60 zł).

O nowej kwocie renty socjalnej 
zainteresowani zostaną powiado-
mieni decyzją urzędową. Ponie-
waż nowe prawo wejdzie w życie  
1 września, ale z mocą obowiązy-
wania od 1 czerwca, uprawnieni 
otrzymają stosowne wyrównanie 
za ten okres. 

(pw)

Wilki na dziki 
Co jakiś czas prezentujemy na naszych łamach nowo-
ści ze świata technologii i techniki rolniczej. Dziś wy-
nalazek z odległej Japonii, gdzie rolnicy także zmaga-
ją się z dzikami. 

Ciekawostki Lato bez suszy? 
Nieco w cieniu oczekiwania na ogłoszenie wysoko-
ści dopłat związanych ze stratami spowodowanymi 
suszą, opublikowano kolejne oficjalne dane tyczące 
tego zjawiska. Jeżeli chodzi o uprawy ziemniaków, są 
zaskoczeniem.

Bilans wodny

Informacje o suszy publikowa-
ne są w Polsce ze sporym opóźnie-
niem w tzw. okresach raportowa-
nia. Ostatni pochodzi z okresu od 
11 czerwca do 10 sierpnia i został 
opublikowany pod koniec sierpnia. 

Suszę rolniczą wykazano we 
wszystkich spośród monitorowa-
nych upraw. Największe zagrożenie 
występowało wśród upraw roślin 
strączkowych. Suszę notowano 
w sześciu województwach, w 233 
gminach, tj. w 9,4% gmin Polski, 
na powierzchni 2,08% gruntów or-
nych.

Podobnie było w przypadku 
krzewów owocowych. Suszę odno-

Zbiory winiarzy
Nie tylko żniwa zbóż są w tym roku wcześniejsze. 
We wszystkich regionach kraju rozpoczęły się także 
zbiory winogron. W naszym województwie produk-
cją wina zajmuje się kilku gospodarzy.

Plony

Najbliżej nas znajduje się go-
spodarstwo winiarskie w gminie Li-
sewo. To produkcja trudna z uwagi 
na warunki klimatyczne, ale i rynek 
zbytu. W Polsce wciąż króluje piwo. 
Wino doceniają nieliczni, a jeśli tak, 
to częściej wybierają bardziej przy-

towano w 200 gminach. Bardziej 
interesujące są dane dotyczące 
ziemniaków. Na terenie Polski su-
szę w tych uprawach odnotowano 
w trzech województwach, w zaled-
wie 41 gminach. 

Oficjalnym, chociaż krytyko-
wanym, wskaźnikiem określającym 
suszę jest Krajowy Bilans Wodny 
(KBW). W naszej okolicy najniższy 
poziom KBW wystąpił od lutego do 
czerwca. Latem, przynajmniej na 
wykresach, sytuacja była już lep-
sza. Poprawiły ją opady z przełomu 
czerwca i lipca. 

(pw)

Dziki to nie tylko problem 
europejski. W Japonii powodują 
one straty w plantacjach szaco-
wane na miliardy jenów. W Pol-
sce jest podobnie, tylko liczymy 
w złotówkach. W obu krajach od 
dłuższego czasu trwa dyskusja 
na temat tego, jak radzić sobie 
z dzikami. W Polsce preferowane 
są odstrzały, armatki hukowe, 
poletka zaporowe. Japończycy, 
znani ze swojego zamiłowania 
do robotów, poszli kilka kroków 
dalej. Wymyślili bardzo proste 
w budowie roboty imitujące wil-
ki. Każdy z nich zaopatrzony jest 

w parę czerwonych diod LED, 
które straszą nie tylko dziki, ale 
i jelenie. 

Robot ma 50 cm wysoko-
ści i 65 cm długości, czyli mniej 
więcej tyle, ile dorodny wilk. 
Obudowę pokryto futrem, a na 
głowę nałożono groteskową 
maskę. Maszynę zasila bateria 
solarna. Nie jest aktywna przez 
cały czas. Wbudowane detektory 
ruchu wyczuwają, gdy w pobliżu 
przechodzi zwierzyna lub co-
kolwiek innego. Wówczas robot 
uruchamia sygnał dźwiękowy 
– wycie wilka. Robot dziennie 
może pokonać do 100 metrów. 
Testowano go ostatnio niedale-
ko Kisarazu w prowincji Chiba. 
Masowa produkcja rozpocznie 
się niebawem. Koszt sztuki to 
514 tys. jenów (ok. 17 tys. zł). Co 
ciekawe, prawdziwe wilki w Ja-
ponii zostały wytrzebione jesz-
cze w XIX wieku. 

(pw)

jemne w smaku produkty z Włoch, 
Portugalii czy Hiszpanii. 

W tym roku winogrona w Pol-
sce obrodziły. Słoneczne lato do-
dało owocom słodyczy. Przełoży 
się to na smak wina. Dla porówna-
nia – ubiegły rok był dla winiarzy 

niezmiernie trudny, bo przeważała 
deszczowa pogoda. 

Pierwsze odmiany tegorocz-
nych winorośli zebrano już około 
20 sierpnia. Teraz przyjdzie czas na 
te późniejsze. Ostatnie będą zbiera-
ne te przeznaczone e na wino lodo-
we. W tym przypadku kiście ścina 
się w grudniu lub styczniu. 

Produkcja wina jest trudna 
także z uwagi na biurokrację. Rol-
nicy do 31 sierpnia muszą składać 
deklaracje, w których informują 
o szacowanej ilości wina, które wy-
tworzą, o zapasach magazynowych 
i ubytkach. 

(pw)
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Uciążliwe zapalenie pęcherza 
ZDROWIE   Panie, ze względu na budowę anatomiczną, są szczególnie narażone na zapalenie pęcherza 
moczowego. Objawy tej dolegliwości nie są przyjemne. Przeczytaj, jak sobie radzić z tą chorobą

Escherichia coli w moczu
Zakażenie pęcherza moczowe-

go i cewki moczowej spowodowane 
jest zwykle obecnością w drogach 
moczowych pałeczki okrężnicy – 
Escherichia coli, która bytuje w na-
szym jelicie grubym. Należy do 
pożytecznych bakterii, uczestniczy 
w rozkładzie pokarmu i przyczynia 
się do produkcji witamin z grupy B 
oraz witaminy K. Może jednak oka-
zać się chorobotwórcza, gdy do-
stanie się do układu moczowego. 
Zakażenia nie wolno bagatelizować, 
bo bakterie z pęcherza moczowe-
go mogą przedostać się do nerek, 
powodując odmiedniczkowe zapa-
lenie nerek.

Zapalenie pęcherza moczo-
wego to prawdziwa zmora kobiety 
w każdym wieku. W ciąży organizm 
jest jeszcze bardziej podatny na 
zakażenie z uwagi na zmiany za-
chodzące w organizmie. Wtedy pę-

cherz moczowy ma inne ułożenie, 
co spowodowane jest powiększe-
niem macicy, która uciska na nie-
go, powodując mniejsze napięcie, 
zastój moczu, a to sprzyja zakaże-
niu. Z kolei w okresie menopauzy 
spadek poziomu estrogenów po-
woduje osłabienie ścian pęcherza 
moczowego, a tym samym ułatwia 
wniknięcie bakterii.

Zapalenie pęcherza: objawy
Łagodnemu zapaleniu pęche-

rza moczowego towarzyszą cha-
rakterystyczne objawy: parcie na 
mocz, pieczenie/ból przy oddawa-
niu moczu, ból w podbrzuszu i ból 
mięśni.

Zapalenie pęcherza: leki
Najczęściej stosowanym le-

kiem bez recepty jest furagina (fu-
razydyna). Te tabletki na zapalenie 
pęcherza należą do chemiotera-
peutyków o szerokim spektrum 
działania przeciwbakteryjnego. Ha-

mują one rozwój bakterii, szczegól-
nie Escherichia coli, przez hamo-
wanie syntezy białek bakteryjnych 
i uszkodzenie ich DNA. Furagina nie 
jest antybiotykiem, ale nie wolno 
jej nadużywać. Należy trzymać się 
zalecanego schematu dawkowania, 
czyli w pierwszy dzień 2 tabletki na 
zapalenie pęcherza 4 razy dziennie 
i następne dni 2 tabletki na zapa-
lenie pęcherza 3 razy dziennie. Na-
leży pamiętać, by kuracja trwała 
7-8 dni i by jej nie przerywać, gdy 
znikną objawy. W razie konieczno-
ści leczenie można powtórzyć po 
10-15 dniach. 

Furaginę najlepiej przyjmować 
podczas posiłków, zwłaszcza tych 
bogatych w białko, bo wpływa to 
na zwiększenie jej przyswajalności. 
Białko znajdziemy w mięsie, na-
biale, pestkach dyni, serach, orze-
chach, warzywach strączkowych. 

Wiele opracowań podaje, by 
furaginę łączyć z witaminą C (200 
mg 3 razy dziennie ) w celu zakwa-
szenia moczu – furagina jest roz-
kładana w alkalicznym środowisku. 
Okazuje się jednak, że witamina  
C nie wywiera istotnego wpływu 
na zmianę pH moczu.

Trzeba uważać na łączenie 
furaginy z preparatami na zgagę, 
które neutralizują sok żołądkowy, 
bo przy wysokim pH furagina nie 
będzie działać! Minimalny odstęp 
między tymi lekami powinien wy-
nosić 2 godziny.

W żadnym wypadku nie moż-
na łączyć tych tabletek na za-
palenie pęcherza z alkoholem, 
ponieważ zablokuje to przekształ-
cenie aldehydu octowego w kwas 
octowy – czyli dojdzie do reakcji 
disulfiramowej, niosącej za sobą 
bardzo nieprzyjemne objawy, ta-
kie jak przyspieszone bicie serca, 
nadmierną potliwość, nudności, 
wymioty, zaburzenia oddychania, 
zaczerwienienie twarzy, lęk.

Gdy zapalenie pęcherza do-
skwiera często, warto suplemen-

tować witaminy z grupy B. Ułatwią 
one wchłanianie furaginy, poza tym 
zapobiegną uszkodzeniu nerwów 
obwodowych – jest to szczególnie 
wskazane dla osób z cukrzycą oraz 
z niedoborem witamin z grupy B.

Jeśli podczas leczenia furaginą 
występują objawy mrowienia, drę-
twienia, należy lek odstawić i skon-
sultować się z lekarzem. Furagina 
nie powinna być stosowana w sa-
moleczeniu w celu profilaktycz-
nym, bo istnieje ryzyko wytworze-
nia oporności. Może być stosowana 
u dzieci powyżej 2 lat i u kobiet w II 
trymestrze ciąży (najlepiej po kon-
sultacji z lekarzem ).

Co jeszcze na 
zapalenie pęcherza?
W aptece znajdziemy wiele 

preparatów ziołowych, które dzia-
łają moczopędnie i odkażająco. 
Działanie odkażające zawdzięczają 
głównie arbutrynie. Występuje ona 
w liściach mącznicy lekarskiej oraz 
w liściach borówki brusznicy. Dzia-
łanie moczopędne wykazują: ziele 
skrzypu, liść brzozy, kłącze perzu, 
liść pokrzywy i ziele nawłoci. Są 
one składnikami gotowych mie-
szanek do zaparzania, preparatów 
doustnych, mogą być samodzielnie 
komponowane przez pacjenta i wy-
pijane w formie naparu. W aptece 
są też dostępne soki z surowców 

moczopędnych, krople moczopęd-
ne, tabletki, lek w postaci pasty do 
sporządzania zawiesiny doustnej.

Żurawina wielkoowocowa za-
wiera proantocyjanidyny, które 
ograniczają przywieranie bakte-
rii do nabłonka dróg moczowych 
i kwasy organiczne, obniżające 
pH moczu i w ten sposób stwa-
rzające mniej korzystne warunki 
dla żywotności bakterii. Na rynku 
farmaceutycznym jest cała gama 
preparatów z żurawiną. Wybiera-
my te, które są standaryzowane 
za zawartość proantocyjanidyny. 
Przeciwwskazaniem do stosowania 
żurawiny jest kamica nerkowa oraz 
przyjmowanie warfaryny lub ace-
nokumarolu.

Domowe sposoby 
na zapalenie pęcherza
Rób nasiadówki, używając ru-

mianku, dziurawca, krwawnika. Do 
wanny z bardzo ciepłą wodą wrzuć 
kilka saszetek zioła, by powstał 
dosyć silnie stężony napar, mocz 
się w nim przez 15 minut. Wygrzej 
ciało w kąpieli rumiankowej lub za 
pomocą termoforu bądź ciepłych 
okładów. Gdy po 2 dniach domowej 
kuracji dolegliwości nie ustąpią – 
zgłoś się do lekarza.

mgr farm. 
Agata Trzebiatowska
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DZIałanIa pROfIlaktycZnE
1. Dbanie o niedopuszczenie do przechłodzenia pęcherza (dbanie o okolice ne-
rek w chłodne dni, latem po kąpieli w morzu lub jeziorze zdejmowanie mokrego 
stroju).
2. Wystrzeganie się bardzo obcisłych spodni i bielizny ze sztucznych materia-
łów, co sprzyja zapoceniu okolic intymnych, powodując namnażanie się bak-
terii.
3. Dbanie o właściwą higienę intymną, stosowanie płynów do higieny intymnej 
o odpowiednim pH.
4. Dbanie o wypijanie odpowiedniej ilości płynów (minimum 2 litry dziennie), 
a w czasie infekcji minimum 3 l dziennie. To przyspieszy wypłukiwanie bakterii 
z dróg moczowych
5. Unikanie picia kawy, czarnej herbaty i alkoholu, bo podrażniają pęcherz.
6. Niewstrzymywanie oddawania moczu.
7. Podmywanie się 2 razy dziennie w kierunku od przodu do tyłu (by nie prze-
nosić bakterii z odbytu do cewki moczowej ), to samo dotyczy wycierania miejsc 
intymnych.
8. Zrezygnowanie ze stosowania środków plemnikobójczych jako metody an-
tykoncepcji.

Technologie

Pogadaj z kumplami o apkach
Czy wiesz, że... nawet ty możesz wziąć udział w CodeWeek 2018?! Nie musisz koń-
czyć studiów informatycznych, projektować stron internetowych, czy rozumieć 
skomplikowanych algorytmów. Spróbuj! Dla pierwszych 1000 zgłoszonych inicja-
tyw resort cyfryzacji ma nagrody.

Czas do tegorocznej edycji 
Europejskiego Tygodnia Kodo-
wania pędzi jak błyskawica! Co-
deWeek to społeczna inicjatywa, 
w ramach której europejskie 
państwa „ścigają się” w licz-
bie zorganizowanych wydarzeń 
związanych z programowaniem. 
Akcja organizowana jest na te-

CodeWeek, czyli Europejski Tydzień Kodowania w tym roku 
odbędzie się w dniach 6-21 października (to tak naprawdę dwa ty-
godnie). Ministerstwo Cyfryzacji od lat wspiera tę inicjatywę.  
Facebook: Code Week Pl
Twitter: @codeweekpl

renie całej Europy i dedykowana 
wszystkim, którzy chcą rozpo-
cząć lub kontynuować przygodę 
z programowaniem.

To świetna okazja, by za-
cząć zabawę z grami logiczny-
mi, prostą grafiką komputero-
wą, czy robotyką. Wydarzenia 
mogą zorganizować wszyscy 

zainteresowani: ty, twoi znajo-
mi, przedstawiciele branży IT, 
biblioteki miejskie, nauczyciele. 
Jako wydarzenie można zgłosić 
warsztaty i spotkania, szkole-
nia, debaty, lekcje informatyki, 
a nawet spotkanie ze znajomy-
mi! Jednymi z wielu interesują-
cych wydarzeń z ubiegłego roku 

były spotkania znajomych w ka-
wiarniach, gdzie rozmawiano 
o technologicznych nowościach 
i dzielono się opiniami na temat 
najlepszych aplikacji. A jaki bę-
dzie twój pomysł?

By wziąć udział, trzeba zare-
jestrować swój pomysł na stro-
nie events.codeweek.eu<http://
events.codeweek.eu/>. Kilka 
prostych kroków i twoje wyda-
rzenie znajdzie się na mapie, 
czyli zostanie wliczone do euro-

pejskiego rankingu.
Pierwszy tysiąc zgłoszeń 

otrzyma od resortu cyfryza-
cji Cody Roby - grę planszową, 
która ułatwia naukę kodowa-
nia i ćwiczy logiczne myślenie. 
Cody Roby pozwala wykorzystać 
naturalną skłonność do zaba-
wy i zachęca do dalszej nauki 
kodowania. Można ją wykorzy-
stać w trakcie zorganizowanych 
w ramach CodeWeek wydarzeń.

Ministerstwo Cyfryzacji
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 Lipno
 W piątek 31 sierpnia w parku miejskim w Lipnie planowana jest kolejna edycja 

festiwalu Lipa. Część konkursowa rozpocznie się o 15.00, a o 19.00 wystąpią gwiaz-
dy – Drunk Riders i Mikromusic. Wrocławski zespół działa na rynku muzycznym już 
od ponad 15 lat. Został założony przez wokalistkę Natalię Grosiak i gitarzystę Dawida 
Korbaczyńskiego. Grupa nagrała takie utwory jak: „Bezwładnie”, „Takiego chłopaka” 
czy „Krystyno”. Wstęp wolny.

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

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

 Wąbrzeźno
 5 września o godzinie 17.00 w WDK zostanie otwarta wystawa „380 lat wsi Książ-

ki 1638-2018”. Ekspozycja przygotowana została przez Wojciecha Deżakowskiego – 
członka rady sołeckiej sołectwa Książki, Eugeniusza Dylewskiego – sołtysa sołectwa 
Książki oraz Macieja Sachę – miłośnika historii. – Mimo że wieś jest stosunkowo 
młoda, wiele okolicznych miejscowości ma tradycję sięgającą średniowiecza, możemy 
się pochwalić ciekawą i niepospolitą historią. Wieś od początku swojego istnienia, aż 
do końca II wojny światowej, związana była z narodem niemieckim, w związku z tym nie 
zachowało się wiele rzeczy z tamtych czasów. Niemniej jednak, dzięki dużemu zaanga-
żowaniu i długotrwałym poszukiwaniom, udało się zebrać trochę lokalnych pamiątek 
oraz odtworzyć niektóre fakty z życia naszych przodków – mówi współautor wystawy 
Maciej Sacha. Wstęp wolny.

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

 5 października o 18.00 warto wybrać się do Wąbrzeskiego Domu Kultury na spek-
takl teatralny w reżyserii Wojciecha Malajkata pt. „Pół na pół”. Główne role w sztuce 
grają Piotr Szwedes i Piotr Polk. – Proponowana komedia to opowieść o realizacji 
życiowych planów i marzeń dwóch przyrodnich braci, Roberta i Dominika. Jednak 
wbrew pozorom bracia wcale nie są bezdusznymi potworami czyhającymi na śmierć 
swej matki i jej spadek – informuje WDK. Sztuka ma charakter świetnie napisanej 
komedii kryminalnej, gdzie dominują piętrowe kłamstwa, zwroty akcji i mnóstwo  hu-
moru. Bilety do nabycia w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00 w cenie 
60 zł/os., natomiast cena biletów grupowych (grupa od 15 osób) wynosi 50 zł/os. 
Zainteresowani są proszeni o kontakt pod nr tel. 56 688 17 27, wew. 27. Przedsprzedaż 
biletów do 31 sierpnia.  

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

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

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

 W dniach 20-23 września w Rypinie zostanie zorganizowany festiwal „Rypin na 
Marsie”. Event artystyczno-naukowy swą pieczą objęła znana i ceniona w całej Euro-
pie profesor nadz. UAP dr hab. Marta Smolińska. Organizatorzy przygotowali wiele 
atrakcji, wśród których są propozycje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, między in-
nymi: wernisaż wystawy Rypin na Marsie, w ramach którego pokazane zostaną prace 
nie tylko zawodowych artystów polskich i zagranicznych (takich jak: Lidia Kot, Anna 
Królikiewicz, Michał Kałużny – astrofotografia, Anne Peschken i Marek Pisarsky), ale 
i przedszkolaków, wychowanków lokalnego domu dziecka; pokaz filmów animowa-
nych wykonanych pod okiem Magdaleny Bryll, wystawa astrofotografii pracowników 
tutejszej astrobazy, astrofotografa amatora – Małgorzaty Gołębiewskiej oraz guru pol-
skiej gałęzi tej dziedziny fotografii czyli Michała Kałużnego. Na placu imprezowym 
przy ul. Nowy Rynek stanie autorska rzeźba Lidii Kot, a po całym mieście podróżować 
będzie wędrująca boja, zbierająca przekazy na Marsa. Wielką atrakcją będzie pieczenie 
własnego krateru marsjańskiego, nawiązującego strukturą do powierzchni Czerwonej 
Planety. Pokazy filmów, warsztaty z astrofotografii pod okiem Michała Kałużnego, 
warsztaty z Wojciechem Ulmanem w zakresie specjalnych efektów filmowych – to ko-
lejne z atrakcji przeznaczonych dla sympatyków kosmosu.

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Rockowe zespoły 
wróciły do Rypina

WYDARZENIA  W sobotę 25 sierpnia fani rocka już po raz 
szósty spotkali się na corocznym festiwalu Ri�  Master. Gwiaz-
dą wieczoru była formacja Leniwiec 

Impreza odbyła się w Am-
fiteatrze Muszla Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Pierwsza edycja miała miejsce 
w sierpniu 2013 roku. W ostat-
nich latach do Rypina przyjeż-
dżały takie zespoły jak: Farben 
Lehre, Kobranocka, Oddział Za-
mknięty czy Proletaryat. 

– Riff Master to impreza ni-

szowa, kierowana do młodych 
ludzi oraz wszystkich tych, któ-
rym bliska jest szeroko pojęta 
muzyka gitarowa, instrumental-
na – tłumaczy Maciej Jesionkow-
ski z Rypińskiego Domu Kultury. 
– W tym roku postanowiliśmy 
wrócić do korzeni, po roku prze-
rwy przenieśliśmy się z Nowego 
Rynku do muszli w parku. My-

ślimy, że to najlepsze miejsce do 
odbioru takiej muzyki. Spływa 
do nas sporo zgłoszeń od kapel 
właściwie z całego kraju. Nie ma 
złotego środka przy doborze 
tych artystów. Nie ogranicza-
my się wyłącznie do rocka. Riff 
Master w poprzednich edycjach 
sprowadzał się raczej do kla-
sycznego rocka, a podczas tego-
rocznej imprezy otworzyliśmy 
się bardziej na nowe gatunki, 
m.in. reggae i ska. 

Podczas poprzednich edy-
cji organizatorzy przygotowali 
także przegląd dla młodych ze-
społów. Nie inaczej było w tym 
roku. Na scenie zaprezentowały 
się formacje: Dobra Nasza, NFZ, 
Granda, Vataha, Men of The Wild 
Age, In The Name of God.

Wieczorem publiczność roz-
grzała grupa Pandemia z Trój-
miasta, a gwiazdą była formacja 
Leniwiec. Zespół zaprezentował 
swoje największe przeboje. Fani 
reggae z pewnością zapamiętają 
sobotni wieczór na długo. 

(ToB), fot. RDK
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06:05 Elif

05:30 Telezakupy
06:05 Elif odc. 311 - serial
07:00 Wieczna miłość odc. 4 - serial
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm!
09:05 Ranczo odc. 32 s. 3 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 97 s. 8 - serial
11:05 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 16 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Krainy niezwykłych przeobrażeń  
 odc. 3 - serial
13:50 Elif odc. 312 - serial 
14:40 Opole 2018 na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Leśniczówka odc. 26 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 5 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 30
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 79 - serial
18:25 Korona królów odc. 80 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 27 - serial 
21:00 Sprawa dla reportera
22:00 Sekundy, które zmieniły życie  
 odc. 12
22:30 Ojciec Mateusz 
 odc. 207 s. 16 - serial
23:25 Ocaleni odc. 23
00:25 Wojsko-polskie.pl

05:20 Ukryta prawda odc. 319 - serial 

06:20 Sąd rodzinny odc. 108 - serial 

07:15 Szpital odc. 389 - serial 

08:15 Dr House odc. 20 s. 5 - serial 

09:15 Dr House odc. 21 s. 5 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 664 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 109 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 563 - serial 

14:55 Szpital odc. 390 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 - serial

16:55 Dr House odc. 24 s. 5 - serial 

18:00 Dr House odc. 1 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 665 - serial 

20:00 Operacja Dunaj - komedia

22:15 Lucyfer odc. 8 - serial

23:15 Rush odc. 9 - serial 

00:15 28 dni później - horror 

06:00 Spadkobiercy odc. 41

07:05 Turbo Fast odc. 12 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 13 - serial

08:00 Drużyna A odc. 7 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 11 - serial

10:00 Na patrolu odc. 35 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 36 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 8 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 12 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 120 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 180

15:00 Esmeralda odc. 128

16:00 Esmeralda odc. 129

17:00 Esmeralda odc. 130

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 427 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 428 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 208 - serial

21:15 Strefa X - fi lm

23:05 Sekcja 8. - fi lm

01:05 Tuż przed tragedią odc. 5 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 14 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 133 - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 19
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 94 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 3 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 12 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 12 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 48 s. 2 - serial 
14:00 Zbuntowany anioł odc. 35
15:00 Zbuntowany anioł odc. 36
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 12 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 12 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 94 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 95 s. 3 - serial 
20:00 Moja wielka grecka wycieczka  
 - komedia
22:00 Dwa miliony dolarów napiwku  
 - komedia
00:00 Conan Niszczyciel - fi lm

08:00 Dezerterzy

08:25 Nagroda Literacka 

 Gdynia 2018 odc. 60

08:30 Informacje kulturalne

08:50 Jasne błękitne okna - fi lm

10:35 Świteź - fi lm

11:00 Z biegiem lat, z biegiem dni 

 odc. 5 - serial 

12:20 Z biegiem lat, z biegiem dni 

 odc. 6 - serial 

13:30 Studio Kultura - rozmowy

13:50 Grający z talerza - fi lm

15:35 Nagroda Literacka Gdynia 2018  

 odc. 61

15:50 Ocalić od zapomnienia odc. 36

16:20 Gdy zaczynaliśmy odc. 6

16:40 Nagroda Literacka Gdynia 2018  

 odc. 60

16:50 Brzezina - dramat 

18:35 Wakacje z duchami odc. 6 - serial

19:05 Wakacje z duchami odc. 7 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy

19:50 Nagroda Literacka Gdynia 2018  

 odc. 61

20:00 Czwarty poziom

21:45 Prawdziwe męstwo - western

00:00 Scena klasyczna odc. 18 - recital

06:50 Był taki dzień odc. 670
07:00 Kuchnia polska odc. 5 - serial
08:10 Śladami zbrodni 
 i walki 1944-1956 - serial
08:40 Polskie 100 lat - fi lm
08:55 Strajk odc. 5
09:30 Bez komentarza odc. 81
10:00 Sensacje XX wieku odc. 188
10:30 Sensacje XX wieku odc. 189
11:05 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 1 - fi lm
12:10 Droga odc. 4 - serial 
13:15 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 4 - serial
14:20 Amerykańska broń odc. 1 - fi lm
15:15 Hitler i wiedza tajemna - fi lm
16:15 Komunikaty Wojenne odc. 5
16:25 Sierpień - fi lm
17:05 To nie ten sierpień
17:40 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:10 Taśmy bezpieki
18:40 Kuchnia polska odc. 6 - serial 
19:55 Opowieść o Indiach odc. 6 - fi lm
21:05 Lusitania - minuty, które  
 wstrząsnęły światem - fi lm
22:00 Spór o historię odc. 25
22:40 Szerokie tory odc. 96
23:20 Wyjęci spod prawa odc. 1 - serial
00:20 Życie po radziecku odc. 5 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Monster Trucków 
 - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Fatima - orędzie na dziś odc. 1
09:55 Kartka z kalendarza
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Filmowe życiorysy
14:00 Dotyk przyjaźni - dramat
15:35 Serce i oblicze Boga - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę  
 i świat
16:35 Porady medyczne Bonifratrów
17:00 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło”
17:05 Głos świadków historii odc. 6
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:30 Superksięga odc. 25 s. 2 - serial
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wbrew wszelkim przeciwnościom  
 - serial
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Prawdziwie spadła z nieba - fi lm

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 709 - serial
06:50 Podróże z historią odc. 25 s. 3
07:20 Na sygnale odc. 102 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 149
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 230 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1887 - serial
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości odc. 26
14:00 Lubię to - kabaret Hrabi
14:55 Na dobre i na złe 
 odc. 709 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 2 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 148 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 33 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1887 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1888 - serial
20:45 Artystyczna Niepodległa 
 - 100 lat miłości
22:20 Wasza Wysokość - komedia
00:05 Rodzinka.pl 
 odc. 237 s. 12 - serial

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1026 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1027 - serial
08:20 Doradca smaku
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 9
09:30 Szkoła odc. 354 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 612 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 22
12:30 Ugotowani odc. 1 s. 12
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1028 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1029 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 5
16:00 Szkoła odc. 355 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 23 
18:00 Ukryta prawda odc. 613 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5418 
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej odc. 2737 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 111
21:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 16
22:30 Smoking - komedia
00:40 Ninja II: Cień łzy - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Trudne sprawy odc. 760 - serial 
08:45 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 613 - serial 
09:15 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 614 - serial 
09:45 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 110 - serial 
10:45 Dlaczego ja? odc. 723 - serial 
11:45 Gliniarze odc. 4 - serial 
12:45 Trudne sprawy odc. 631 - serial 
13:45 Sekrety rodziny odc. 58 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 806 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3705, 
16:35 Gliniarze odc. 176 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 59 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 257 - serial
20:10 Kochaj! - komedia
22:00 Galerianki - fi lm
23:50 Beat the World. 
 Taniec to moc! - fi lm
01:50 Tajemnice losu odc. 3094

06:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 08:00 Dezerterzy 07:00 Kuchnia polska

05:55 Na dobre i na złe 16:00 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

Georgia wyjeżdża do Grecji i podejmuje pracę 
pilota wycieczek. Rozczarowana postawą turystów 
chce zrezygnować, lecz musi zaopiekować się 
jeszcze jedną grupą. Urlopowicze odmieniają jej 
życie.

W wyniku włamania do laboratorium zostają 
wypuszczone szympansy – nosiciele śmiertelnego 
wirusa. Epidemia wkrótce opanowuje 
miasto. Garstka niezarażonych ludzi walczy 
o przetrwanie.

„28 dni później”
(2002r.) TVN 7 00:15

„Moja wielka grecka wycieczka”
(2009r.) TV Puls 20:00



Piątek, 31 sierpnia 2018

06:05 Elif

05:30 Telezakupy
06:05 Elif odc. 312 - serial
07:00 Wieczna miłość odc. 5 - serial
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm!
9:05 Ranczo odc. 33 s. 3 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 98 s. 8 - serial
11:00 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 17 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:45 Lungau. Wysoko wśród 
 chłodu - fi lm
13:50 Elif odc. 313 - serial 
14:40 Opole 2018 na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Leśniczówka odc. 27 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 6 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 31
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 81 - serial
18:20 Zapowiedź Wiadomości
18:25 Korona królów odc. 82 - serial
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:08 Pogoda dla żeglarzy
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 28 - serial 
21:00 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 24
21:55 Big Music Quiz odc. 5
23:00 Pianista - dramat
01:35 Nad rzeką, której nie ma - fi lm

05:20 Ukryta prawda odc. 320 - serial 

06:20 Sąd rodzinny odc. 109 - serial 

07:15 Szpital odc. 390 - serial 

08:15 Dr House odc. 22 s. 5 - serial 

09:15 Dr House odc. 23 s. 5 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 665 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 110 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 564 - serial 

14:55 Szpital odc. 391 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 1 - serial

16:55 Dr House odc. 2 s. 6 - serial 

18:00 Dr House odc. 3 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 666 - serial 

20:00 Liceum Avalon

21:55 Lara Croft Tomb Raider: 

 Kolebka życia - fi lm

00:20 American - horror Story: 

 Murder House odc. 5 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 42

07:05 Turbo Fast odc. 13 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 14 - serial

08:00 Drużyna A odc. 8 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 12 - serial

10:00 Na patrolu odc. 37 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 38 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 9 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 13 - serial

13:00 Galileo odc. 682 

14:00 Galileo odc. 683 

15:00 Esmeralda odc. 131

16:00 Esmeralda odc. 132

17:00 Esmeralda odc. 133

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 428 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 429 - serial 

20:00 Więźniowie słońca - fi lm

21:50 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 205 - serial

22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 206 - serial

00:00 Krew odkupienia - fi lm

06:00 Kontrakt na miłość odc. 15 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 134 - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 20
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 95 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 s. 3 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 12 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 12 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 49 s. 2 - serial 
14:00 Zbuntowany anioł odc. 37
15:00 Zbuntowany anioł odc. 38
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 12 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 12 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 95 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 96 s. 3 - serial 
20:00 Champion IV: Walka o honor - fi lm
21:50 W pogoni za zemstą - fi lm
23:50 Spartakus: Bogowie areny 
 odc. 16 - serial
01:00 Spartakus: Bogowie areny 
 odc. 17 - serial

08:00 Chuligan literacki

08:30 Studio Kultura

08:50 Brzezina - dramat

10:30 Esterhazy - fi lm

11:00 Z biegiem lat, z biegiem dni 

 odc. 7 - serial 

12:45 Z biegiem lat, z biegiem dni 

 odc. 8 - serial 

14:15 Studio Kultura - rozmowy

14:35 Last Night of the Proms 2015

16:10 Ikony muzyki odc. 2 - serial

17:05 Niespotykanie spokojny człowiek  

 - komedia

18:15 Videofan

18:35 Katarynka

19:05 Ojciec - fi lm

19:40 Informacje kulturalne

20:00 Smak wiśni - dramat 

21:45 Zmiana - fi lm

23:05 Dziennik fi lozofa odc. 159

23:20 Last Night of the Proms 2015

01:00 Prawdziwe męstwo - western

06:50 Był taki dzień odc. 671
07:00 Kuchnia polska odc. 6 - serial
08:15 Taśmy bezpieki
08:50 Marzyciele odc. 5
09:25 Gdzie jest Porozumienie  
 Gdańskie?
10:15 Życie po radziecku odc. 5 - serial
10:45 Sensacje XX wieku odc. 183
11:15 Odkryć tajemnicę odc. 1 - serial
12:20 Droga odc. 5 - serial 
13:30 Historia jedzenia po   
 amerykańsku odc. 1 - serial
14:40 Jaskiniowcy z Himalajów - fi lm
15:45 Genialne wynalazki odc. 1 - serial
16:45 Komunikaty Wojenne odc. 6
16:50 Doceniałam każdy przeżyty  
 dzień - fi lm
17:55 Było, nie minęło
  - kronika zwiadowców historii
18:25 Ex libris
18:55 Wojenne dziewczyny 
 odc. 14 s. 2 - serial
19:45 Polska i świat z historią w tle  
 odc. 63
20:10 Robotnicy ‘80 - fi lm
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL  
 w DTV
22:30 Szerokie tory odc. 132,
23:05 Opowieść o Indiach odc. 6 - fi lm
00:10 Życie po radziecku odc. 6 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Superksięga odc. 25 s. 2 - serial
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę  
 i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 9 - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Złote przeboje Jessy’ego Dixona
14:05 Święty na każdy dzień
14:10 Filmowe życiorysy
14:55 Słowo życia - rozważanie
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial
17:00 Boliwia odc. 10 - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… w mijającym  
 tygodniu
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Sabina K. - fi lm

05:30 Koło fortuny
06:05 Egzamin z życia odc. 1 - serial 
06:55 Afryka od kuchni odc. 8 - serial
07:20 Na sygnale odc. 103 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 150
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 231 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1888 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości odc. 27
14:00 Coś dla Ciebie odc. 165
14:30 Lubię to - kabaret Hrabi odc. 2
15:25 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 115
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 3 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 149 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 34 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1888 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1889 - serial 
20:45 Lato, muzyka, zabawa 
 - wakacyjna trasa Dwójki odc. 7
21:50 Lato, muzyka, zabawa 
 - wakacyjna trasa Dwójki odc. 8
23:20 Królowa - fi lm
01:15 Wasza Wysokość - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1028 - serial

07:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1029 - serial

08:20 Doradca smaku

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 9

09:30 Szkoła odc. 355 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 613 - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 23

12:30 Ugotowani odc. 2 s. 12

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1030 - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1031 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 5

16:00 Szkoła odc. 356 - serial 

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 24 

18:00 Ukryta prawda odc. 614 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5419 

20:00 Ścigani - fi lm

22:15 Super 8 - fi lm

00:35 Smoking - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News

07:45 Trudne sprawy odc. 761 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 615 - serial 

09:15 SuperPies odc. 12

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 111 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 724 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 5 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 632 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 59 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 807 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3706 

16:35 Gliniarze odc. 177 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 60 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 125 - serial

20:15 Skarb narodów: Księga tajemnic  

 - fi lm

23:00 Piła IV - horror 

01:00 Żona sąsiada - thriller

06:20 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:00 Chuligan literacki 07:00 Kuchnia polska

11:55 Barwy Szczęścia 16:00 Szkoła 08:45 Malanowski 
i Partnerzy

W 1997 r. ginie księżna Diana. Królowa Elżbieta II 
nie zamierza oddawać publicznego hołdu zmarłej. 
Premier Tony Blair sądzi, że należy pożegnać 
Dianę z honorami należnymi członkom rodziny 
królewskiej.

Pewnego dnia nieudacznik Wesley dowiaduje się, 
że jest potomkiem najwybitniejszego egzekutora 
tajnego stowarzyszenia. Okazuje się także, że 
chłopak odziedziczył nadprzyrodzone zdolności.

„Królowa”
(2006r.) TVP 2 23:20

„Ścigani”
(2008r.) TVN 20:00



Sobota, 1 września 2018

06:25 Sprawa dla reportera

06:00 Klan odc. 3322
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:40 Rok w ogrodzie extra
08:00 Sekundy, które zmieniły życie  
 odc. 12
08:25 Pełnosprawnisportowy 
08:50 Studio Raban Program 
 redakcji katolickiej dla młodzieży 
09:20 Rodzinny ekspres odc. 45
09:50 Mars - kolejny krok - fi lm
11:00 Film fabularny Film fabularny 
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 185
14:00 Jak to działa? odc. 160 
14:35 Hubal - dramat
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 32
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Korona królów odc. 83 - serial
18:55 Korona królów odc. 84 - serial
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 27 s. 3 - serial 
21:30 Biegnij, chłopcze, biegnij 
 - dramat
23:25 4 Blocks odc. 1 s. 1 - serial 
00:30 Miliardowy okup - thriller 

05:25 Ukryta prawda odc. 321 - serial 

06:30 Mango - Telezakupy

08:35 Żony Hollywood 

 odc. 7 s. 2 - serial

09:35 Żony Hollywood 

 odc. 8 s. 2 - serial

10:35 Żony Hollywood 

 odc. 9 s. 2 - serial

11:35 Columbo odc. 5 - serial

13:15 Kurczak Mały - fi lm

14:55 Goonies - fi lm

17:20 Skok przez płot - fi lm

19:00 Był sobie chłopiec - komedia

21:10 Czego pragną kobiety - komedia

23:50 Torque. Jazda na krawędzi - fi lm

01:40 Moc magii odc. 237

06:00 Spadkobiercy odc. 43
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 16 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 15 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 25 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 26 - serial
08:55 Dzielna Mysz - serial 
09:10 Dzwoneczek i zaginiony skarb  
 - fi lm
10:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 425 - serial 
11:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 426 - serial 
12:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 427 - serial 
13:55 STOP Drogówka odc. 181
14:55 Król Ralph - komedia
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 428 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 429 - serial 
19:00 Galileo odc. 694 
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 1
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 207 - serial
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 208 - serial
23:10 Z piekła rodem - thriller 
01:40 STOP Drogówka odc. 181

06:00 Magnum odc. 12 s. 7 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 74 s. 3

07:50 Szalone fabryki polskiej muzyki!  

 odc. 6

08:45 Szalone fabryki polskiej muzyki!  

 odc. 7

09:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 27 - serial 

10:40 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 28 - serial 

11:40 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 29 - serial 

12:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 30 - serial 

13:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 31 - serial 

14:15 Garbi: superbryka - komedia

16:15 7 krasnoludków. Historia  

 prawdziwa - komedia

18:25 Taxi 2 - fi lm

20:00 Mechanik: Prawo zemsty - fi lm

21:50 Protektor - fi lm

23:45 Mściciel - fi lm

01:40 Taki jest świat

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 23 - serial 

09:00 Gwiazdy tamtych lat odc. 2

09:40 Arcydzieła bez tajemnic 

 odc. 1 - serial

10:15 Wstęp do fi lmu odc. 84

10:25 Proces Joanny d’Arc - dramat

11:40 Mała Moskwa Melodramat 

13:45 Dawnych instrumentów czar

14:10 Pan Holmes - dramat

16:05 Zaklęte rewiry - dramat 

18:00 Nagroda Literacka Gdynia 2018

18:25 David Bowie: The Man Who  

 Sold the World - fi lm

19:35 Nagroda Literacka Gdynia 2018

20:00 Most na rzece Kwai - fi lm

22:45 INXS: Mystify 

 - Live at Rockpalast

00:20 Obława - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 366
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 20 - serial
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 1
08:20 Zakochaj się w Polsce odc. 1 s. 1
08:50 Znak orła odc. 13 - serial
09:30 Znak orła odc. 14 - serial
10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 171
10:35 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 4 - serial
11:40 Amerykańska broń odc. 1 - fi lm
12:35 Olbrzymy z epoki lodowcowej  
 odc. 1 - serial
13:40 Szerokie tory odc. 129
14:10 Podróże z historią odc. 1 s. 1
14:45 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 1 - fi lm
15:50 Spór o historię odc. 139
16:35 Odkryć tajemnicę odc. 1 - serial
17:30 Marzyciele odc. 6
18:00 Na kłopoty Bednarski 
 odc. 4 - serial
19:00 Komunikaty Wojenne odc. 7
19:10 Gdzie jest Porozumienie  
 Gdańskie? Reportaż
20:00 Lusitania - minuty, które  
 wstrząsnęły światem - fi lm
21:00 Polskie drogi odc. 1 - serial
22:40 Wojna totalna - fi lm
00:25 Wieluń. 13 cegieł - fi lm

08:00 Informacje dnia

08:15 Westerplatte młodych

08:55 Słowo życia - rozważanie

09:00 Prof. Iwo Pogonowski 

 - klęska planów kolonialnych  

 hitlerowskich Niemiec 

10:00 Informacje dnia

10:15 Wieluń był pierwszy 

10:40 Kartka z kalendarza

 - Powstanie Warszawskie 

10:45 X Dziękczynienie w Rodzinie

16:00 Informacje dnia

16:10 IX Dziękczynienie w Rodzinie

21:20 Informacje dnia

21:40 Polski punkt widzenia

22:00 Król Dawid odc. 10 - serial

22:50 Wieluń. 13 cegieł - fi lm

23:45 1 września 1939. 

 Kontekst geopolityczny - fi lm

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 1885 - serial 

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 1886 - serial 

07:00 M jak miłość odc. 1376 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie

11:30 Makłowicz w podróży odc. 163

12:10 Za jakie grzechy - komedia

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:10 Na sygnale odc. 195 - serial 

15:35 Żużel. Mecz Polska

15:45 Żużel. Mecz Polska

17:50 Słowo na niedzielę 

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Postaw na milion

19:25 Postaw na milion

19:35 Lajk! odc. 11

20:05 The Voice of Poland odc. 1 s. 9

21:10 The Voice of Poland odc. 2 s. 9

22:15 The Walk. Sięgając chmur - fi lm

00:30 Pokój - dramat 

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1086

11:00 Na Wspólnej odc. 2734 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2735 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2736 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2737 - serial

12:50 Złodzieje odc. 4 s. 2

13:35 MasterChef Junior odc. 10 s. 3

15:05 Druga twarz odc. 7 s. 2

16:00 Dorota inspiruje odc. 7

17:00 Zamiana żon odc. 5

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 16

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5420 

20:00 Jak stracić chłopaka w 10 dni  

 - komedia

22:25 Gorąca laska - komedia

00:35 Chłopaki nie płaczą - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News

07:25 Dino Mama - fi lm

09:05 My3 odc. 49, Program dla dzieci 

 i młodzieży 

09:35 My3 odc. 50, Program dla dzieci 

 i młodzieży 

10:00 Ewa gotuje odc. 336

10:35 Eragon - fi lm

12:45 Rycerz króla Artura - fi lm

15:40 Foto Models Poland 2018 odc. 1

16:20 Foto Models Poland 2018 odc. 2

16:45 Kabaretowa Ekstraklasa odc. 68

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 97

18:15 Chłopaki do wzięcia odc. 98

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:40 Jesień w Polsacie 

20:10 Vaiana: Skarb oceanu - fi lm

22:40 Kamienie na szaniec - dramat

01:00 Za linią wroga IV - fi lm

11:35 Columbo. 13:55 STOP Drogówka 09:45 Lombard. Zycie pod 
zastaw

14:10 Pan Holmes 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

14:35 Koło fortuny 11:00 Na wspólnej 10:00 Ewa gotuje

Wychowujący się na wsi pod opieką wuja 
nastolatek znajduje niebieski kamień, który 
okazuje się być smoczym jajem. Z jaja wykluwa 
się smoczyca, którą Eragon nazywa Saphirą.

Głową brytyjskiej rodziny królewskiej zostaje 
daleki krewny, Ralph, piosenkarz z Las Vegas. Jego 
niekonwencjonalny sposób bycia jest przyczyną 
spisku zorganizowanego przez lorda Gravesa.

„Król Ralph”
(1991r.) TV 4 14:55:

„Eragon”
(2006r.) Polsat 10:35



Niedziela, 2 września 2018

05:35 Galeria

05:35 Galeria odc. 153 - serial 
06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00dla Izy - fi lm
07:35 Byliśmy tam pierwsi 
 - ŚDM Chitré
08:00 Tydzień
08:35 Las bliżej nas
09:00 Ziarno odc. 674
09:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 46 - serial
10:05 Zakochaj się w Polsce odc. 83
10:35 Leśniczówka odc. 28 - serial 
11:00 Święto Dziękczynienia za  
 Plony na Jasnej Górze
13:35 24 godziny nieujarzmionego  
 Nilu - fi lm
14:30 Sonda II odc. 87 
15:05 Big Music Quiz odc. 6
16:05 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 25
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 33
17:20 Pogoda
17:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 27 s. 3 - serial
18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Drogi wolności odc. 1 - serial 
21:15 Rolnik szuka żony odc. 1 s. 5
22:15 Kwiat pustyni - fi lm
00:30 Biegnij, chłopcze, biegnij 
 - dramat

06:00 Spadkobiercy odc. 44

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 17 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 16 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 26 - serial

08:35 Tom i Jerry Show odc. 1 - serial

08:55 Tom i Jerry: Wielka ucieczka - fi lm

10:35 Galileo odc. 683 

11:35 Galileo odc. 694 

12:40 Król Ralph - komedia

14:45 Mali agenci. Wyścig z czasem  

 4D - fi lm

16:35 Wyścig - fi lm

19:00 Galileo odc. 695 

20:00 Pokój 112 - Policjantki i policjanci  

 - fi lm

21:45 Kill Bill - fi lm

23:55 Wszyscy jesteśmy Chrystusami  

 - dramat 

02:10 Tuż przed tragedią odc. 7 - serial

05:50 Skorpion odc. 22 - serial

06:40 Skorpion odc. 1 s. 2 - serial

07:35 Skorpion odc. 2 s. 2 - serial

08:30 Flash odc. 7 s. 2 - serial

09:25 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 1 s. 2 - serial

09:55 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 2 s. 2 - serial

10:35 Milioner w spodenkach - komedia

12:30 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm

13:40 Legenda o górskim olbrzymie  

 - fi lm

15:55 Dwa miliony dolarów napiwku 

 - komedia

18:00 Moja wielka grecka wycieczka  

 - komedia

20:00 Parker - fi lm

22:20 Rewolwer - thriller 

00:25 Uwikłana odc. 13 s. 2 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 24 - serial 

09:00 Śladami Chopina odc. 1 - serial

10:00 Trzeci punkt widzenia odc. 252

10:40 Droga odc. 6 - serial 

11:50 Most na rzece Kwai - fi lm

14:45 Chuligan literacki odc. 97

15:25 Jakub Józef Orliński i Michał Biel  

 w Wigmore Hall

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 512

18:15 Dekalog odc. 7 - dramat 

19:20 Strażniczka muzyki

20:40 Zjednoczone stany miłości 

 - dramat 

22:30 Scena alternatywna odc. 65

23:00 Trzeci punkt widzenia odc. 252

23:35 Szklane domy. Historia osiedli  

 społecznych - fi lm

00:20 Marcus Miller Plays Baloise  

 Session

06:50 Był taki dzień odc. 276
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 21 - serial
08:05 Święty Augustyn odc. 5 - serial
09:00 Doktor Ewa odc. 9 - serial 
09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 7
10:35 Historia jedzenia po amerykańsku  
 odc. 1 - serial
11:45 Jaskiniowcy z Himalajów - fi lm
12:45 Świat z lotu ptaka odc. 1 - serial
13:50 Archiwum zimnej wojny odc. 1
14:30 Czarne diamenty - dramat 
15:50 Komunikaty Wojenne odc. 8
15:55 Komunikaty Wojenne odc. 9
16:00 Komunikaty Wojenne odc. 10
16:15 Wielka gra odc. 156
17:10 Wojownicy czasu odc. 9
17:45 Na kłopoty Bednarski 
 odc. 5 - serial
18:55 Serce zostawił Wilnu 
19:30 Wanda czeka na legiony odc. 70
19:55 Akcje specjalnego znaczenia  
 odc. 2 
21:00 Jest sprawa - komedia
22:35 Wielki test z historii odc. 3
00:25 Siedem czerwonych róż, 
 czyli Benek Kwiaciarz o sobie 
 i o innych - komedia

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 1 września 1939. Kontekst  
 geopolityczny - fi lm
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Juan Diego - posłaniec 
 z Gwadelupy - fi lm
09:05 Kabwe 
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 Pochodzenie świata odc. 1 - fi lm
11:40 Procesja dziejów 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
13:50 Prof. Iwo Pogonowski 
 - klęska planów kolonialnych  
 hitlerowskich Niemiec
14:50 Kartka z kalendarza
14:55 Święty na każdy dzień
15:00 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 1 - serial
15:45 Młodzi światu
15:55 Kartka z kalendarza
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnog órski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej na  
 Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Cuda Jezusa odc. 23 - serial 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Zamzam - odyseja misyjna - fi lm

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1888 - serial 
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1889 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1377 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 Podwodna planeta 
 odc. 5 - serial
11:55 Kiedy nadejdzie wrzesień 
 - komedia
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 Herbatka z kabaretem odc. 14
16:05 The Voice of Poland odc. 1
17:05 The Voice of Poland odc. 2
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Na dobre i na złe 
 odc. 709 - serial 
19:30 Rodzinka.pl 
 odc. 238 s. 12 - serial
20:05 Pokój - dramat 
22:05 The Good Doctor 
 odc. 15 - serial 
22:55 The Good Doctor 
 odc. 16 - serial 
23:50 Młodość - komedia
02:00 Kiedy nadejdzie wrzesień 
 - komedia

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1087

11:00 Dorota inspiruje odc. 8 

12:00 Co za tydzień odc. 865

12:45 Megamocny - fi lm

14:50 Kroniki Spiderwick - fi lm

16:45 Alicja w Krainie Czarów - fi lm

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5421 

20:00 Moje córki krowy - komedia

21:55 Och, Karol II - komedia

00:10 Ścigani - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 12 - serial

08:05 Jeźdźcy smoków odc. 13 - serial

08:35 Jeźdźcy smoków odc. 14 - serial

09:05 Fistaszki - wersja kinowa - fi lm

10:50 Vaiana: Skarb oceanu - fi lm

13:35 Skarb narodów: Księga tajemnic  

 - fi lm

16:15 Kamienie na szaniec - dramat

18:45 Aż chce się żyć odc. 6

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 279

20:05 W rytmie serca odc. 27 - serial 

21:05 W rytmie serca odc. 28 - serial 

22:05 Polsat SuperHit Festiwal 2018

00:10 Zjawa - fi lm

05:05 Ukryta prawda odc. 322 - serial 

06:10 Mango - Telezakupy

08:15 Żony Hollywood odc. 10 s. 2 - serial

09:15 Żony Hollywood odc. 11 s. 2 - serial

10:15 Żony Hollywood odc. 1 s. 3 - serial

11:15 Columbo odc. 6 - serial

12:50 Columbo odc. 7 - serial

14:30 Liceum Avalon

16:25 Beethoven. Świąteczna przygoda  

 - komedia

18:20 Madagaskar - fi lm

20:00 Harry Potter i kamień fi lozofi czny  

 - fi lm

23:10 Nawiedzona znaleziona - horror 

01:00 Lucyfer odc. 8 - serial

11:15 Columbo 10:35 Galileo

8:30 Flash 10:40 Droga 09:55 Okrasa łamie 
przepisy

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 07:35 Jeźdźcy smoków

„Ash Lad”, syn biednego farmera, postanawia 
wyruszyć na niebezpieczną wyprawę ze swoimi 
braćmi, aby zdobyć nagrodę i uratować rodzinną 
farmę przed upadkiem.

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

„Megamocny”
(2010r.) TVN 12:45

„Legenda o górskim olbrzymie”
(2017r.) TV Puls 13:40



Poniedziałek, 3 września 2018

05:35 Elif

05:35 Elif odc. 313 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 6 - serial
07:25 Program rozrywkowy
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 34 s. 3 - serial
09:55 Komisarz Alex odc. 99 s. 8 
 - serial
10:50 Il Divo w Poznaniu
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 24 godziny nieujarzmionego  
 Nilu - fi lm
14:00 Elif odc. 314 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Okrasa łamie przepisy odc. 185
16:05 Wieczna miłość odc. 7 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 34
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3323
18:30 Korona królów odc. 85 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 29 - serial 
21:00 Konkurs Chopinowski na  
 Instrumentach Historycznych
22:40 Serial fabularny - serial
23:50 - Film dokumentalny 
00:55 4 Blocks odc. 1 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 323 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 110 - serial 

07:10 Szpital odc. 391 - serial 

08:10 Dr House odc. 3 s. 6 - serial 

09:10 Zagubieni odc. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 666 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 111 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 565 - serial 

14:55 Szpital odc. 392 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 2 - serial

16:50 Kryminalni odc. 1 - serial

17:55 Dr House odc. 4 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 667 - serial 

20:00 Piętno przeszłości - fi lm

22:10 Kości odc. 1 s. 12 - serial

23:10 Harry Potter i kamień fi lozofi czny  

 - fi lm

02:25 Moc magii odc. 239

06:00 Spadkobiercy odc. 45
07:05 Turbo Fast odc. 14 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 15 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 1
09:00 Detektyw Monk odc. 14 - serial
10:00 Czysta chata odc. 1 - serial
11:00 Transakcje za milion dolarów: 
 Nowy Jork odc. 1 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial
13:00 Detektywi w akcji Serial akcji 
14:00 STOP Drogówka odc. 144
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 429 - serial 
16:00 Esmeralda odc. 134
17:00 Esmeralda odc. 135
18:00 Septagon odc. 1 s. 1 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 430 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 209 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8 - serial
22:00 Galileo odc. 694 
23:00 Galileo odc. 695 
00:00 Dragons’ Den. Jak zostać  
 milionerem? odc. 1

06:00 Kontrakt na miłość odc. 16 s. 2

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 135 - serial

08:00 Niewolnica Victoria odc. 21

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 96 s. 3 - serial 

10:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 12 s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 11 s. 12 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 12 s. 12 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 50 s. 2 - serial 

14:00 Zbuntowany anioł odc. 39

15:00 Zbuntowany anioł odc. 40

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 1 s. 14 - serial

17:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 2 s. 14 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 96 s. 3 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 97 s. 3 - serial 

20:00 Pod ścianą - fi lm

22:00 W obronie własnej - fi lm

00:00 Kariera Carltona Leacha - fi lm

07:00 Teledyski

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Życie rodzinne - dramat 

10:15 Non-stop kolor - fi lm

11:00 Wszystkie pieniądze świata 

 odc. 1 - serial 

12:05 Wszystkie pieniądze świata 

 odc. 2 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Wystrzał - fi lm

14:50 Kamizelka

15:50Program publicystyczny 

16:30 Ilo Ilo - dramat 

18:20 Chuligan literacki odc. 97

18:50 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach 

 Historycznych Koncert

20:35 Informacje kulturalne

21:00 Ocaleni przez Chopina - fi lm

22:10 Kronos odc. 11

23:10 Zjednoczone stany miłości 

 - dramat

01:00 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień: 3 września 
07:00 Wojenne dziewczyny 2 
 odc. 14 - serial
07:55 Ex Libris 
08:20 Wojownicy czasu 
 odc. 9: Krojanty czyli ułański los 
09:00 Doceniałam każdy 
 przeżyty dzień - fi lm
09:55 Życie po radziecku odc. 6/8: 
Perfumy po radziecku - serial
10:30 Sensacje XX wieku: 
 Księga szpiegów 
11:00 Olbrzymy epoki lodowcowej
 odc. 1/3: Królestwo szablo  
 zębnych – fi lm
12:05 Droga odc. 6-ost.: 
 Stan wyjątkowy- serial 
13:10 Szatan z siódmej klasy - fi lm
15:05 Świat z lotu ptaka
  odc. 1: Ameryka Północna - serial
16:05 Spór o historię: Stosunki 
 polsko-brytyjskie 1918-1939 
16:40 Komunikaty wojenne 
16:50 Koło historii: Zapomniany  
 sojusznik Hitlera 
17:25 Pierwszy Virtuti Militari 
18:00 Było, nie minęło 
18:30 Flesz historii 
18:55 Wojenne dziewczyny 2 
 odc. 16 - serial 
20:00 Historia świata według Andrew  
 Marra odc. 7/8 - serial
21:00 Historia świata według 
 Andrew Marra odc. 8-ost - serial. 
22:05 Archiwum zimnej wojny: 
 Pod kloszem cenzury 
22:45 Jak wygrać wojnę
  odc. 3-ost.: Wyścig zbrojeń 
23:50 Rząd Polski 1939-1945
  odc. 1: Osamotnieni - fi lm
01:00 Sensacje XX wieku 
 odc. 1: Stalowe Przymierze 

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Młodzi światu
11:45 Kartka z kalendarza
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Kolumbia - świadectwo 
 dla świata - fi lm
13:15 Kartka z kalendarza
13:20Koncert życzeń 
14:10 Odkupienie - western
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie - serial
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc
  na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 89 - serial
23:00 Święta Teresa z Lisieux - fi lm

05:30 Koło fortuny
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 103 s. 8 - serial
07:00 Program katolicki Kościół i religia 
07:20 Na sygnale odc. 104 - serial 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 152
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 232 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1889 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 28
14:10 Postaw na milion
15:10 O mnie się nie martw 
 odc. 103 s. 8 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 150 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 35 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1889 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1890 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
20:55 M jak miłość odc. 1378 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm
21:55 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 5 s. 2 - serial 
23:55 Ofi cerowie odc. 8 - serial
00:55 Przełomy Missouri - western

05:50 Uwaga! odc. 5421

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 26 s. 2

07:55 Akademia ogrodnika odc. 26

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2278

11:00 Ukryta prawda odc. 614 - serial

12:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 24

13:00 Szkoła odc. 356 - serial

14:00 Sztuka mięsa odc. 1

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 5

15:30 Szkoła odc. 575 - serial 

16:30 19+ odc. 276 - serial 

17:00 Szpital odc. 812 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 923 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5422 

20:10 Doradca smaku odc. 1 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2738 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 172

21:30 Top Model odc. 1 s. 7

22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 1 s. 3 - serial

23:30 Moje córki krowy Komediodramat

01:20 Co za tydzień odc. 865

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 616 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 617 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 112 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 725 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 6 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 792 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2709 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 838 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3707 
16:30 Na ratunek 112 odc. 241 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 231 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2710 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 259 - serial
20:10 Zjawa - fi lm
23:50 Detonator - thriller 
01:55 Jack Reacher: Nigdy nie wracaj  
 - fi lm

14:55 Szpital 16:00 Esmeralda 13:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Wszystkie pieniądze 

świata
10:30 Sensacje XX wieku

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

Rok 1822. Podróżnik Hugh Glass wyrusza z synem 
i Kompanią Futrzarską Gór Skalistych na polowanie. 
Zraniony przez niedźwiedzia, zostaje pozostawiony 
bez nadziei na ratunek. Chęć zemsty dodaje mu sił.

Legendarny zawodnik zostaje zmuszony do 
powrotu na ring, aby spłacić dług brata, który 
pracował dla gangstera i przegrał walkę.

„Pod ścianą”
(2011r.) TV Puls 20:00

„Zjawa”
(2015r.) Polsat 20:10



Wtorek, 4 września 2018

05:40 Elif

05:40 Elif odc. 314 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 7 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda Pogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 35 s. 3 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 100 s. 8 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 85 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 To się opłaca
12:55 Głos Dunaju - fi lm
14:00 Elif odc. 315 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Leśniczówka odc. 29 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 8 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 35
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3324
18:30 Korona królów odc. 86 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 30 - serial 
21:00 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 1 - serial
21:40 Jednostka X odc. 1 - serial
22:35 Patton - fi lm
01:30 Film dokumentalny 

05:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1151 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 111 - serial 

07:10 Szpital odc. 392 - serial 

08:10 Dr House odc. 4 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 667 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 112 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 566 - serial 

14:55 Szpital odc. 393 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 3 - serial

16:50 Kryminalni odc. 2 - serial

17:55 Dr House odc. 5 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 668 - serial 

20:00 Alive: Dramat w Andach - fi lm

22:45 Imperium wilków - thriller 

01:20 Sposób na morderstwo 

 odc. 2 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 46

07:05 Turbo Fast odc. 15 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 16 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 2

09:00 Septagon odc. 1 - serial

10:00 Czysta chata odc. 2 - serial

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 2 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 16 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 122 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 145

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 430 - serial 

16:00 Esmeralda odc. 136

17:00 Esmeralda odc. 137

18:00 Septagon odc. 2 s. 1 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 431 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 210 - serial

21:00 Spotlight Dramat kryminalny 

23:45 W czym mamy problem? 

 - komedia

01:45 STOP Drogówka odc. 181

06:00 Kontrakt na miłość odc. 17 s. 2

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 136 - serial

08:00 Niewolnica Victoria odc. 22

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 97 s. 3 - serial 

10:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 13 s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 1 s. 14 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 2 s. 14 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 51 s. 2 - serial 

14:00 Zbuntowany anioł odc. 41

15:00 Zbuntowany anioł odc. 42

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 3 s. 14 - serial

17:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 4 s. 14 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 97 s. 3 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 98 s. 3 - serial 

20:00 Protektor - fi lm

21:55 Na linii ognia - thriller 

00:30 Niesamowita McCoy - fi lm

7:00 Teledyski 

8:00 Informacje kulturalne 

8:15 Studio Kultura - rozmowy

8:30 Dół - fi lm

9:05 Ilo Ilo - dramat

11:00 Wszystkie pieniądze świata 

 odc. 3 - serial 

12:05 Wszystkie pieniądze świata 

 odc. 4 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Życie jako śmiertelna choroba  

 przenoszona drogą 

 płciową - dramat 

15:20 Program publicystyczny 

16:00 Rifi fi  po sześćdziesiątce 

 - komedia

17:30 Małe stłuczki - fi lm

19:05 Kronos odc. 11

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Inspekcja

22:00 Manhattan - komedia

23:50 Dezerterzy

00:20 Fusy - fi lm 

06:50 Był taki dzień: 4 września 
06:55 Wojenne dziewczyny 2, 
 odc. 16 - serial
07:55 Niecała nieprawda, 
 czyli PRL w DTV 
08:30 Flesz historii 
08:55 Urodziłam się pierwszego  
 września - fi lm
09:55 Sensacje XX wieku, 
 odc. 1: Stalowe Przymierze 
10:25 Sensacje XX wieku, 
 odc. 2: Stalowe Przymierze 
11:00 Spór o historię: Wielkie  
 mocarstwa wobec zagłady Żydów 
11:40 Artylerzysta z „Wichra” 
12:15 Jan Serce, 
 odc. 1/10: Swaty - serial
13:30 Wszystkie kolory świata, 
 odc. 22/30: Bali. Azjatycka  
 legenda - serial
14:35 Historia w postaciach 
 zapisana: Mikołaj II 
16:40 Marzyciele: 
 Marcin Borelowski „Lelewel” 
17:05 Komunikaty wojenne, odc. 11 
17:10 Tajemnica Westerplatte - fi lm
17:40 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii:  
 Cienie przedwiecznej puszczy 
18:10 Wojownicy czasu, 
 odc. 12: Różowi Ułani czyli, 13  
 Pułk w Kielcach 
18:55 Wojenne dziewczyny 2, 
 odc. 17 - serial
19:50 11 listopada w PRL-u - fi lm
20:50 Zaginiona fl ota Kolumba - fi lm
22:00 Jak było? 
22:40 Prowokator 
00:15 Sensacje XX wieku, 
 odc. 3: Stalowe Przymierze 

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:30 Kolumb - wyprawa na koniec  
 świata - fi lm
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Bitwa pod Grunwaldem 
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Grunt to droga 
12:35 Ranczo nadziei - fi lm
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 89 - serial
14:50 Jerash - starożytne 
 miasto Jordanii 
15:05 Grunwald 1410 - rys historyczny 
 i znaczenie bitwy 
 pod Grunwaldem - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej na  
 Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Uciec z klatki - fi lm
23:35 Kartka z kalendarza
23:40 Mahajanga - fi lm

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1378 - serial 
07:00 Program ekumeniczny 
07:20 Na sygnale odc. 105 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 153
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 233 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1890 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 29
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1378 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 151 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 36 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1890 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1891 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
20:55 M jak miłość odc. 1379 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Pomóc dzieciom - fi lm
00:00 Rodzinka.pl 
 odc. 238 s. 12 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 9

07:50 Doradca smaku odc. 1 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2279

11:00 Ukryta prawda odc. 923 - serial

12:00 Szpital odc. 812 - serial

13:00 Szkoła odc. 575 - serial

14:00 19+ odc. 276 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 5

15:30 Szkoła odc. 576 - serial 

16:30 19+ odc. 277 - serial 

17:00 Szpital odc. 813 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 924 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5423 

20:10 Doradca smaku odc. 2 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2739 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 173

21:30 Diagnoza odc. 1 s. 3 - serial 

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 1 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1133 

00:05 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 1 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 618 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 619 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 113 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 726 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 7 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 793 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2710 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 839 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3708, 
16:30 Na ratunek 112 odc. 242 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 232 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2711 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 260 - serial
20:10 Jack Reacher: Nigdy nie wracaj  
 - fi lm
22:45 22 kule - fi lm
01:10 Nie zadzieraj z fryzjerem 
 - komedia

07:10 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

13:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

11:00 Wszystkie pieniądze 
świata 09:55 Sensacja XX wieku

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

Fanatyczny rasista, członek Ku-Klux-Klanu, 
czeka na egzekucję w komorze gazowej. Walkę 
o życie skazańca rozpoczyna jego wnuk – młody 
prawnik, który odkrywa mroczne tajemnice 
własnej rodziny.

Major Susan Turner zostaje niesłuszne oskarżona 
o zdradę stanu i aresztowana. Jej wierny przyjaciel 
Jack Reacher nie zawaha się przed niczym, żeby 
pomóc koleżance i udowodnić jej niewinność.

„Jack Reacher: Nigdy nie wracaj”
(2016r.) Polsat 20:10

„Alive: Dramat w Andach”
(1993r.) TVN 7 20:00



Środa, 5 września 2018

15:40 Leśniczówka

05:35 Elif odc. 315 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 8 - 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. 36 s. 3 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 101 s. 8 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 86 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:55 Struś - życie w biegu - fi lm
14:00 Elif odc. 316 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Leśniczówka odc. 30 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 9 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 36
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3325
18:30 Korona królów odc. 87 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 31 - serial 
21:00 Wielki test Quiz 
22:25 Film dokumentalny 
23:30 Bez tożsamości odc. 12 - serial 
00:20 Jednostka X odc. 1 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 324 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 112 - serial 

07:10 Szpital odc. 393 - serial 

08:10 Dr House odc. 5 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 668 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 113 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 567 - serial 

14:55 Szpital odc. 394 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 4 - serial

16:50 Kryminalni odc. 3 - serial

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

19:00 Ukryta prawda odc. 669 - serial 

20:00 Krwawy diament - dramat 

23:00 Z Archiwum X odc. 2 s. 10 - serial

00:00 Był sobie chłopiec - komedia

06:00 Spadkobiercy odc. 47

07:05 Turbo Fast odc. 16 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 17 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 3

09:00 Septagon odc. 2 - serial

10:00 Czysta chata odc. 3 - serial

11:00 Transakcje za milion dolarów: 

 Nowy Jork odc. 3 - serial

12:00 Benny Hill odc. 51

12:40 Detektywi w akcji odc. 123 - serial

13:40 STOP Drogówka odc. 151

14:40 Policjantki i policjanci 

 odc. 431 - serial 

15:40 Maria z przedmieścia 

 odc. 1 s. 1 - serial 

16:45 Światło twoich oczu 

 odc. 1 s. 1 - serial 

18:00 Septagon odc. 3 s. 1 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 432 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 211 - serial

21:00 Za linią wroga - fi lm

23:15 Z piekła rodem - thriller 

01:55 Tuż przed tragedią odc. 6 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 18 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 137 - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 23
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 98 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 s. 3 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 14 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 14 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 52 s. 2 - serial 
14:00 Zbuntowany anioł odc. 43
15:00 Zbuntowany anioł odc. 44
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 98 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 99 s. 3 - serial 
20:00 Czasy ostateczne: Pozostawieni  
 - fi lm
22:15 Ghost Rider - fi lm
00:25 Wikingowie odc. 8 s. 4 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Wyliczanka

09:25 Małe stłuczki - fi lm

11:00 Biała wizytówka odc. 1 - serial

12:10 Biała wizytówka odc. 2 - serial

13:15 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Wichry Kołymy - fi lm

15:30 Program publicystyczny 

16:15 Wahadełko - dramat 

17:20 Dziennik fi lozofa

17:35 Jeszcze nie wieczór - komedia

19:25 Dezerterzy

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Niebiańskie żony Łąkowych  

 Maryjczyków - dramat 

22:10 Pegaz kulturalny 

22:45 Papa Joe i jego lew - fi lm

0:10 Manhattan - komedia

06:50 Był taki dzień: 5 września 
07:00 Wojenne dziewczyny 2
  odc. 17 - serial
07:55 Regiony z historią 
08:20 Archiwum zimnej wojny 
08:50 Jak było? 
09:35 Historia Polski: Tajemnica  
 Westerplatte - fi lm
10:05 Polska i świat z historią w tle:  
 Westerplatte - jeszcze jedna  
 historia 
10:35 Sensacje XX wieku: 
 Stalowe Przymierze odc 3
11:05 Sensacje XX wieku: 
 Stalowe Przymierze odc. 4
11:35 11 listopada w PRL-u 
12:30 Jan Serce: Lusia 2/10 
13:35 Wszystkie kolory świata: Namibia.  
 Ponadczasowa Afryka 23/30 
14:35 Wieluń. 13 cegieł 
15:35 Jak wygrać wojnę: 
 Wyścig zbrojeń 3-ost. 
16:35 Komunikaty wojenne odc 12 
16:45 Historia Polski: 
 Bydgoszcz - 3 września 1939 roku 
17:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii: 
 W puszce po landrynkach 
18:25 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
18:55 Wojenne dziewczyny 2 
 odc 18 - serial
19:55 Wyjęci spod prawa: Kapitan  
 Moonlite 2/4 
20:55 Genialne wynalazki (2) 
22:00 Powstanie Sejneńskie 1919 
22:20 Polska z bocznej 
 drogi: Pożegnanie 
22:35 Wyrok na Franciszka Kłosa 
00:20 Sensacje XX wieku: 
 Rok 1941 odc 1 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Każdy maluch to potrafi 
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca  
 Świętego Franciszka z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial
11:20 Mahajanga - fi lm
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Wielcy duchem - serial
13:20 Muzeum Diecezjalne w Tarnowie  
 - fi lm
14:00 Ranczo nadziei - fi lm
15:25 Wenezuela - San Félix 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Syria - z serca pustyni 
16:45 180 lat na zdrowie - fi lm
17:00 Po stronie prawdy 
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków 
 - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Próba wiary - serial
22:45 Odebrano nam całe dzieciństwo  
 - fi lm

06:00 M jak miłość odc. 1379 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 106 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 154,
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 234 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1891 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 30
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1379 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 152 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 37 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1891 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1892 - serial 
20:40 Kulisy serialu 
 „Na dobre i na złe” / „Na sygnale”
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 710 - serial 
21:55 Na sygnale odc. 196 - serial 
22:35 Pracownik miesiąca - komedia
00:30 O mnie się nie martw 
 odc. 103 s. 8 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 9

07:50 Doradca smaku odc. 2 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2280,

11:00 Ukryta prawda odc. 924 - serial

12:00 Szpital odc. 813 - serial

13:00 Szkoła odc. 576 - serial

14:00 19+ odc. 277 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 5

15:30 Szkoła odc. 577 - serial 

16:30 19+ odc. 278 - serial 

17:00 Szpital odc. 814 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 925 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5424

20:10 Doradca smaku odc. 3 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2740 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 174

21:30 Ameryka Express odc. 1

23:05 Wyspa tajemnic - fi lm

01:55 Mroczne zagadki Los Angeles  

 odc. 15 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 620 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 621 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 114 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 727 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 8 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 794 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2711 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 840 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3709 
16:30 Na ratunek 112 odc. 243 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 233 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2712 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 90 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 529 - serial
20:30 Śpiewajmy razem. All Together  
 Now odc. 1
22:05 Nie zadzieraj z fryzjerem 
 - komedia
00:40 Joy - fi lm

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 11:00 Biała wizytówka 10:35 Sensacje XX wieku

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

Losy bohaterów połączył diament, który może 
wiele zmienić w ich życiu. Wspólnie wyruszają 
na ogarnięte wojną domową tereny, by odzyskać 
kamień, który jeden z nich ukrył przed ucieczką 
z kopalni.

Dwaj detektywi prowadzą śledztwo w sprawie 
zniknięcia jednej z pacjentek zakładu 
psychiatrycznego dla kryminalistów mieszczącego 
się na wyspie. Wkrótce nadciąga huragan, 
a w więzieniu wybucha bunt.

„Krwawy diament”
(2006r.) TVN 7 20:00

„Wyspa tajemnic”
(2010r.) TVN 23:05

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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 temperatura: 21 16 °C
 opady: 5 2 mm
 ciśnienie: 1013 1018 hPa
 wiatr: 23 20 km/h 

 temperatura: 20 10 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1023 1020 hPa
 wiatr: 16 18 km/h 

 temperatura: 22 12 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1022 1020 hPa
 wiatr: 21 20 km/h 

 temperatura: 23 15 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1020 1018 hPa
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 temperatura: 28 17 °C
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Sajgonki z warzywami
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
1 cebula
¼ główki kapusty
2 marchewki
1 czerwona papryka
2 łyżki oleju 
2 ząbki czosnku
1 łyżka imbiru
3 łyżki drobno posiekanego szczypiorku
3 łyżki sosu sojowego
2 łyżki sosu ostrygowego
pieprz i sól do smaku
20-25 sztuk papieru na sajgonki
olej do głębokiego smażenia
Sposób wykonania:
Na głębokiej patelni rozgrzej olej. Wrzuć drob-

no pokrojoną cebulę, przeciśnięty przez praskę 
czosnek i imbir. Smaż około 4 min. Następnie do-
daj pokrojoną w słupki marchewkę i paprykę. Smaż 
kolejne 3 min. Na koniec dodaj lekko podgotowa-
ną i poszatkowaną drobno kapustę, szczypiorek. 
Wlej sos sojowy i ostrygowy, dopraw do smaku 
solą i pieprzem. Duś całość pod przykryciem około 
3 min. Zdejmij z gazu i wystudź. Papier zwilż, ułóż 
jeden plaster na desce i dodaj łyżkę farszu, zwiń 
zaczynając od złożenia dwóch zewnętrznych kra-
wędzi, boki posmaruj lekko wodą, następnie ściśle 
zwiń. Tak przygotowane sajgonki smaż na głębokim 
oleju do zarumienienia. Podaj ze słodko-kwaśnym 
sosem chilli.

Smacznego!
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Natalia Marszałek
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Weekend w kajaku
PODRÓŻE PO SĄSIEDZKU  Pojezierze Brodnickie to przedsmak Wielkich Jezior Mazurskich. To także raj 
dla amatorów turystyki wodnej. Ostatnie ciepłe dni warto spędzić w kajaku

Turystyka kajakowa ma coraz 
więcej zwolenników. Nie brakuje 
wypożyczalni sprzętu, również na 
naszym terenie. Powiat golubsko-
dobrzyński i rzeka Drwęca cieszą 
się dobrą opinią wśród wodnia-
ków. Tym razem postanowiliśmy 
wybrać się jednak na Pojezierze 
Brodnickie i spróbować popływać 
kajakiem po jednym z tamtejszych 
jezior. Jest to wyprawa weekendo-
wa, czyli nie wymaga dużego pla-
nowania. 

Naszą wycieczkę zaczynamy 
od Brodnicy, skąd wyjeżdżamy 
w kierunku Zbiczna. We wsi skrę-
camy w prawo i po przejecha-
niu kilku kilometrów widzimy po 
prawej stronie niewielkie jezioro 
z polem namiotowym. Jesteśmy 
na miejscu, nad jeziorem Strażym. 
Wjeżdżamy na pole namiotowe, 
którego gospodynią jest Natalia 
Obojska. Ceny na polu namioto-
wym nie są wysokie. Zaparkowa-
nie auta kosztuje 4 zł, a postawie-
nie własnego namiotu 6 zł. Do tego 
dochodzi jeszcze kwota 6 zł od 
osoby i opłata klimatyczna 2 zł. Na 
polu namiotowym jest smażalnia 
ryb, gdzie można smacznie zjeść. 
Ceny również są konkurencyjne. 
Gospodyni pola namiotowego za-
pewnia również inne posiłki. Na 

miejscu jest wypożyczalnia ka-
jaków, co jest niezbędne dla na-
szej eskapady. Za godzinę trzeba 
zapłacić 10 zł. Istnieje możliwość 
negocjacji ceny w przypadku wy-
pożyczenia kajaka na cały dzień. 

Jezioro Strażym to urokliwy 
akwen położny między dwoma je-
ziorami: Bachotek i Zbiczno. Woda 
posiada II klasę czystości. Jest to 
jezioro polodowcowe, przepływo-
we, zasilane przez rzekę Skarlan-
kę, która łączy wszystkie trzy je-
ziora. Jego powierzchnia to 75 ha. 
Jezioro nie jest głębokie (średnio 

3,5 m). Linia brzegowa ma ponad 
5 kilometrów. Jezioro Strażym 
to również wspaniały akwen dla 
wędkarzy, bogaty w szczupaka. 
Można tu złowić również okonia, 
leszcza i płoć. Najlepiej jest łowić 
w niewielkich zatoczkach lub przy 
ujściach rzeczki (szczupaki).

Z naszej przystani możemy 
popłynąć w lewo, w kierunku je-
ziora Bachotek, pokonując rzekę 
Skarlankę pod prąd. Jest to wy-
cieczka całodniowa. Będziemy 
opływać całe jezioro. Możemy się 
zatrzymać w jednym z nielicznych 

ośrodków wypoczynkowych i tam 
skorzystać z małej gastronomii. 
Jednak najlepiej jest liczyć na sie-
bie i na swoje zapasy. 

My udajemy się nad jezioro 
Zbiczno. Po pokonaniu kilkudzie-
sięciu metrów, po prawej stro-
nie wpływamy w niewielki kanał 
rzeczny i płyniemy w kierunku 
jeziora Zbiczno. Przepływamy pod 
niewielkim mostem drogowym 
i za kilkaset metrów wypływamy 
na jezioro Zbiczno. Po prawej stro-
nie widać niewielki ośrodek wcza-
sowy z plażą i kąpieliskiem „Pod 

sosnami”. Można tu zatrzymać 
się, wypocząć i popływać. Jezioro 
Zbiczno jest jeziorem rynnowym 
i odpływowym. Przez rzeczkę Ci-
chówkę (stanowi dopływ Skarlan-
ki) dopłyniemy do jeziora Cichego. 

Jezioro Zbiczno jest głębokie 
– maksymalnie ponad 40 m. Pły-
niemy lewą stroną jeziora, podzi-
wiając przepiękne widoki i delek-
tując się ciszą. Czas wolno płynie. 
Chcemy dotrzeć do miejscowości 
Ryte Błota. Zajmie to kilka godzin. 
Po drodze mijamy dawną stanicę 
harcerską, po której został tylko 
budynek dawnej kuchni, niewiel-
ką wysepkę i wreszcie dopływamy 
do ośrodka wczasowego. Tu za-
trzymujemy się na dłużej, by zjeść 
obiad. W tym miejscu możemy 
zakończyć wycieczkę i wrócić do 
naszej przystani lub też popłynąć 
dalej, do jeziora Cichego. 

Rzeka Skarlanka i jej dopływy 
zapewniają możliwość porusza-
nia się po innych jeziorach całego 
pojezierza. Dostępne są: Kurzyny, 
Robotno, Dębno oraz leżące już na 
trasie jezior mazurskich Wielkie 
Partęczyny. Te wyprawy wymaga-
ją jednak dłuższego planowania, 
czasu i oczywiście chęci.

Tekst i fot. (Maw)

Musimy przepłynąć niewielkim kanałem rzecznym

widok na jezioro Zbiczno Widok na jezioro Strażym

Smażalnia ryb Pole namiotowe
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

W sprawach zawodowych nagle okaże się, że masz 
za dużo możliwości do wyboru i nie będziesz wie-
dział, na co się zdecydować. Niestety, decyzję trzeba 
podjąć szybko, a na szali jest twój dotychczasowy 
dorobek. Koziorożce w stałych związkach powinny 
pomyśleć, czym mogą ucieszyć partnera, pozytywnie 
zaskoczyć. Wieje nudą, a to źle wróży na przyszłość.

Będzie się działo w sprawach zawodowych. Czeka 
cię niespodziewana podróż służbowa albo zmiana 
miejsca pracy. Nie bój się nowego, staraj się myśleć 
pozytywnie, inaczej pod wpływem stresu możesz się 
rozchorować. Wybacz temu, kto zawiódł twoje uczucia. 
Staraj się znaleźć czas na odpoczynek, lekturę i szczere 
rozmowy z przyjaciółmi lub rodziną.

Jesteś błyskotliwy, otwarty na nowe przedsięwzięcia 
i masz wiedzę – to klucz do zawodowego sukcesu. 
Pamiętaj jednak o dawnych porażkach. Choć były 
bolesne, wiele cię nauczyły. Samotne Lwy mają 
szansę na spotkanie ciekawej osoby w nietypowym 
miejscu. Miejcie oczy szeroko otwarte, by nie prze-
gapić okazji, np. w kolejce do dentysty.

Dość skomplikowana sytuacja zawodowa będzie 
wymagała od ciebie elastycznego dostosowania 
się. Poradzisz sobie bez problemu, tylko odłóż na 
bok niepotrzebny stres. Będziesz teraz brylować 
w towarzystwie. Uważaj, bo partner może być bar-
dzo zazdrosny.

W sprawach zawodowych zachowaj daleko idącą 
ostrożność. Niewykluczone, że ktoś będzie chciał cię 
oszukać, naciągnąć, choć na pierwszy rzut oka wyda 
ci się, że chwytasz okazję. W kontaktach towarzy-
skich uważaj na to, co mówisz. Ktoś źle cię zrozumie 
i afera gotowa.

Kiepsko w pracy. Będziesz czuł się osamotniony, 
niedoceniony. Staraj się odepchnąć złe myśli i krok 
po kroku realizuj założone zadania. Za kilka dni po-
winno być lepiej. Ukojenia szukaj wśród przyjaciół. 
Wybierzcie się na tańce, na spacer, albo po prostu 
pogadajcie od serca.

Zejdź z obłoków na ziemię i staraj się nie postępo-
wać lekkomyślnie, bo możesz stracić pracę. Skup 
się na współpracy z innymi, inaczej czekają cię 
kłopoty. Na weekendowej imprezie uda ci się ocza-
rować kogoś, kto od dawna ci się podoba. Motyle 
w żołądku gwarantowane.

Energia będzie od ciebie bić, a pewność siebie po-
zwoli pozytywnie załatwić nawet najtrudniejsze spra-
wy zawodowe. Co ciekawe, ktoś z zewnątrz doceni 
twoje kompetencje, więc możesz spodziewać się 
atrakcyjnej oferty pracy. Samotne Barany powinny 
zorganizować imprezę, uda się poznać kogoś, z kim 
zwiążecie się na dłuższy czas.

W pracy wreszcie poczujesz grunt pod nogami. 
Doda ci to pewności siebie i sprawi, że zaczniesz za-
stanawiać się, czy nie powinieneś starać się o wyż-
sze stanowisko. Szef dostrzeże twoje kierownicze za-
pędy i raczej będzie im przychylny. W tym tygodniu 
energii, witalności i kreatywności inni będą mogli ci 
pozazdrościć. W sprawach sercowych stabilizacja.

W kontaktach ze współpracownikami wyjątkowo 
ważna okaże się trafna ocena sytuacji. Staraj się nie 
budować dodatkowego napięcia, a raczej załagodzić 
sprawę. Emocje wzięły górę, niepotrzebnie. Bądź 
uważny w sprawach sercowych. Partner potrzebuje 
twojego wsparcia, choć sam o nie nie poprosi. Ty 
zaoferuj pomoc, koniecznie zaopiekuj się nim.

Zastanów się, czy ścieżka kariery, którą teraz podążasz, 
jest zgodna z twoimi marzeniami i wcześniejszymi za-
łożeniami, czy raczej przypadkowo znalazłeś się tam, 
gdzie jesteś. Przed tobą dobry czas na otwarcie firmy. 
Pomyśl w czym jesteś dobry i poszukaj dotacji na roz-
kręcenie własnego biznesu. Zaproś ukochaną osobę 
na kolację, porozmawiajcie o tym.

Nagle okaże się, że nie dajesz sobie rady z zadaniami, 
których niedawno się podjąłeś. Pora przyznać: sytuacja 
cię przerasta. Z pokorą podejdź do porażki, każdemu 
zdarza się podjąć złą decyzję. Wyciągnij wnioski na 
przyszłość i idź do przodu. Bądź ostrożny w sprawach 
uczuć. Możesz zaangażować się w relację, z której nie 
wyniknie nic dobrego.

Kolorowanki dla dzieci
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Królewski dotyk
ŚREDNIOWIECZE  Do dziś istnieje wiara, że niektóre osoby, poprzez łączność z Bogiem, mogą uzdrawiać 
dotykiem. W średniowieczu ludzie wierzyli, że król jest naznaczony przez Boga, by rządzić na Ziemi. 
Skoro tak, szybko uznano, że dotyk króla był niemal dotykiem samego Stwórcy i mógł uzdrawiać

Królewski dotyk był zwy-
czajem powszechnym w Europie 
Zachodniej. Każda tradycja musi 
mieć swojego protoplastę. W tym 
przypadku był to król Anglii 
Edward Wyznawca. Zgodnie 
z tym co mówi przydomek, był 
niezwykle zagorzałym wiernym 
Kościoła. Wziął ślub, ale pozosta-
wał w celibacie, co doprowadziło 
jego teścia do furii i zbrojnego 
powstania. Dni króla wypełnia-
ła modlitwa i umartwiania. Było 
się nad czym umartwiać, ponie-
waż jego krajem targały niepo-
koje. Edward wierzył w ozdro-
wieńczą moc swojego dotyku, 
dlatego wizytując rożne regiony 
kraju, błogosławił kogo się tylko 
dało. Wkrótce po śmierci zaczął 

się jego kult, potwierdzony ofi-
cjalną kanonizacją przez papie-
ża. Do dziś historycy uważają 
jednak, że był to święty na po-
trzeby polityczne i król nigdy 
nie był cudotwórcą. Wkrótce te-
mat królewskiego błogosławień-
stwa przez dotyk podchwycił je-
den z kolejnych władców Anglii 
– Henryk I. W jego przypadku 
poddani kochali go nie tylko za 
gesty, ale i za czyny. Zyskał mia-
no lwa sprawiedliwości. Walczył 
z korupcją, nawet w kościele.

Jak wyglądała procedura 
królewskiego dotyku? Król do-
tykał lub nawet lekko uderzał 
w twarz lub szyję chorego. Na-
stępnie zawieszał na szyi pacjen-
ta złotą monetę zwaną „anio-

łem”. Chociaż biedaków kusiło, 
by sprzedać drogocenny prezent, 
było to zabronione. Uznawano, 
że tylko ciągłe noszenie monety 
anioła może zapewnić skutecz-
ność królewskiego dotyku. Po 
zawieszeniu monety król odczy-
tywał fragment ewangelii: „Tym 
zaś, którzy uwierzą, te znaki to-
warzyszyć będą: w imię moje złe 
duchy będą wyrzucać, nowymi 
językami mówić będą; węże brać 
będą do rąk, i jeśliby co zatrute-
go wypili, nie będzie im szko-
dzić. Na chorych ręce kłaść będą, 
i ci odzyskają zdrowie”.

Królewski dotyk miał naj-
lepiej sprawdzać się w kuracji 
gruźlicy węzłów chłonnych. 
Obecnie to choroba rzadko spo-
tykana. W średniowieczu była 
powszechna, ponieważ powstaje 
przez brak odpowiednich wa-
runków higienicznych. Chorzy 
wyglądali groteskowo. Ich węzły 
chłonne były opuchnięte, oczy 
przekrwione. Kolejnymi scho-
rzeniami, na które miał zaradzić 
dotyk króla były: reumatyzm, 
ślepota, gorączka oraz choroby 
psychiczne. Z biegiem lat rytuał 
zmieniał się. Od czasów Elżbiety 
I, królowej Anglii, nad chorym 
wykonywano tylko znak krzy-
ża.

Rytuału dokonywano od 
końca września do Wielkano-
cy, kiedy zimno sprawiało, że 
choroby roznosiły się wolniej, 
a i ryzyko zainfekowania ko-
ronowanej głowy malało. Przy 
tym tłumaczono siebie, że naj-
właściwsze na królewski dotyk 
są święta. Podobne zwyczaje to-
warzyszyły na dworze we Fran-

cji. Tu królowie masowo „uzdra-
wiali” poddanych.  Średnio było 
to ok. 2 tysięcy osób rocznie. 
Francuscy królowie tuż po ko-
ronacji udawali się w podróż 
do mieściny o nazwie Corbeny. 
Znajdowały się tam relikwie 
świętego Markulfa, który był 
patronem chorych na gruźlicę 
węzłów chłonnych. Pielgrzymka 
miała nadawać monarsze moc 
uzdrawiania. We Francji wiara 
w ozdrowieńczą moc królów do-
chodziła do granic przyzwoito-
ści. Zaczynano wierzyć, że na-
wet kontakt ze zwłokami króla 
może przynieść ulgę w chorobie.  
Odbywały się nawet pielgrzym-
ki do klasztoru w Poblet, gdzie 
dotykano ramienia zmarłego 
króla Ludwika IX zwanego Świę-
tym.  

Najbardziej pracowitym 
„uzdrowicielem” był król Fran-
cji Henryk IV Burbon. Było to 
jednak wymuszone politycznie. 
Henryk był królem z nowej dy-
nastii i zyskał poparcie prote-
stantów. Katolicy uznawali go 
za uzurpatora. Król postanowił 
więc udowodnić, że jest miano-
wany na tron przez samego Boga. 
Podróżował po Francji i „leczył” 
poddanych królewskich doty-
kiem. Były to wielogodzinne 
procesje chorych, więc Henryk 
był po nich wyczerpany. Tylko 
w czasie Wielkanocy 1608 roku 
miał dotknąć 1250 osób chorych 
na gruźlicę węzłów chłonnych. 
Wypowiadał przy każdym  nich 
słowa „Król cie dotyka, Bóg cie 
uleczy”.

Później przyszła epoka tzw. 
oświecenia. Do głosu doszli na-

ukowcy. Uleczanie poddanych 
przez królów straciło na zna-
czeniu. Zmieniała się także for-
mułka wypowiadana przez nich 
podczas ceremonii. Mawiano: 
„Król cię dotyka, niechaj Bóg cię 
uleczy!”. W innych częściach Eu-
ropy również uważano, że kró-
lewskie ręce mają moc. Może 
i nie tylko ręce. Habsburgowie 
pocałunkiem leczyli jąkanie się. 
W Hiszpanii król był uznawany 
za najskuteczniejszego egzor-
cystę. Na Węgrzech dotyk króla 
miał leczyć żółtaczkę. Było to 
wyjątkowo ryzykowne, ponie-
waż żółtaczka była i jest bardzo 
zakaźna.

Najciekawsze, że wielu cho-
rych rzeczywiście zdrowiało. 
Dlaczego? Naukowcy wska-
zują, że był to efekt ich wiary 
w ozdrowienie. W czasach, gdy 
nie było leków, a wiedza me-
dyczna była niemal magiczna, 
dotyk króla pozostawał ostatnią 
deską ratunku. Ludzie wierzyli 
w to, że zostaną uleczeni. Rów-
nież w Polsce mamy członków 
rodzin królewskich i książęcych, 
którym przypisywano cudowne 
uleczenia. Jedną z nich była św. 
Kinga. Do dziś w Starym Sączu 
ludzie obmywają się i piją wodę 
ze świętego źródełka, które mia-
ło tu powstać za sprawą księż-
nej.  Królowa Jadwiga również 
uznana za świętą posiada na-
wet cały zbiór dowodów na moc 
uzdrawiania. To księga o nazwie 
„Regestrum miraculoram sanc-
tae Hedvigis, Reginae Poloniae”.

(pw)
fot. internet

XX wiek

Książki – gmina przyszłości!
W 1949 roku Życie Warszawy poświęciło obszerny artykuł gminie Książ-
ki, gdzie akurat odsłaniano pomnik osób zamordowanych przez Niemców 
w 1939 roku w tej miejscowości.

Dla nowych władz w po-
wojennej Polsce bardzo ważną 
kwestią stało się przywraca-
nie krajowi gmin, w których 
przed wojną większość stano-
wili Niemcy. Podobnie było 
w Książkach. Po wojnie wy-
stawiono kamienny cokół 
z krzyżem. Na cokole wyryto 
słowa „Za honor i Ojczyznę”. 
U podstawy wyryto dedykację: 
„Pomordowanym przez bandy 
hitlerowskie 1939 roku” oraz 
nazwiska 58 zgładzonych na 

miejscu i 10 zamordowanych 
w obozach koncentracyjnych.  
Na drugim krańcu wsi usta-
wiono po wojnie drugi pomnik. 
Kamienny cokół z pięciora-
mienną gwiazdą u szczytu. 
Wyryty na nim napis głosi 
w polskim i rosyjskim języku: 
„Bohaterom Armii Radzieckiej, 
poległym w walce o niepodle-
głość Polski i socjalizm – spo-
łeczeństwo gminy Książki”. 
Życie Warszawy nadawało tym 
dwóm pomnikom bardzo pro-

pagandowy opis:
– Przed każdym z tych 

dwóch kamiennym pomni-
ków wznoszą się przykryte 
wieńcami zbiorowe mogiły, 
leżą w nich synowie bratnich 
słowiańskich narodów, którzy 
padli w walce ze wspólnym 
wrogiem. Oto, te dwa skromne 
pomniki wytyczają i zamyka 
ją całą tragiczną przeszłość 
tej ziemi. Wieś, nosząca mia-
no książki, jak żywa księga, 
otwiera obecnie nowy rozdział 

swej historii. Nosi ona tytuł 
POSTĘP!.

Gmina Książki miała wów-
czas niewiele, bo ok 270 do-
mów. Gazeta szacowała, że 
z przedwojennych rodzin po-
zostało zaledwie 10. Na miej-
sce Niemców przywieziono 
osadników z kieleckiego, rze-
szowskiego i zza Bugu. W 1949 
roku trwała elektryfikacja 
wsi. Istniał także gromadzki 
Ośrodek Maszynowy, które-
go zadaniem było utrzymanie 
1800 hektarów pól. Ośrodek 
posiadał 4 traktory z pługami,  
6 siewników, 7 snopowiązałek,  
2 kosiarki, 2 młockarnie, 2 sil-
niki, 2 kopaczki do ziemnia-
ków, dołowniki, pasę do sło-
my itd. W tym samym roku 
w gminie zlikwidowano ostat-
nie 7 hektarów odłogów. Działo 
się to w czasie czynu z okazji 

1 maja.
1949 rok był również okre-

sem powstawania Państwo-
wych Gospodarstw Rolnych. 
Nazywano je wówczas spół-
dzielniami. W prasie hucznie 
zapowiadano powstanie takiej 
spółdzielni także w Książkach:

– Maluje to najlepiej fakt, 
że dotychczas już 1/3 wsi zgło-
siła akces przystąpienia do 
gospodarki spółdzielczej (spół-
dzielnie produkcyjne typu III) 
i szeregi zwolenników tej po-
stępowej

formy gospodarczej rosną 
z dnia na dzień. Prawdopodob-
nie po żniwach tegorocznych 
członkowie spółdzielni zaorzą 
po raz pierwszy swe miedze, 
dzielące ich pola i rozpoczną 
wspólną uprawę i gospodarkę 
spółdzielczą.

(pw)
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Twórca polskiego hymnu 
– część pierwsza

POSTAĆ  Autorem polskiego hymnu narodowego jest Józef Wybicki. To nietuzinkowa postać, zwią-
zana z Pomorzem oraz Wielkopolską. W swoim długim życiu zajmował wiele stanowisk i pełnił wiele 
funkcji. Wszystko robił dla dobra ojczyzny

Józef Wybicki urodził się 
29 września 1747 w Będominie 
koło Kościerzyny, jako syn Pio-
tra i Konstancji z Lniskich herbu 
Ostoja Pruska. Według samego 
Wybickiego, jego ród miał wy-
wodzić się od pochodzącego z Da-
nii wojskowego Wybena, który 
w 1549 zaciągnął się na służbę 
u króla Zygmunta Augusta. 

Józef Wybicki miał siedem 
sióstr: Mariannę, Brygidę, Bar-
barę, Elżbietę, Rozalię, Justynę, 
Konstancję oraz brata Joachima, 
który został księdzem. Jego rodzi-
na należała do średnio zamożnej 
szlachty, ojciec był stronnikiem 
Stanisława Leszczyńskiego i po 
przegranej wojnie o sukcesję pol-
ską w 1734, dostał się na krótko 
do niewoli rosyjskiej. Po śmierci 
ojca Józef został oddany na wy-
chowanie stryjowi Franciszkowi 
Wybickiemu, proboszczowi skar-
szewskiemu i archidiakonowi po-
morskiemu. 

Pierwsze wystąpienie Józefa 
Wybickiego na szerszym forum 
publicznym miało miejsce w 1764, 
kiedy odbyła się elekcja ostatnie-
go władcy Rzeczypospolitej Sta-
nisława Poniatowskiego. Wyjazd 
na elekcję Wybicki zawdzięczał 
związanemu z Czartoryskimi 
wojewodzie pomorskiemu Paw-
łowi Mostowskiemu, który chciał 
zabrać z sobą jak najwięcej zwo-
lenników Poniatowskiego. Pobyt 
w Warszawie wywarł bardzo duże 
wrażenie na niemającym jeszcze 
dużego doświadczenia polityczne-
go Wybickim. Głosował za Ponia-
towskim, nie zdając sobie sprawy, 
że jego elekcja odbywa się pod na-
ciskiem carycy Katarzyny II.

W 1767, mimo młodego wieku 
(miał wówczas zaledwie 20 lat), 
Wybicki na sejmiku generalnym 
w Grudziądzu wybrany został 
posłem na sejm z okręgu kościer-
skiego i po raz drugi wyjechał do 
Warszawy. Sejm ten, obradujący 
w latach 1767-1768, stał się póź-
niej znany jako tzw. „Sejm Rep-

ninowski” z powodu nacisków 
na posłów i polityki zastraszania 
prowadzonej przez Rosję, repre-
zentowaną przez jej posła Niko-
łaja Repnina. Centralną kwestią, 
która miała być poruszana na sej-
mie, było równouprawnienie dy-
sydentów (innowierców), którego 
domagała się caryca Katarzyna II. 
Kwestia dysydencka była jednak 
tylko pretekstem w dążeniu Rosji 
do całkowitego podporządkowa-
nia sobie Rzeczypospolitej. At-
mosfera w stolicy była wówczas 
bardzo napięta. Już w osiem dni 
po rozpoczęciu obrad, w nocy z 13 
na 14 października 1767, na rozkaz 
Repnina porwano zasiadających 
w Senacie biskupów Kajetana Soł-
tyka i Józefa Andrzeja Załuskiego 
oraz hetmana Wacława Rzewu-
skiego i jego syna Seweryna, któ-
rych następnie wywieziono na 
zesłanie do Kaługi. Miało to na 
celu sterroryzowanie posłów, aby 
ci uchwalili równouprawnienie 
dysydentów i dyzunitów oraz za-
twierdzenie praw kardynalnych, 
dzięki czemu Petersburg mógłby 
łatwiej ingerować w sprawy we-
wnętrzne Rzeczypospolitej.

I wystąpienie
W takiej atmosferze, Wybic-

ki na posiedzeniu sejmu 27 lute-
go 1768 roku, w obecności króla 
i Repnina, zdecydował się na wy-
stąpienie, które okazało się prze-
łomowym momentem w jego 
działalności politycznej. Zaprote-
stował przeciwko uwięzieniom 
i ogólnie polityce rosyjskiej. 

Kontakty z przyszłymi człon-
kami konfederacji barskiej Wy-
bicki zaczął nawiązywać wkrótce 
po przyjeździe do Warszawy. Kon-
federacja w Barze została zawią-
zana w obronie wiary katolickiej 
i przeciwko polityce Rosji prawie 
jednocześnie z wystąpieniem sej-
mowym Wybickiego – 29 lutego 
1768. Zaraz po powzięciu wiado-
mości o utworzeniu konfederacji 
poseł postanowił do niej przystą-
pić, m.in. na skutek wieści o eks-
cesach wojsk rosyjskich w jego 
dobrach. 

Swój udział w powstaniu i za-
dania, jakie mu powierzali konfe-
deraci, opisał bardzo szczegółowo 
w powstałych w późniejszym 
okresie życia wspomnieniach. 
Wybicki przekradł się ze Spiszu 
do Baru przez Kraków i Lwów 
w przebraniu pisarka i ekonoma. 
Został konsyliarzem generalnym 
przy Jacku Kochańskim, kieru-

jącym sprawami zagranicznymi 
barżan. Jego głównym zadaniem 
były starania o pomoc dla konfe-
deracji na dworach europejskich. 
Podróżował m.in. do Paryża, Ber-
lina i do Wiednia. Po klęsce poli-
tyki barskiej i I rozbiorze Polski, 
Wybicki powrócił do kraju. 

Jeszcze podczas tajnej misji 
do Berlina w 1768 roku Wybicki 
poznał swoją przyszłą pierwszą 
żonę – Kunegundę Drwęską her-
bu Gozdawa. Była ona siostrzeni-
cą generała Franciszka Skórzew-
skiego, męża hrabiny Marianny 
Skórzewskiej, często goszczącej 
na dworze Fryderyka II, za po-
średnictwem której konfederaci 
chcieli uzyskać dostęp do króla 
Prus. Do ślubu ze starszą o 17 lat 
od Wybickiego Kunegundą doszło 
jednak dopiero w 1773 roku. Nie-
stety, dwa lata później w czasie 
ciąży Kunegunda zmarła. 

Po tych doświadczeniach Wy-
bicki powrócił do działalności po-
litycznej. Już 12 lipca 1775, jeszcze 
przed śmiercią Kunusi, książę wo-
jewoda Antoni Barnaba Jabłonow-
ski mianował go podwojewodzim 
poznańskim. Do kompetencji Wy-
bickiego na tym stanowisku nale-
żały kontrola miar i wag w całym 
województwie oraz sprawowanie 
jurysdykcji nad Żydami. Urząd 
ten pełnił do 1776, następnie opu-
ścił Wielkopolskę, wyjeżdżając do 
Warszawy.

Tam napisał jedno z waż-
niejszych swoich dzieł „Listy pa-
triotyczne do Jaśnie Wielmożne-
go eks-kanclerza Zamoyskiego 
Józefa Wybickiego”. Listy miały 
przygotować opinię publiczną na 
przyjęcie Zbioru praw sądowych 
i popularyzować hasła w nich 
zawarte. Wybicki krytykował 
w nich negatywne zjawiska w ży-
ciu społecznym Rzeczypospolitej 
– słabość rządów, anarchię, samo-
wolę magnaterii, niewolę chłopa. 
Był gorącym orędownikiem za-
miany pańszczyzny na czynsze. 
Na podstawie przeprowadzonych 
przez siebie badań w księgach pa-
rafialnych w okolicach Bieżunia 
stwierdził między innymi, że po 
oczynszowaniu wiosek przez Za-
moyskiego wzrosła w nich liczba 
urodzeń, co było jednym z argu-
mentów za przyjęciem tej formy 
rozliczeń chłopstwa z właściciela-
mi ziemskimi.

Swoją drugą żonę, Este-
rę Wierusz-Kowalską, Wybicki 
poznał jako 15-letnią dziewczy-

nę już w 1772, kiedy powracając 
z Wiednia zatrzymał się w mająt-
ku Franciszka Rostworowskiego 
w Wełnie koło Rogoźna. Do ślubu 
doszło w 1780 roku. Wybicki osie-
dlił się wówczas w Wielkopolsce, 
ponieważ sprzedał swój rodzin-
ny Będomin, leżący wówczas już 
w zaborze pruskim. 

Chociaż w okresie zamieszki-
wania w Manieczkach Wybickie-
go pochłaniały przede wszystkim 
praca w gospodarstwie, życie ro-
dzinne i twórczość literacka, nie 
odsunął się całkowicie od polity-
ki. Nie było go wprawdzie w gro-
nie posłów na Sejm Czteroletni, 
obradujący w latach 1788–1792, 
w trakcie przygotowań do uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja został 
jednak członkiem deputacji, któ-
rej zadaniem było przygotowanie 
tzw. Kodeksu Stanisława Augusta. 
Był też członkiem Zgromadzenia 
Przyjaciół Konstytucji Rządowej. 
11 sierpnia 1791 został wybrany 
jednym z dwóch delegatów mia-
sta Poznania na sejm w Warsza-
wie. 

Kiedy po fiasku polityki re-
form i porażkach w wojnie pol-
sko-rosyjskiej król w lipcu 1792 
roku przystąpił do konfederacji 
targowickiej, Wybicki początko-
wo poszedł w jego ślady, również 
zostając członkiem konfederacji. 
Szybko jednak przeszedł na stro-
nę zwolenników dalszej walki 
z Rosją. W obliczu coraz wyraźniej 
się zarysowującej perspektywy 
upadku kraju, nastroje powstań-
cze i spiskowe narastały w Polsce 
już od dłuższego czasu. Uczest-
nikiem spisku, zawiązanego na 
emigracji w Saksonii przez Igna-
cego Potockiego, Hugona Kołłątaja 
i Tadeusza Kościuszkę, w kraju 
został też Wybicki, który należał 
do prawego skrzydła spiskowców. 
Po wybuchu powstania kościusz-
kowskiego wszedł do jego władz. 
We władzach powstania został 
pełnomocnikiem rządowym dla 
spraw wojskowych przy księciu 
Józefie Poniatowskim. Na okres 
ten przypada również pierwsze 
spotkanie Wybickiego z Janem 
Henrykiem Dąbrowskim, przy-
szłym twórcą Legionów Polskich 
we Włoszech.

Przyjaciele
Był to początek długolet-

niej przyjaźni Wybickiego i Dą-
browskiego, która zaowocowała 
wspólną pracą dla dobra kraju. 
Kiedy we wrześniu 1794 roku Ko-

ściuszko rozkazał Dąbrowskiemu 
wkroczyć do Wielkopolski, jed-
nocześnie mianował Wybickiego 
pełnomocnikiem rządowym przy 
oddziałach Dąbrowskiego. Wcze-
śniej Wybicki zredagował tekst 
odezwy Kościuszki do Wielko-
polan, kiedy w Wielkopolsce (od 
II rozbioru będącej pod panowa-
niem pruskim) również wybu-
chło powstanie.

Emigracja
Wybicki był jednym z wielu 

Polaków, którzy po upadku po-
wstania kościuszkowskiego udali 
się na emigrację. Większość dzia-
łaczy znalazła się w Paryżu, gdzie 
szybko podzielili się na stronnic-
twa odzwierciedlające niedawne 
podziały polityczne w kraju. Wy-
bicki należał do konserwatywno-
umiarkowanej Agencji dążącej 
do odbudowy kraju w oparciu 
o zasady ustrojowe Konstytucji 3 
maja. Początkowo współpracował 
też z radykalną Deputacją Polską, 
której celem były kontynuacja 
działalności spiskowej i ponowne 
wzniecenie powstania w kraju 
przy pomocy Francji i Turcji. Na 
skutek niesnasek politycznych 
pomiędzy emigrantami w lu-
tym 1796 od Deputacji oddzielił 
się bardziej umiarkowany obóz 
Polscy Uchodźcy, stawiający na 
pomoc Francji, którego Wybicki, 
obok Barssa, był jednym z głów-
nych działaczy.

Wybicki cały czas korespon-
dował też z Dąbrowskim, zachę-
cając go do przyjazdu do Francji. 
Namowy te wkrótce zakończyły 
się sukcesem. W lutym 1796 roku 
, a więc już po III rozbiorze Polski, 
po otrzymaniu kolejnego listu od 
Wybickiego, Dąbrowski zdecy-
dował się na emigrację, wkrótce 
opuścił Polskę i po wielu perype-
tiach dotarł do Paryża. Z ramienia 
Agencji Dąbrowski natychmiast 
rozpoczął pertraktacje z francu-
skim Dyrektoriatem w sprawie 
utworzenia Legionów Polskich. 
Rozmowy te zakończyły się suk-
cesem, członkowie Dyrektoriatu 
obiecali Dąbrowskiemu dać listy 
polecające do Napoleona Bona-
parte, który stacjonował wtedy 
w Mediolanie, z pozwoleniem 
na formowanie korpusu polskie-
go. Wiadomość ta wywołała po-
wszechną radość wśród emigracji, 
radość, którą jednak przyćmiły 
kwestie finansowe. 

oprac. (szyw)
fot. internet



Posiadam lokal do wynajęcia na 
Podzamku Golubskim o powierzchni 
155m2. Posiada własne ogrzewanie 
CO, toaletę oraz prysznic. W razie pytań 
bądź szczegółów proszę o kontakt pod 
numer 725 130 437 lub 723 671 899

Sprzedam mieszkanie w TBS w Kowa-
lewie Pomorskim, 53 m. kw. 2 piętro, 
cena 95 tys. tel. 531 795 462

Praca

Zatrudnię kierowcę C + E na kraj. 
Weekendy wolne. Zarobki 4000-5000 
zł. Piątkowo. Tel. 662 568 782

Zatrudnię szwaczki do szycia wkładów 
do obuwia. Tel. 602 101 791

Rolnictwo

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

Sprzedam prosięta 9-cio tygodniowe, 
ilość 22 szt. Cena 300,00zł. Tel. 504 
016 351 

Różne

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

Usługi

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, 
tel 600 990 042

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

Kupię/Sprzedam

Tuja szmaragd 0,62 zł , tel. kontakt. 
518-518-835

Kupię skrzynki i butelki po piwie doja-
dę, odbiorę, tel. 691 589 161

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

Nieruchomości

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

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

Wynajmę lokal gastronomiczny w do-
brym punkcie z wyposażeniem w Rypi-
nie 504 116 812

Sprzedam mieszkanie własnościowe 
w Wąbrzeźnie przy ul.Wolności. Miesz-
kanie w kamienicy, I piętro, powierzch-
nia 51,50 m2  -  2 pokoje, przedpokój 
, kuchnia oraz łazienka. W cenie dodat-
kowo przestronna piwnica oraz strych. 
Kontakt tel. 667 327 652 

Wynajmę lokal gastronomiczny w do-
brym punkcie z wyposażeniem w Rypi-
nie 504 116 812

Sprzedam 1 ha ziemi, porośnięta olcha-
mi, 4 km od Golubia. Tel. 669 317 943
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Auto Handel-Komis skup i zamiana, Marek Wi-
śniewski, ul. Lidzbarska 10B, Brodnica,  kon-
takt pod nr. tel. 603 858 933

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

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

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

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

BUDOWNICTWO

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, 
tel. 668 282 610

DOM

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

DOMY WESELNE

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

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

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

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

EDUKACJA

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

FINANSE I BANKOWOŚĆ

KREDYTY I POŻYCZKI

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

FOTOGRAFIA

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

GABINETY WETERYNARYJNE

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

HOTELE

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

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

NIERUCHOMOŚCI

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

ROLNICTWO/LEŚNICTWO

MASZYNY

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

NAWOZY

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

USŁUGI

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

SKŁADY OPAŁU

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

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

SPORT I REKREACJA

ROWERY

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

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

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

USŁUGI

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

SUROWCE / SKUP

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

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

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

ZDROWIE

REHABILITACJA WĄBRZEŹNO UL.WOLNOŚCI 
2/2 TEL. 606125581

ADMINISTRACJA

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

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

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

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

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

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

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

motocykle / skutery

serwisy

skup aut / demontaż

stacje paliw

usługi

Budownictwo
usługi

Dom
wyposażenie wnętrz

Domy weselne / sale

Edukacja
szkoły językowe

Kredyty i pożyczki

Finanse i bankowość

Gabinety
weterynaryjne

Hotele

maszyny
Rolnictwo / leśnictwo

nawozy

usługi

Składy opału

Sport i rekreacja
rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Zdrowie

Fotografia

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

Nieruchomości

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU WĄBRZESKIEGO
tel. 662 061 331, 56 493 41 50
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Świętowali koniec żniw
GMINA RYŃSK  Rolnicy z gminy Ryńsk podziękowali za tegoroczne zbiory i uczcili 100-lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości

W minioną sobotę przy ko-
ściele pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Ryńsku odbyła się 
uroczystość odsłonięcia tablicy 
upamiętniającej 100-lecie odzy-
skania niepodległości przez Pol-
skę. Tradycyjnie podczas mszy 
dożynkowej rolnicy podzięko-
wali Bogu za tegoroczne zbiory. 
Z powodu suszy plony były dużo 
mniejsze niż zazwyczaj.

– Tegoroczne żniwa nie były 
za ciekawe, ale Pan Bóg pozwolił 
zebrać więc nie ma co narzekać 
– stwierdza Anna Wróblewska 
z Ryńska, starościna dożynek.

Pani Anna wraz z mężem ho-
duje krowy mleczne.

– Kary za nadprodukcję mle-
ka zostały zlikwidowane, ale zro-
bił się wolny rynek i ceny mleka 
bardzo spadły. Mimo tego póki 

my będziemy gospodarzyć to kro-
wy będą w gospodarstwie – prze-
konuje.

Starosta dożynek Wiesław 
Olejnik z Orzechówka zajmuje się 
hodowlą trzody chlewnej, sieje 
też pszenicę i rzepak.

– Jeśli chodzi o cenę świń 
raz jest lepiej, raz gorzej, jakaś 
średnia wychodzi, ale rewela-
cji nie ma. Żeby się utrzymać 
na rynku chowam swoje macio-
ry i mam sporo świń. Hoduję je 
w cyklu zamkniętym. Rocznie 
sprzedają około 1,5 tysiąca tucz-
ników – opowiada pan Wiesław. 
– Coraz trudniej będzie nam z za-
chodem utrzymać konkurencję. 
Sytuacja zmusza nas do tego by 
ciągle powiększać gospodarstwa 
i zwiększać hodowlę, a pieniędzy 
zostaje coraz mniej. Mamy wol-
ny rynek i to on ustala wszyst-
ko. Co środę są notowania giełdy 
niemieckiej i czy u nas jest dużo 
świń czy mało zaraz w czwartek 

jest korygowany cennik i musimy 
konkurować z większymi gospo-
darstwami z Niemiec czy Francji, 
chociaż mamy mniejsze dopłaty 
bezpośrednie.

W trakcie dożynek na scenie 
zaprezentowali się: uczniowie 
miejscowej szkoły, Zespół Pieśni 
i Tańca „Kujawy” oraz uzdolniony 
wokalnie uczeń szkoły w Zieleniu 
Wiktor Chmiel. Rozstrzygnięto 
gminny etap konkursu „Piękna 
zagroda”. W kategorii „na najbar-
dziej zadbaną zagrodę wiejską” 
pierwsze miejsce zajęły Beata 
Smykowska z Orzechowa i Kata-
rzyna Więckowska z Jarantowic. 
Na drugim miejscu znalazła się 
Monika Wasilewska z Wałyczy-
ka, a na trzecim Anna i Radosław 
Bokota z Jarantowic. Właściciela-
mi „najbardziej zadbanej działki 
siedliskowej” okazali się Adam 
Partyka z Wałycza oraz Agnieszka 
i Adam Gołębiewscy z Wałycza. 
Drugie miejsce zajęła Lidia Dy-

mek z Cymbarka, a trzecie Dorota 
i Krzysztof Michałek z Węgorzyna. 
Wręczono też nagrody za wieńce 
dożynkowe. Otrzymały je sołec-
twa i wsie: Cymbark, Czystochleb, 
Jarantowice, Jaowrze, Ludowice, 
Łabędź, Nielub, Małe Radowiska, 
Myśliwiec, Orzechowo, Orze-
chówko, Pływaczewo, Przydwórz, 
Ryńsk, Jarantowiczki, Stanisławki, 
Trzciano. Wałycz, Wałyczyk i Zie-
leń. W tym roku w konstrukcjach 
wieńców znalazło się wiele moty-
wów patriotycznych. Nie zabrakło 
ich też na wystawie przygotowa-
nej przez bibliotekę w Pływacze-
wie.

Sołectwa miały stoiska z cia-
stem i innymi domowymi pyszno-
ściami. Były też atrakcje dla dzieci 
w postaci dmuchańców, karuzeli 
i różnych zabaw oraz konkuren-
cji sportowych. Gwiazdą wieczoru 
był zespół Disco Polo Show.

Tekst i fot. 
Paulina Grochowalska

Mieszkańcy gminy Ryńsk podzielili się chlebem

Dożynki w Ryńsku przyciągnęły tłumy

Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy”

Biblioteka w Pływaczewie przygotowała wystawę 
upamiętniającą 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Występy młodzieży szkolnej urozmaiciły dożynki

Starostowie dożynek Anna Wróblewska z Ryńska i Wiesław Olejnik 
z Orzechówka

W konstrukcjach wieńców pojawiły się motywy patriotyczne



Podczas uroczystego apelu 
Kujawsko-Pomorski Komendant 
Wojewódzki Państwowej Stra-
ży Pożarnej nabryg. Janusz Halak 
odebrał meldunki od zdającego 
obowiązki, dotychczasowego ko-
mendanta st. bryg. Sławomira Her-
bowskiego, a także od przejmujące-
go je bryg. Janusza Woźniaka. Choć 
Sławomir Herbowski został już 
wcześniej powołany na stanowisko 
zastępcy kujawsko-pomorskiego 
komendanta wojewódzkiego PSP, 
to formalnie przekazał jednostkę 
swojemu następcy podczas sierp-
niowej uroczystości. W ceremonii 
uczestniczyli zarówno strażacy 
z wąbrzeskiej jednostki, jak też 
zaproszeni goście, m.in. samorzą-
dowcy oraz komendanci jednostek 
powiatowych i miejskich z Torunia, 
Grudziądza, Włocławka, Golubia-
Dobrzynia, Brodnicy i Chełmna. 

Nadbryg. Janusz Halak przed-
stawił sylwetkę nowego komen-
danta powiatowego, przypomniał 
także osiągnięcia dotychczasowego 
szefa jednostki. 

– St. bryg. Sławomir Herbow-

ski już 15 lutego pożegnał się ze 
służbą w Komendzie Powiatowej 
PSP w Wąbrzeźnie, najpierw peł-
niąc obowiązki zastępcy komen-
danta wojewódzkiego,  a następnie 
od 1 sierpnia będąc już formalnie 
powołany na to stanowisko. Dzisiaj 
następuje tylko symboliczne poże-
gnanie z tutejszą komendą, funk-
cjonariuszami, pracownikami oraz 
ze sztandarem. Choć rola komen-
danta-społecznika jest mu dobrze 
znana, stoją przed nim poważ-
niejsze zadania. O wiele większe 
i bardziej kompleksowe, ponieważ 
obejmują całe województwo ku-
jawsko-pomorskie – mówił Janusz 
Halak. 

Komendant wojewódzki po-
dziękował Sławomirowi Herbow-
skiemu za rzetelnie pełnioną służ-
bę, jego poświęcenie i wyrzeczenia, 
ponoszone w szczytnym celu dzia-
łania na rzecz społeczeństwa. 

– Sławomir Herbowski jako 
komendant pozostawia po sobie 
trwały ślad nie tylko wymiarze 
materialnym w postaci nowego, 
pięknego, nowoczesnego obiektu 

strażnicy, samochodów i sprzętów 
będących na wyposażeniu jednost-
ki w Wąbrzeźnie, ale również w wy-
miarze społecznym. Pozostawia 
ślad jako osoba, która umiejętnie 
zarządzała podległym zespołem 
ludzi, wykazując jako przełożony 
troskę o swoich podwładnych, ale 
także podejmującego wiele przed-
sięwzięć dla poprawy bezpieczeń-
stwa powiatu – mówił Janusz Ha-
lak. 

Natomiast nowy komen-
dant jest jednym z funkcjonariu-
szy z najdłuższym stażem służby 
w naszym województwie. Swoje 
obowiązki w Wąbrzeźnie formalnie 
przejął 16 sierpnia. 

– Bryg. Janusz Woźniak ma 
bardzo bogate doświadczenie za-
wodowe. Służbę w jednostkach 
ochrony przeciwpożarowej podjął 
w 1982 roku jako kadet w Szkole 
Chorążych Pożarnictwa w Pozna-
niu. Po jej ukończeniu zaczął pracę 
w toruńskiej komendzie wojewódz-
kiej na stanowisku instruktora, 
a od 1992 został przeniesiony do 
nowotworzonego oddziału ratow-
nictwa chemicznego i ekologiczne-
go, stanowiącego podstawę powo-
łanej po kilku miesiącach Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Toru-
niu – mówił nadbryg. Janusz Halak. 
– Następnie od 1996 roku Janusz 
Woźniak pracował w Komendzie 
Wojewódzkiej PSP w Toruniu na 
stanowisku starszego oficera, na-
stępnie zastępcy naczelnika wy-
działu kwatermistrzowskiego, a po 
reformie administracyjnej kraju na 
stanowisko  zastępcy naczelnika 
wydziału w wydziale technicznym. 
Tę funkcję piastował do czasu po-
wołania na stanowisko komendan-
ta – opisywał nadbryg. Halak. 

Jak podkreślał komendant wo-
jewódzki, Janusz Woźniak systema-
tycznie podnosił kwalifikacje zawo-
dowe przede wszystkim w Szkole 
Głównej Służby Pożarniczej, a tak-
że kończąc m.in. studia podyplo-
mowe w zakresie logistyki w bez-
pieczeństwie kraju oraz edukacji 
dla bezpieczeństwa. Uczestniczył 
też w szkoleniach międzynarodo-
wych, np. ukończył kurs w Ham-
burgu, poświęcony międzynaro-
dowym modułom ratowniczym. 
W latach 2012-2018 pełnił funkcję 
oficera łącznikowego w międzyna-
rodowym module pomp DHCP. Jest 
także autorytetem i pasjonatem 
w dziedzinie techniki pożarniczej 
oraz wybitnym sportowcem. Od 
kilkunastu lat, wspólnie ze st. bryg. 
Pawłem Frątczakiem, popularyzu-
je wiedzę nt. samochodów pożar-
niczych i sprzętu pożarniczego, np. 
jest współautorem dwujęzycznego 
(po polsku i angielsku) komplekso-
wego kompendium wiedzy na ten 
temat, zawierającego rozbudowa-
ną bazę ponad 225 modeli samo-
chodów pożarniczych z pełnym 
wykazem cech. 

– Jest wzorem godnym do na-
śladowania, przede wszystkim dla 
młodych adeptów służby pożarni-
czej – zaznaczył nadbryg. Janusz 
Halak. – Jego wiedza techniczna 
i doświadczenie z zakresu samo-
chodów pożarniczych i ogólnej 
techniki pożarniczej były wyko-
rzystywane w pracach zespołu ds. 
standaryzacji wyposażenia pojaz-
dów pożarniczych oraz zespołu 
powołanego przez komendanta 
głównego PSP opracowującego 
przepisy gospodarki transporto-
wej. W latach 2013-2015 został za-
proszony jako doradca-ekspert do 

międzynarodowego zespołu w ra-
mach projektu „FIRED-UP”, realizo-
wanego ze środków Unii Europej-
skiej, opracowującego nowoczesne 
rozwiązania dla przyszłej floty sa-
mochodów straży pożarnej m.in. 
w Londynie – mówił nadbryg. Ha-
lak. – Umiejętnie łączy służbę z za-
miłowaniem do biegów długody-
stansowych, od ponad dwudziestu 
lat godnie reprezentując państwo-
wą straż pożarną na strażackich 
zawodach, krajowych i międzyna-
rodowych. Wielokrotnie zdobywał 
medale złote, srebrne i brązowe na 
światowych i europejskich igrzy-
skach strażaków, m.in. w Szwecji, 
Francji, Anglii, Hiszpanii, USA, Ka-
nadzie, Nowej Zelandii, Australii 
czy Hong-Kongu – wyliczał Janusz 
Halak. 

Komendant Janusz Woźniak 
podziękował wszystkim uczestni-
kom uroczystości za przybycie. 

– Kiedy pan nadbryg. Janusz 
Halak przedstawiał wszystkie in-
formacje na mój temat, aż sam 
dziwiłem się, że tyle można o mnie 
powiedzieć. I chociaż tam kłam-
stwa nie ma, to jednak trochę 
dziwne uczucie. Ale to wszystko 
może być tylko motywacją do dal-
szej pracy. Muszę pokazać, że za-
sługuję na słowa uznania za swoje 
osiągnięcia w służbie, jak i w dzia-
łalności pozasłużbowej. Deklaruję, 
że z zaangażowaniem i wysiłkiem 
wykorzystam moje doświadczenie 
– zapewniał bryg. Janusz Woźniak.

W imieniu samorządowców 
podziękowania i gratulacje dla ko-
mendantów Sławomira Herbow-
skiego i Janusza Woźniaka złożył 
starosta wąbrzeski Krzysztof Mać-
kiewicz.

Tekst i fot. (krzan)

St. bryg. Kazimierz Stafiej w imieniu komendantów wręczył kolegom tarcze do 
betonu (aby ułatwiały im pokonywanie trudności)Wśród zaproszonych gości byli samorządowcy i przedstawiciele służb mundurowych

Od lewej: bryg. Janusz Woźniak, nadbryg. Janusz Halak, st. bryg. Sławomir 
Herbowski
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Nowy komendant PSP w Wąbrzeźnie
WĄBRZEŹNO  24 sierpnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie odbył 
się uroczysty apel z okazji zdania oraz przyjęcia obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie. Szefem wąbrzeskich strażaków został bryg. Janusz Woźniak

Więcej zdjęć na naszej stronie:
WABRZEZNO-CWA.PL
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Jak podkreśla Marek Niemir, 
Ogólnopolski Turniej Brydża Spor-
towego we Wroniu cieszy się dużą 
popularnością wśród brydżystów, 
grających na co dzień na portalu 
internetowym BBO. Przyjeżdża-
ją na niego dwa razy w roku, tj. 
w okresie ferii zimowych i podczas 
wakacji. 

– W czasie sierpniowego zlo-

tu rozegrane zostały cztery tur-
nieje par, w tym jeden Memoriał 
Agnieszki Kozłowskiej „Navoie”, 
oraz turniej teamów – mówi Ma-
rek Niemir. – Do rywalizacji o Pu-
char Starosty Wąbrzeskiego oraz 
inne trofea przystąpiły 42 osoby. 
Największe szanse na wygraną 
mieli ci, którzy zagrali we wszyst-
kich turniejach par, bo ich wyniki 

wchodziły do punktacji długofalo-
wej. Turnieje prowadzone były na 
tzw. zapis maksowy, więc liczyła 
się każda lewa wzięta w rozdaniu – 
wyjaśnia Niemir.

Jak informuje Marek Niemir, 
najskuteczniejszymi zawodnikami 
i zdobywcami Pucharu Starosty 
Wąbrzeskiego zostali Aleksander 
Drabczyk i Kazimierz Pawłowski 

z Tychów. Ich średnia z czterech tur-
niejów wyniosła 55,35%. Na drugiej 
pozycji uplasował Paweł Jończyk 
z Czeladzi za średnią 55,25%. Trze-
cie miejsce, z wynikiem średniej 
54,79%, zdobyli Halina i Aleksander 
Wypyszyńscy z Żyrardowa. Pucha-
ry w imieniu starosty wąbrzeskiego 
Krzysztofa Maćkiewicza wręczyły 
organizatorki turnieju Gaja Osińska 
i Anna Borowska. 

– Od paru lat na letnich zlo-
tach odbywają się także turnieje 
teamów, a jeden z turniejów par 
dedykowany jest Agnieszce Ko-
złowskiej „Navoie” – opisuje Marek 
Niemir. – Zwycięzcy tych rozgry-
wek dodatkowo honorowani są 
pucharami. Ten ostatni dla wielu 
brydżystów ma szczególny wy-
miar i znaczenie. Zdobycie trofeum 
na tym turnieju kończy się często 
wielkim wzruszeniem. Fundatora-
mi pucharów są rodzice Agnieszki 
Kozłowskiej – wyjaśnia wąbrzeski 
brydżysta.

Czołowe miejsca w turniejach 
zdobyli:

Memoriał Agnieszki Kozłow-
skiej „Navoie”:

1. Maria Pruchniewska z Do-
brzynia i Józef Molczyński z Wą-
brzeźna z wynikiem 60,48%2. To-
masz Baj (Lubin) i Witek Pietrzak 
(Aleksandrów Łódzki) – 57,55%

3. Magdalena Gorczyca (Rybnik) 
i Jan Malinka (Norwegia) – 57,31%

Turniej teamów:
I miejsce – „Gajowniki” Wą-

brzeźno w składzie: Anna Borow-
ska – Wąbrzeźno, Gerarda Osińska 
– Wąbrzeźno, Marek Niemir – Wą-
brzeźno, Wiesław Muzykiewicz – 
Konin;

II miejsce – CKS Czeladź w skła-
dzie: Paweł Jończyk – Czeladź, Ewa 
Łukowska –Warszawa, Aleksander 
Drabczyk – Tychy, Kazimierz Paw-
łowski – Tychy;

III miejsce – „REAL” Wąbrzeźno 
w składzie:  Anna Sojka – Bad Kreu-
znach (Niemcy), Elżbieta Drobkie-
wicz – Warszawa, Leszek Kawski 
– Wąbrzeźno, Rafał Sojka – Bad 
Kreuznach (Niemcy).

Oficjalne wyniki wszystkich 
turniejów i długiej fali można zna-
leźć na stronie internetowej  http://
tombaj.brydzowe.pl/

(krzan), fot. nadesłane

Brydżowe starcie we Wroniu
BRYDŻ SPORTOWY  Już po raz 27. brydżyści z Polski i Europy walczyli we Wroniu o Puchar Starosty Wą-
brzeskiego. Najskuteczniejszymi zawodnikami i zdobywcami głównej nagrody zostali Aleksander Drabczyk 
i Kazimierz Pawłowski z Tychów. Tegoroczny letni zlot odbywał się od 15 do 19 sierpnia. Nad sprawnym 
przebiegiem gry czuwał sędzia Tomasz Baj z Lubinia

Piłka nożna

Wygrana bez gry
W weekend Unia Wąbrzeźno miała zmierzyć się 
z Iskrą Ciechocin. Mecz nie doszedł do skutku, bo ry-
wale wycofali się z rozgrywek. 

Iskra fatalnie rozpoczęła 
nowy sezon ligi okręgowej. Pił-
karze z Ciechocina borykali się 
z ogromnymi problemami or-

ganizacyjnymi. Przegrali dwa 
pierwsze mecze po 0:9 – z So-
kołem Radomin i Sportisem Ło-
chowo. 

Unici automatycznie prze-
chodzą też do II rundy Okrę-
gowego Pucharu Polski, bo 
w pierwszej fazie rozgrywek 
ich przeciwnikiem była właśnie 
Iskra Ciechocin. Kolejny mecz 
ligowy Unici rozegrają w sobo-
tę z Promieniem Kowalewo Po-
morskie.

(ToB)
fot. archiwum

Piłka nożna

Juniorzy w formie
Młodzi Unici rozbili w weekend Lecha Dobre aż 10:1, 
w ramach II ligi wojewódzkiej. 

W związku z tym, że senio-
rzy w weekend pauzowali, szko-
leniowiec Sebastian Isbrandt 
mógł skorzystać ze wszystkich 
młodych graczy, także tych 
pukających już do jedenastki 
pierwszej drużyny. 

Efekty były widoczne gołym 
okiem, ale dopiero w drugiej po-
łowie. Po pierwszej odsłonie był 
remis 1:1, ale prawdziwa strzela-
nina rozpoczęła się po zmianie 
stron. Wąbrzeźnianie aż dzie-
więciokrotnie znaleźli sposób na 

Unia WąBRzeźnO 
VS.

Lech DOBRe 

10 (1: 1) 1
Gole

T. Niemyt 5, J. Godlewski 3,  
E. Gajewski, F. Chojnacki

Unia:

M. Stasiak – B. Lewandowski (46’ F. Choj-
nacki), P. Potaczała, S. Kołodziejczak,  
M. Kamiński (46’ O. Chojnacki) – J. Godlew-
ski, P. Marszałek, J. Nowak (46’ E. Gajewski), 
M. Piórkowski – T. Niemyt, B. Kosiński

bramkarza rywali i mecz zakoń-
czył się wynikiem 10:1. Strzelec-
kimi umiejętnościami wykazał 
się Tomasz Niemyt, który strze-
lił pięć goli. Hat-tricka dołożył 
Jakub Godlewski, a pozostałe 
bramki zdobyli: Eryk Gajewski 
i Filip Chojnacki.  

(ToB), fot. archiwum
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