
Przewodniczący rady Radosław Kędzia w imieniu wszystkich radnych 
pogratulował burmistrzowi Leszkowi Kawskiemu (z lewej)

Sesja absolutoryjna odbyła się 
26 czerwca. Poza sprawozdaniem 
finansowym, uchwałami i opinia-
mi dotyczącymi wykonania bu-
dżetu oraz udzielenia absoluto-
rium, radni omawiali jeszcze inne 
sprawy, m.in. zajęli się bieżącymi 
finansami miasta, wprowadzając 
zmiany do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta oraz do bu-
dżetu miasta na 2018 rok. Zmiany 
wprowadzono zarówno po stronie 
wydatków, jak i dochodów. Naj-
ważniejsze z nich to np. zabez-
pieczenie środków finansowych 
na dofinansowanie zakupu sa-
mochodu dla straży pożarnej, na 
wprowadzenie zmian do projektu 
rewitalizacji Góry Zamkowej, na 
wykonanie analizy programu funk-

cjonalno-użytkowego i studium 
wykonalności dla projektu „Przyja-
zny dworzec kolejowy w Wąbrzeź-
nie - utworzenie infrastruktury 
dla podróżnych i mieszkańców”, 
na przeprowadzenie analizy za-
sadności instalacji fotowoltaicznej 
na budynkach Przedszkola Miej-
skiego „Bajka” oraz budynku Szko-
ły Podstawowej nr 3, a także na 
wprowadzenie zmian do projektu 
„Przebudowa i rozbudowa amfite-
atru”, w którym należy stworzyć 
rozdzielnię estradową. 

Absolutorium 
– ważna sprawa
Uchwała absolutoryjna zwy-

czajowo jest najważniejszą częścią 
sesji. W podsumowaniu minione-
go roku burmistrz Leszek Kawski 

omówił najważniejsze wydatki 
budżetowe, a także zrealizowane 
i rozpoczęte inwestycje.

Przed podjęciem uchwały ab-
solutoryjnej radni muszą zapoznać 
się z szerokim zakresem informa-
cji. Najważniejsze z nich to: spra-
wozdanie z wykonania budżetu, 
sprawozdanie finansowe, opinia 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
o sprawozdaniu z wykonania bu-
dżetu, informacja o stanie mienia 
naszego samorządu, a także sta-
nowisko komisji rewizyjnej. Opinia 
RIO w Bydgoszczy oraz Komisji Re-
wizyjnej Rady Miasta Wąbrzeźno 
były dla działań burmistrza pozy-
tywne. Z pozostałymi dokumenta-
mi radni zapoznawali się już wcze-
śniej na posiedzeniach stałych 
komisji, na wspólnym posiedzeniu 
wszystkich komisji rady, ale także 
na wtorkowej sesji. Sprawozdanie 
z wykonania budżetu za 2017 roku 
wraz z informacją o stanie mia-
sta przedstawił burmistrz Leszek 
Kawski, natomiast sprawozdanie 
finansowe – skarbnik miasta Ma-
riola Frankowska. 

Przy stuprocentowej frekwen-
cji radnych, za udzieleniem burmi-
strzowi absolutorium zagłosowali 
wszyscy. 

dokończenie na str. 3
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Absolutorium 
dla burmistrza

WĄBRZEŹNO  Podczas ostatniej sesji radni miejscy jednogło-
śnie przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2017 oraz udzielili 
burmistrzowi Leszkowi Kawskiemu absolutorium z wykonania 
budżetu
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GMINA PŁUŻNICA  Rodzina w centrum

W sobotę 30 czerwca mieszkańcy Płużnicy i okolic spotkali się na corocz-
nym Święcie Rodziny. Nie brakowało smakołyków przygotowanych przez 
panie z KGW i atrakcji muzycznych. 
Szczegóły na stronie 25.

(ToB)

WĄBRZEŹNO  Wyróżnili najlepszych uczniów 

W ubiegłym tygodniu w magistracie stypendia im. Walthera Nernsta ode-
brali uczniowie miejskich szkół podstawowych i gimnazjum.
– Jesteście elitą naszego samorządu, sławicie go poprzez znakomite osią-
gnięcia w nauce, sukcesy w sporcie. Udzielacie się społecznie w swoim 
środowisku, bierzecie udział w licznych konkursach – mówił burmistrz 
Leszek Kawski.
Więcej na stronie 6.

(ToB)
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Większość radnych poparła projekt zmian w planie zagospodarowania przestrzennego przy ul. Łabędziej

WĄBRZEŹNO  Podczas ostatniej sesji rady miasta mocą uchwały został zmieniony plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Łabędziej. Dzięki temu 
właściciel terenu, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o., będzie 
mógł wybudować miniosiedle, o co zabiegał już w połowie ubiegłego roku

na Łabędziej będzie można budować
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Przypomnijmy, iż w ubiegłym 
roku pomysł wybudowania trzech 
niewielkich budynków wielorodzin-
nych spotkał się z oporem grupy 
radnych, którzy nie chcieli wyrazić 
zgody na dokonanie zmiany w pla-
nie zagospodarowania przestrzen-
nego. Po ostatniej sesji plan właści-
ciela terenu może być realizowany. 

Zgodnie z pomysłem Ekosys-
temu w mieście mogą powstać 24 
nowe mieszkania. 

– Na osiedlu chcemy wybudo-
wać trzy niewielkie budynki, o łącz-
nej powierzchni zabudowy ok. 600 
metrów kwadratowych, każdy bu-
dynek po 205 m2 pow. zabudowy 
– wyjaśniał w ubiegłym roku pre-
zes Ekosystemu Ryszard Lewalski.  
– Oprócz budynków mieszkalnych 
zaprojektowany został plac zabaw, 
miejsca wypoczynku oraz parkingi 
i garaże podziemne. W każdym bu-
dynku znajduje się po osiem miesz-
kań o różnej powierzchni - 65m2, 
55m2 i 30 m2. Najbardziej poszu-
kiwane na rynku lokale powinny 
mieć ok. 50 m2, więc takich byłoby 
najwięcej – tłumaczył Ryszard Le-
walski.

Po pierwszym, nieudanym 
podejściu do przystąpienia do roz-
poczęcia procedury (pod koniec 
kwietnia 2017), jesienią temat po-
wrócił pod obrady miejskich raj-
ców. Warto dodać, że zmiana planu 
nie przynosi jakichś rewolucyjnych 
rozwiązań, np. wysokość zabudo-
wy pozostaje taka, jak ustalono to 
już w roku 2004. Plan dla tego te-

renu dopuszczał bowiem zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną 
oraz usługi nieuciążliwe. Natomiast 
Ekosystem chciał, aby możliwe 
było również budownictwo wielo-
rodzinne. I właśnie to wzbudziło 
wątpliwości części radnych. Tym 
razem większość przychyliła się 
do wniosku - dziesięcioro radnych 
poparło projekt uchwały. Prze-
ciwko zagłosowali radni: Wojciech 
Dombrowski, Sławomir Jabłoński, 
Józef Krawczyk i Marcin Lewicki. 
Od głosu wstrzymała się radna Bo-
gumiła Jabłońska. 

W uzasadnieniu uchwały mo-
żemy przeczytać, iż zmiana pla-
nu jest wynikiem uwzględnienia 
wniosku właścicieli nieruchomości 
o zmianę dotychczasowego prze-
znaczenia terenu w planie. Ma 
ona umożliwić realizację zabudo-
wy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
Biorąc pod uwagę położenie tere-
nu oraz przyjęty kierunek rozwo-
ju miasta Wąbrzeźno, wyrażony 

w studium, zmianę uznano za za-
sadną.

Procedurę sporządzenia planu 
burmistrz Wąbrzeźna rozpoczął 
na podstawie uchwały z 15 wrze-
śnia 2017 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Wąbrzeź-
na dla obszaru położonego przy 
ul. Łabędziej. Projekt planu, wraz 
z niezbędnymi dokumentami pla-
nistycznymi, w tym prognozą od-
działywania na środowisko oraz 
prognozą skutków finansowych, 
został opracowany zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. Projekt 
planu uwzględnia złożone wnioski 
i uwagi oraz uzyskał wymagane 
uzgodnienia oraz opinie. Przyjęta 26 
czerwca uchwała spełnia wymogi 
wynikające z ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, uwzględniając odpowiednio 
dla poszczególnych terenów ob-
jętych zmianą: wymagania ładu 

przestrzennego, w tym urbanistyki 
i architektury, walory ekonomicz-
ne i krajobrazowe, wymagania 
ochrony środowiska, w tym go-
spodarowania wodami i ochrony 
gruntów rolnych i leśnych, wyma-
gania ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej, wymagania ochro-
ny zdrowia oraz bezpieczeństwa 
ludzi i mienia, a także potrzeby 
osób niepełnosprawnych, walory 
ekonomiczne przestrzeni, prawo 
własności, potrzeby obronności 
i bezpieczeństwa państwa, potrze-
by interesu publicznego, potrzeby 
w zakresie rozwoju infrastruktury 
technicznej, w szczególności sieci 
szerokopasmowych.

Podczas procedowania zmia-
ny planu zagospodarowania prze-
strzennego zapewniono udział 
społeczeństwa w pracach nad pro-
jektem planu oraz zachowano jaw-
ność i przejrzystość procedur pla-
nistycznych. Uwag do wyłożonego 

do publicznego wglądu projektu 
planu nie złożono. Uwzględnio-
no natomiast wnioski wynikające 
z analiz ekonomicznych, środowi-
skowych i społecznych, zawartych 
w opracowaniu ekofizjograficz-
nym, prognozie oddziaływania na 
środowisko oraz prognozie skut-
ków finansowych. Projekt planu 
nie wyznacza nowych terenów 
pod zabudowę, zmienia wyłącznie 
w niewielkim zakresie przeznacze-
nie podstawowe i parametry zabu-
dowy na terenach wyznaczonych 
pod zabudowę w obowiązującym 
planie zagospodarowania prze-
strzennego. Obszar objęty planem 
znajduje się w obszarze o w pełni 
wykształconej zwartej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej. Zmia-
na w istniejącym układzie komu-
nikacyjnym zmierza do poprawy 
bezpieczeństwa na terenie pu-
blicznym oraz ułatwia bezpieczne 
przemieszczanie się pieszych i ro-
werzystów. Potrzeba zaopatrzenia 
terenu w infrastrukturę techniczną 
będzie opierała się głównie na bu-
dowie przyłącza wodociągowego 
do sieci wodociągowej zlokalizo-
wanej w przyległej drodze gminnej 
oraz rozbudowie miejskiej sieci ka-
nalizacyjnej obciążając budżet gmi-
ny w tym zakresie.

Wąbrzeźnianom pozostaje za-
tem poczekać, aż Ekosystem przy-
stąpi do budowy nowych miesz-
kań.

Tekst i fot.
Krzysztof Zaniewski

Pyszny tort na uroczyste zakończenie roku akademickiego

Wąbrzeźno

Słuchacze UTW zaczęli wakacje
26 czerwca w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyło się zakończenie roku akademic-
kiego 2017/2018 Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Słuchacze otrzymali dyplomy, nie 
zabrakło także smakowitego poczęstunku, kwiatów i podziękowań.

Wąbrzeski UTW działa od 
roku 2011. Jego macierzystą uczel-
nią jest Wyższa Szkoła Gospodar-
ki w Bydgoszczy. Słuchacze m.in. 
uczestniczą w kursach  i wykła-

dach na rozmaite tematy (np. 
podróże, profilaktyka zdrowotna, 
zajęcia komputerowe), wyjeżdża-
ją na wycieczki krajoznawcze, a 
także do kina i teatru, aktywnie 

wypoczywają, ćwicząc nordic wal-
king, spotykają się na zabawach 
tanecznych. Aktualnie grupę stu-
dentów tworzy ponad pięćdziesiąt 
osób.  

– Od nowego roku akade-
mickiego zapraszamy wszystkich 
chętnych, którzy chcieliby do nas 
dołączyć – zachęca przewodni-
czący UTW Stanisław Bączkowski. 
– W minionym roku akademickim 
studenci wysłuchali szesnastu wy-
kładów oraz brali udział w warsz-
tatach rękodzielniczych i kulinar-
nych – dodaje.

Burmistrz Wąbrzeźna Leszek 
Kawski oraz dyrektor WDK Gize-
la Pijar wręczyli słuchaczom dy-
plomy ukończenia I i II semestru. 

Uroczystość zakończono wspól-
nym biesiadowaniem. 

 Wszyscy zainteresowani przy-
stąpieniem do struktur UTW mogą 
zgłaszać się do WDK. Szczegółowe 
informacje można uzyskać w Dziale 
Animacji Kultury osobiście lub pod  
nr telefonu 56 688 17 27 wew. 
24. Inauguracja roku akademic-
kiego 2018/2019 odbędzie się   
4 października 2018 r. (czwartek) 
godz. 16.00.

(krzan)
fot. nadesłane
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Burmistrz Leszek Kawski podziękował radnym, kierownikom miejskich insty-
tucji oraz współpracownikom urzędnikom za poparcie

Wąbrzeźno

Absolutorium dla burmistrza

Jak wyjaśnia wójt Marcin 
Skonieczka, celem projektu jest 
zwiększenie dostępności miejsc 
świadczenia usług opieki nad 
dziećmi do lat 3 poprzez utwo-
rzenie siedmiu punktów opieki 
dziennej w gminach Płużnica, 
Lisewo i Chełmża. 

– W naszej gminie zostaną 
utworzone trzy Punkty Opieki 
Dziennej - w Płąchawach, No-
wej Wsi Królewskiej i Płużnicy 
– informuje Marcin Skonieczka. 
– Zostaną w nich zatrudnieni 
wykwalifikowani opiekunowie 
dzienni, którzy ukończyli 160-
godzinne szkolenie, uprawniają-
ce ich do pełnienia tej funkcji.

W Płużnicy nabór wniosków 
rodziców został przedłużony 
do 6 lipca br. W tym terminie 
będą jeszcze przyjmowane zgło-
szenia rodziców dzieci, które 
mają zostać objęte opieką w jed-
nym z punktów na terenie gmi-
ny Płużnica. Planowany dzień 
otwarcia Punktów Opieki to 16 
lipca br.

Do jednego POD zostanie 
przyjętych maksymalnie pię-
cioro dzieci (jeśli w tej grupie 
będzie dziecko poniżej 1 roku 
lub niepełnosprawne, wówczas 
maks. troje dzieci). Jakie wa-
runki muszą spełniać rodzice/
opiekunowie? Przede wszyst-

kim muszą mieszkać, pracować 
bądź uczyć się na terenie gminy 
Płużnica. Muszą także powracać 
na rynek pracy po urlopie ma-
cierzyńskim/rodzicielskim lub 
być w wieku aktywności zawo-
dowej, ale pozostawać wyłączo-
nym z rynku pracy w związku ze 
sprawowaniem opieki nad dzieć-
mi do lat 3.

Jeżeli chodzi o dzieci, to mu-
szą być w wieku powyżej 20. ty-
godnia życia i poniżej 3 lat. Wa-
runki punktowane: dziecko jest 
niepełnosprawne lub wymaga 
specjalnej opieki – 10 pkt; rodzic/
opiekun samotnie wychowuje 
dziecko – 3 pkt; rodzic/opiekun 

korzysta ze wsparcia Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej – 3 
pkt.;  dziecko pochodzi z rodziny 
wielodzietnej (powyżej 2 dzie-
ci w rodzinie) – 3 pkt. W przy-
padku otrzymania równej ilości 
punktów za wskazane warunki, 
decydować będzie kryterium 
dochodowe.

Rodzic/opiekun, którego 
dziecko będzie objęte opieką 
w POD,  będzie ponosić opłatę 
w wysokości 50 zł  miesięcznie 
za wyżywienie dziecka. Warto 
zaznaczyć, iż jest to tylko część 
kwoty przeznaczonej łącznie na 
wyżywienie dzieci. Pozostałą 
stanowią środki projektu.

Aby zgłosić dziecko do obję-
cia opieką, należy wypełnić for-
mularz zgłoszeniowy (dostępny 
do pobrania w urzędzie gmi-
ny lub na stronie internetowe) 
i wraz z niezbędnymi załączni-
kami przekazać go do jednego 
z wymienionych miejsc: sekreta-
riatu Urzędu Gminy w Płużnicy 
(tymczasowa siedziba w budyn-
ku GOPS w Płużnicy) lub Biuro 
Inicjatyw Społecznych i Promocji 
Gminy (w tymczasowej siedzibie 
w Centrum Edukacji Ekologicz-
nej w Orłowie). Więcej informa-
cji o projekcie i rekrutacji udzie-
la Ilona Kopacz, tel. 881 468 885.

(krzan)

GMINA PŁUŻNICA  Rodzice dzieci w wieku od 20 tyg. życia do 3 lat, którzy chcą wrócić do pracy, a nie 
są w stanie zapewnić w tym czasie swoim pociechom opieki, mogą zgłaszać dzieci do Punktu Opieki 
Dziennej w gminie Płużnica. W partnerstwie z gminą Lisewo, gminą Chełmża i Towarzystwem Rozwoju 
Gminy Płużnica samorząd Płużnicy realizuje projekt pn. Gminne Punkty Opieki Dziennej – wsparcie dla 
rodziców małego dziecka

W trosce o pracujących rodziców

sta.
Burmistrz 
usatysfakcjonowany
– Wydawałoby się, że absolu-

torium to formalność. Proszę mi 
jednak wierzyć, że coroczne pod-
dawanie się ocenie przez radnych, 
instytucje nadzorujące finanse jest 
mimo wszystko stresujące – mó-
wił Leszek Kawski. – Dlatego też 
dziękuję, że jesteście tu państwo 
w komplecie i za to jednomyśl-
ne poparcie. Czuję, że podejmując 
działania na rzecz miasta i jego 
mieszkańców, jesteśmy jednością, 
co absolutnie jest dla mnie i dla 
moich pracowników najważniejsze. 
Dziękuję też mojej drużynie: pani 
skarbnik miasta Marioli Frankow-
skiej, kierownikom i pracownikom 
wydziałów urzędu, jednostek, spół-
ek. Bardzo wysoko oceniam Wasze 
kompetencje. Do końca kaden-
cji zostało jeszcze kilka miesięcy 
i proszę, aby ten czas równie efek-
tywnie jak dotychczas wykorzystać 
dla rozwoju naszego samorządu 
– podsumował burmistrz Leszek 
Kawski.

Jaki był ubiegłoroczny 
budżet?
Ubiegłoroczne dochody miasta 

wyniosły 56 mln 583 tys. 798,40 zł, 
natomiast wydatki 54 mln 096 tys. 

dokończenie ze str. 1
Można więc przyjąć, iż udzie-

lone burmistrzowi Leszkowi Kaw-
skiemu absolutorium jest wyrazem 
pozytywnej opinii o działaniach 
i wydatkach środków publicznych. 
Radni wyrażali ją wcześniej pod-
czas debaty budżetowej. 

– Nie jest tajemnicą, co robi-
my w mieście i nie jest tajemnicą 
budżet miasta – ocenił przewod-
niczący rady Radosław Kędzia. – 
Istotne jest to, że mamy nadwyżkę 
budżetową. Patrząc na to, co działo 
się w poprzednich latach, ten fakt 
jest godny uwagi. Spada też za-
dłużenie, co przy prowadzonych 
w mieście inwestycjach daje nam 
bardzo pozytywny obraz. Gra-
tuluję panu burmistrzowi i pani 
skarbnik miasta takiej dyscypliny 
finansowej. Finanse miasta nie są 
zagrożone. Miasto się rozwija i jego 
przyszłość widzę w różowych bar-
wach – mówił przewodniczący Ra-
dosław Kędzia. 

W podobnym tonie wypowie-
dzieli się również przewodniczący 
Komisji Budżetu i Gospodarki, Ja-
nusz Śmieszek oraz przedstawiciel 
Komisji Rewizyjnej Karol Eichber-
ger, podkreślając dodatkowo swoje 
uznanie dla burmistrza za realiza-
cję zrównoważonego rozwoju mia-

309,81 zł. Bieżące utrzymanie mia-
sta kosztowało 47 mln 837 tys. 822, 
70 zł, a na wydatki majątkowe prze-
znaczyliśmy 6 mln 258 tys. 487,11 zł. 

Największe wydatki budże-
towe przeznaczane są na pomoc 
społeczną i ochronę zdrowia (po-
nad 19 mln zł), na oświatę (ponad 
15 mln zł), inwestycje (ponad 6 mln 
zł), gospodarkę komunalną (ponad 
4 mln zł) oraz na administrację 
(ponad 4 mln zł). Spośród ubiegło-
rocznych inwestycji najważniejsze 
i największe to m.in. przebudowa 
ulic Jesionowej, Świerkowej i Po-
lnej, ulicy 750-lecia Wąbrzeźna, ul. 
Grabowej, budowa nowej siedziby 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej, rozpoczęcie przebudo-
wy amfiteatru (której finał przewi-
dziany jest na sierpień br.). Przebu-
dowano ponadto kolejne odcinki 
chodników i placów, zrealizowane 
zostały zadania budżetu obywa-
telskiego, samorząd podejmował 
szereg projektów oświatowych, 
zdrowotnych i kulturalnych. Fi-
nansowe i organizacyjne wsparcie 
otrzymywały inicjatywy stowarzy-
szeń, klubów i związków, organizo-
wane były konkursy ekologiczne, 
koncerty i pikniki. Przeprowadzo-
no ponadto szereg inwestycji wod-
no-kanalizacyjnych i działań w za-
kresie gospodarki mieszkaniowej. 
O tych wszystkich zadaniach bur-
mistrz Leszek Kawski przypomniał 
w prezentacji multimedialnej, któ-
ra dostępna jest także na stronie 
internetowej urzędu miasta. W in-
ternecie można znaleźć poza tym 
sprawozdanie finansowe z wyko-
nania budżetu.

Tekst i fot. (krzan)

WĄBRZEŹNO Motocyklista z zakazem i na haju
Pod koniec czerwca policjanci ogniwa patrolowego uda-

remnili jazdę motocyklem 22-letniemu mieszkańcowi Wą-
brzeźna.  Mężczyzna wsiadł za kierownicę pomimo sądowego zakazu 
kierowania pojazdami. 

– W trakcie wykonywania przez mundurowych czynności wyszło 
na jaw, iż młody mieszkaniec miasta posiada sądowy zakaz kierowania 
pojazdami – informuje sierż. szt. Michał Głębocki. – Na dodatek użyty 
na miejscu kontroli narkotester wykazał u kierowcy obecność środka 
narkotycznego.

Za popełnione czyny mężczyzna odpowie przed sądem.
WĄBRZEŹNO Amfetamina u wąbrzeźnianina 
Wąbrzescy policjanci ujawnili amfetaminę, będącą w po-

siadaniu 21-latka. Mężczyzna został zatrzymany w trakcie kon-
troli drogowej w centrum miasta, przy ulicy Chełmińskiej. 

– Przy 21-letnim kierowcy mundurowi ujawnili 1 gram amfetaminy 
– podaje Michał Głębocki. 

(krzan)

NA SYGNALE
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Jak pomagają w powiecie?
POWIAT  W poprzednim wydaniu naszego tygodnika analizowaliśmy raport Najwyższej Izby Kontroli, 
oceniający skuteczność bezpłatnej pomocy prawnej. Jak sytuacja wygląda w powiecie wąbrzeskim? 

– Uważam, że podstawo-
wym błędem jest to, iż porady są 
udzielane tylko w Wąbrzeźnie – 
ocenia wójt gminy Płużnica Mar-
cin Skonieczka. – Od początku 
proponowałem władzom powia-
tu, aby radca prawny dojeżdżał 
do poszczególnych gmin. Aby 
każdy dzień dyżuru odbywał się 
w innej gminie. Zwiększyłoby to 
dostępność usług dla mieszkań-
ców. Łatwiej mieszkańcom mojej 
gminy jest dojechać do Płużnicy 
niż do Wąbrzeźna. Tym bardziej, 
że pomoc jest kierowana do 
określonej grupy, często dotyczy 
osób, które nie mają własnego 
środka transportu - uzasadnia 
wójt Skonieczka. - Moja propo-
zycja została jednak odrzucona. 
Starosta Krzysztof Maćkiewicz 
stwierdził, że inne gminy nie były 
zainteresowane, więc nie będzie 
robił wyjątku dla gminy Płużni-
ca. Może jednak warto byłoby 
zapytać mieszkańców powiatu 
o zdanie w tej sprawę? Być może 
udałoby się od przyszłego roku 
wprowadzić takie dyżury w każ-
dej gminie, która udostępniłaby 
stosowny lokal? – rozważa Mar-
cin Skonieczka.

Starosta sceptycznie patrzy 
na takie rozwiązanie

– Rozważałem możliwość 
uruchomienia mobilnego punk-
tu nieodpłatnej pomocy praw-
nej. Niestety, dwie z pięciu gmin 
naszego powiatu nie posiadały 
lokalu, spełniającego wymogi 
określone w § 5 Rozporządzeniu 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 
grudnia 2015 r. w sprawie sposo-
bu udzielania i dokumentowania 
nieodpłatnej pomocy prawnej. 
Ponadto warto zauważyć, że gmi-
na Ryńsk posiada swoją siedzibę 
w mieście Wąbrzeźno. Przyjęte 
rozwiązanie w zakresie utwo-
rzenia stałego biura nieodpłat-
nej pomocy prawnej gwarantuje 
dostępność adwokata lub radcy 
prawnego w pełnym zakresie tj. 
od poniedziałku do piątku, 8 go-
dzin dziennie. Decyzja o lokali-
zacji biura w Wąbrzeźnie została 
podjęta z uwagi na centralne po-
łożenie miasta Wąbrzeźna oraz 
w związku z tym, że jest to cen-
trum administracyjno-usługowe 
powiatu – tłumaczy Krzysztof 
Maćkiewicz.

Mimo pewnych mankamen-
tów, starosta Krzysztof Maćkie-
wicz pozytywnie ocenia funk-
cjonowanie systemu w naszym 
powiecie. 

– Skuteczność tej formy 
pomocy wśród osób, które są 
uprawnione do uzyskania nie-
odpłatnej pomocy prawnej, jest 

wysoka. Docierają do nas pozy-
tywne głosy mieszkańców powia-
tu, zadowolonych z oferowanego 
zakresu porad prawnych – mówi 
Krzysztof Maćkiewicz. –  Uważam 
jednak, że ustawodawca powinien 
rozważyć możliwość zwiększenia 
zakresu osób uprawnionych do 
uzyskania tej pomocy, co skutko-
wałoby pełniejszym wykorzysta-
niem potencjału już istniejących 
punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej i znacznie poprawiłoby 
wykorzystanie zaangażowanych 
środków – ocenia.

Jak system funkcjonuje 
w naszym powiecie?
W roku 2017 udzielono łącznie 

519 porad w ramach npp, zaś od 
stycznia do maja tego roku - 211. 
Starosta Krzysztof Maćkiewicz 
wyjaśnia, iż koszt udzielonych 
porad w ubiegłym roku wyniósł 
121 tys. 395 zł. Średnio daje to ok. 
234 zł za jedną poradę.

– W powiecie wąbrzeskim 
w roku 2017 udzielano pomocy 
prawnej w dwóch punktach - jed-
nym prowadzonym przez adwo-
katów i radców prawnych oraz 
drugim - prowadzonym przez 
organizację pozarządową – wy-
jaśnia starosta Krzysztof Maćkie-
wicz. – Z planowanej kwoty 125 
tys. 208 zł wykorzystano środ-
ki w wysokości 125 tys.037,01 zł. 
Wydatkowana kwota obejmuje 
świadczenie nieodpłatnej pomo-
cy prawnej realizowanej przez: 
radcę prawnego (30 tys.390,66 zł), 
adwokata (30 tys.334,50 zł), sto-
warzyszenie wybrane w drodze 
konkursu (60 tys.670,00 zł). Nato-
miast łączne koszty utrzymania 
biura to 3 tys.641 zł (3% kosztów 
udzielonych porad) – informuje 
starosta. 

Kto i w jakiej sprawie?
Na naszą prośbę starosta 

Krzysztof Maćkiewicz przedsta-
wił szczegółowe dane nt. rodza-
ju udzielanych porad prawnych 
za rok 2017 i pierwszą połowę 
roku bieżącego. Wynika z nich, 
że najczęściej o pomoc zwracały 
się osoby w wieku powyżej 65 lat 
oraz młode (w wieku poniżej 26 
la), a także osoby uprawnione do 
korzystania ze świadczeń pomo-
cy społecznej i posiadacze Karty 
Dużej Rodziny. Z kolei dominują-
cą formą udzielanej pomocy było 
poinformowanie osoby upraw-
nionej o obowiązującym stanie 
prawnym, o przysługujących jej 
uprawnieniach lub o spoczywają-
cych na niej obowiązkach, a także 
wskazanie osobie uprawnionej 
sposobu rozwiązania jej proble-
mu prawnego. Mieszkańcy nasze-
go powiatu najczęściej szukali po-

Dane dotyczące udzielonych porad za okres: 2017 I-V.2018

Liczba udzielonych porad 
w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej 519 211

Formy udokumentowania uprawnienia 
do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecz-
nej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 
ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

119 44

Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. 
o Karcie Dużej Rodziny 39 26

zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. 
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wo-
jennych i okresu powojennego

0 0

legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza 
granicami państwa

0 0

dokument stwierdzający tożsamość i nieukończenie 26 lat 120 45
dokument stwierdzający tożsamość i ukończenie 65 lat 210 78
pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 

5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 0 0

pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z 
dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej
13 8

dokument potwierdzający ciążę 18 10

Forma udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej

poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, 
o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obo-
wiązkach

419 175

wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu praw-
nego 393 166

udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których 
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieod-
płatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z wyłączeniem pism pro-
cesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym 
i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

89 34

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub usta-
nowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustano-
wienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym

12 13

Dziedzina prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej

prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów 39 7
sprawa dotycząca rozwodu, separacji 21 10
sprawa dotycząca alimentów 40 18
sprawa z zakresu prawa pracy 37 24
sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej 1 3
sprawa z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa 

rzeczowego i spadkowego 147 50

sprawa z zakresu prawa rzeczowego 36 23
sprawa z zakresu prawa spadkowego 80 58
sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej 42 14
sprawa z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatko-

wego 38 17

sprawa z zakresu prawa karnego 59 19
sprawa z zakresu prawa podatkowego 12 6
inne 7 2

rady w sprawach z zakresu prawa 
cywilnego (z wyłączeniem spraw 
z zakresu prawa rzeczowego 
i spadkowego), sprawach z zakre-

su prawa karnego, prawa spadko-
wego, ubezpieczeń społecznych, 
prawa do opieki zdrowotnej, 
sprawach dotyczących alimentów 

czy prawa pracy. Dokładne zesta-
wienie zawiera tabela obok. 

Krzysztof Zaniewski
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Wieczór przyjaźni 
GMINA RYŃSK  Wieczorki przyjaźni cieszą się w gminie Ryńsk niezwykłym powodzeniem. Nie wszy-
scy jednak zdają sobie sprawę, że tego typu spotkania, organizowane przez członkinie Kół Gospodyń 
Wiejskich, zainicjowały aktywistki z Jarantowic, na czele z przewodniczącą KGW Hanną Żonakowską 
i Józefiną Wiśniewską

R E K L A M A

-

 

 

 

 

 

r

Pożyczki unijne  
dla firm

-
-

-

-
-

1

-
-
-

 

Artykuł sponsorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od analizy ryzyka przedsiębiorcy. 
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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26 czerwca jarantowiczanki 
świętowały pięciolecie „wieczor-
ków przyjaźni” wraz z przedsta-
wicielkami KGW całej gminy, 
podopiecznymi Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie 
i wicestarostą powiatu wąbrze-
skiego Bożeną Szpryniecką.

W „wieczorkach” uczest-
niczyć mogą wszystkie chętne 
kobiety – tłumaczy Hanna Żo-
nakowska. – Owa inicjatywa 
zrodziła się z pragnienia inte-
gracji wiejskiej społeczności, 
kultywowania jej tradycji i oby-
czajów. 

Członkinie KGW, za wzo-
rem jarantowiczanek, celebrują 
wspólnie dni matki i kobiet, wi-
gilie, uczestniczą w warsztatach 
kulinarnych i uczą się ludowego 
rękodzieła pod okiem lokalnych 
artystów.

Podczas jubileuszowego 
spotkanie nie zabrakło wzru-
szeń, podziękowań i prezentów. 
Przed bohaterkami wydarzenia 
zaprezentowali się uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Jaranto-
wicach z recitalem słowno-mu-
zycznym. Dzieci przypomniały 
wszystkim zgromadzonym naj-
bardziej znane utwory Wisławy 
Szymborskiej, Maryli Rodowicz 
oraz Violetty Villas. Po części 
artystycznej członkinie KGW 
z Jarantowic zaprosiły gości na 
uroczysty obiad.

Tekst i fot.
Aleksandra Góralska
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Powiat

Kto chętny na pielgrzymkę? 
Na początku sierpnia w całym kraju zbierają się grupy pielgrzymów, aby pieszo 
wyruszyć do Częstochowy. Również w Wąbrzeźnie, jak co roku, nie powinno za-
braknąć chętnych, którzy udadzą się na Jasną Górę.

WABRZEZNO–CWA.PL

15 sierpnia obchodzone są 
uroczystości święta Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny, 
zwane też świętem Matki Bożej 
Zielnej. Z całego kraju wyrusza 
ponad 40 pielgrzymek, w których 
wędruje ok. 250 tys. osób. Pątnicy 
przemierzają łącznie ponad 15 tys. 
kilometrów szlaków przecinają-
cych całą Polskę.

Pielgrzymkę zaplanowano 
od 2 do 12 sierpnia. Rozpoczęcie 2 
sierpnia o godz. 13.00 od mszy św. 

w kościele pw. Szymona i Judy Ta-
deusza (Sanktuarium Matki Bożej 
Brzemiennej). Wąbrzescy pątnicy 
to Grupa Zielona Wolni z Maryją 
Ziemia Chełmińska. Uczestnictwo 
w grupie pielgrzymów to przede 
wszystkim przeżycie duchowe. 

–  Stanowi okazję, aby po-
dzielić się wiarą, doświadczeniem, 
życiową mądrością – mówi Anna 
Wojnowska. – Naszej wędrów-
ce towarzyszy śpiew, modlitwa 
i wspólne rozważania o Bogu. 

Uczestnikami pielgrzymek są lu-
dzie w każdym wieku – dodaje.

Spotkanie organizacyjne dla 
wszystkich, którzy chcieliby wziąć 
udział w pielgrzymce, odbędzie się 
w niedzielę 15 lipca o godz. 19:30 
w Kościele Matki Bożej Królowej 
Polski (na rynku) w Wąbrzeźnie. 
Zapisy i informacje u przewodnika 
grupy ks. Bartłomieja Surdykow-
skiego tel. 531-395-489.

(krzan)
fot. nadesłane

W uroczystości uczestniczyli 
stypendyści, ich rodzice, nauczy-
ciele i dyrektorzy szkół oraz wło-
darze miasta: burmistrz Leszek 
Kawski wraz z zastępcą Wojcie-
chem Berezą, sekretarz miasta 
Dorota Stempska i skarbnik mia-
sta Mariola Frankowska. Galę 
prowadziła Kornelia Madejska, 
podinspektor ds. oświaty, kultury, 
zdrowia, sportu i rekreacji.

Wręczając nagrody burmistrz 
Leszek Kawski podkreślił presti-
żowy charakter stypendium. 

– Jestem dumny, że mogę 
dzisiaj wręczyć Wam stypendium 
im. Walthera Nernsta. Obok Sta-
tuetki Burmistrza, dla starszych 
mieszkańców Wąbrzeźna, jest to 
najważniejsza nagroda przyzna-
wana w naszym mieście – za-
akcentował burmistrz Leszek 
Kawski. – Jesteście elitą naszego 
samorządu, sławicie go poprzez 
znakomite osiągnięcia w nauce, 
sukcesy w sporcie. Udzielacie się 
społecznie w swoim środowi-
sku, bierzecie udział w licznych 
konkursach. Zdobywacie wiele 
nagród, nie tylko na terenie Wą-
brzeźna czy powiatu, ale w woje-
wództwie, w całej Polsce. I nie ma 
lepszej promocji miasta niż Wasze 

działania, dzięki którym Wąbrzeź-
no rozpoznawalne jest w różnych 
regionach. Jesteście ambasadora-
mi tego miasta i za to Wam bar-
dzo dziękuję. Z wielką radością 
i dumą wręczam Wam te nagrody 
i mam nadzieję, że na nich nie po-
przestaniecie. Rodzicom i nauczy-
cielom gratuluję tak uzdolnionych 
dzieci, uczniów. Bez Was nie było-
by zapewne dzisiejszego sukcesu 
– zaznaczył burmistrz.

Stypendium im. Walthera 
Nernsta odebrało dziewięcioro 
uczniów. Listami gratulacyjny-
mi wyróżniono ponadto ich ro-
dziców. W gronie stypendystów 
znaleźli się: Agnieszka Retz, Bar-
tosz Socha i Julia Libuszewska ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana 
Pawła II; Aleksandra Białkowska, 
Jan Pieczywok i Julia Drozdalska 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Edmunda Wojnowskiego; Kamila 
Kosela, Marcin Welter i Kinga Go-
łębiewska z Gimnazjum nr 1 im. 
Ks. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. 

Jednym ze stypendystów 
został Jan Pieczywok, uczeń wą-
brzeskiej „trójki”. Janek otrzymał 
to szczególne wyróżnienie po raz 
drugi, ale jest ponadto laureatem 

trzech wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych, organizowanych 
pod auspicjami kuratora oświaty 
(z matematyki, języka polskiego 
i historii). 

– Jestem po prostu szczęśli-
wy, że moje starania i osiągnię-
cia zostały docenione. Cieszą się 
także moi rodzice, myślę, że są ze 
mnie dumni - mówi chłopiec. Jak 
każdy nastolatek  Janek interesuje 
się nie tylko nauką. 

– Na naukę poświęcam spo-
ro czasu, ale wydaje mi się, że jest 
to normalne. Znajduję też czas na 
inne zajęcia, np. pływanie, które 
bardzo lubię – dodaje. 

Uczennicą „trójki” jest rów-
nież kolejna stypendystka, Ola 
Białkowska. Dziewczynka od 
września będzie uczyć się w kla-
sie siódmej. Ola bardzo cieszy się 
z otrzymanego po raz pierwszy 
stypendium. Z jej sukcesu dumni 
są również rodzice. 

– Bardzo lubię historię, przy-
rodę, historię, język polski – wy-
licza Ola. – Moją pasją jest poza 
tym robienie figurek z modeliny 
i ręczne wykonywanie biżuterii. 
Efekty tej pracy trafiają niekiedy 
do członków mojej rodziny albo 
po prostu zostawiam je dla sie-

bie. Obdarowani bardzo cieszą się 
z upominków, które dla nich przy-
gotowuję – dodaje. 

Ola nie ma jeszcze sprecyzo-
wanych planów wakacyjnych, ale 
na pewno nie zabraknie w nich 
czasu na lekturę. 

– Bardzo lubię czytać książki, 
najbardziej przygodowe – mówi 
dziewczynka. 

Stypendium im. Nernsta 
po raz drugi otrzymała również 
Agnieszka Retz, uczennica SP 2. 

– Moje ulubione przedmioty 
szkolne to biologia i fizyka – wy-
jaśnia. – Ale poza nauką intere-
sują mnie także np. gra w szachy 
(w których osiąga znaczące sukce-
sy i mistrzowskie tytuły – przyp. 
red.). Myślę, że można pogodzić 
obowiązki szkolne oraz pasje, 
które nas zajmują – zaznacza 
Agnieszka. 

Stypendium im. Walthera 
Nernsta to szczególne wyróż-
nienie dla uzdolnionych uczniów 
klas VI – VIII szkół podstawowych 
oraz gimnazjum, mieszkańców 
Wąbrzeźna. Można je otrzymać 
za osiągnięcia w nauce i działal-
ność społeczną oraz za osiągnię-
cia w nauce i sporcie. Stypendia 
przyznawane są przez burmistrza 

Wąbrzeźna na wniosek dyrekto-
ra szkoły, który musi być pozy-
tywnie zaopiniowany przez radę 
szkoły. Wysokość stypendium, 
które przyznawane jest w trzech 
kategoriach, wynosi 700 zł. Wy-
płacane jest jednorazowo po za-
kończeniu zajęć lekcyjnych w da-
nym roku szkolnym, najpóźniej 
do 1 lipca. Wnioski o stypendium 
można składać w sekretariacie 
Urzędu Miasta Wąbrzeźno w ter-
minie do 20 czerwca każdego 
roku. Szczegółowe zasady przy-
znawania stypendium określone 
są w Regulaminie przyznawania 
stypendium im. Walthera Nern-
sta dla uzdolnionych uczniów. 
Ten nowy dokument obowiązuje 
w Wąbrzeźnie od 20 czerwca br. 
roku. Radni wprowadzili go w ży-
cie uchwałą podjętą 30 maja br. na 
XXXIX Sesji Rady Miasta, jednak 
historia przyznawania stypendiów 
im. Walthera Nernsta (urodzone-
go w Wąbrzeźnie laureata w 1920r. 
Nagrody Nobla w dziedzinie che-
mii) ma niemal dwudziestoletnią 
tradycję. Po raz pierwszy zostały 
one przyznane w roku 2000. 

Tekst i fot.
(krzan)

Nagrody Nernsta dla najlepszych 
WĄBRZEŹNO  27 czerwca w wąbrzeskim ratuszu odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów im. Wal-
thera Nernsta, przyznawanych uczniom miejskich szkół podstawowych i gimnazjum. Nagroda ma nie 
tylko wymiar finansowy, ale przede wszystkim stanowi wyraz wysokiego uznania władz miasta dla osią-
gnięć i wyników w nauce młodych mieszkańców Wąbrzeźna
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wDK zaprasza na wystawy fotografii
WĄBRZEŹNO  27 czerwca w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyło się podsumowanie pracy członków koła fo-
tograficznego WDK. Natomiast dwa dni później otwarta została ekspozycja prac konkursowych „Wąbrzeźno 
– moje miasto”

Autorzy zwycięskich prac w konkursie “Wąbrzeźno - moje miasto” wraz z szefową WDK Gizelą Pijar Członkowie koła fotograficznego WDK
Na pierwszej wystawie pre-

zentowane są zdjęcia siedmio-
osobowej grupy miłośników 
fotografii, skupionych w kole 
WDK. Ich instruktorem jest Bar-
tłomiej Marchlewski. 

– Fotografie powstały przy 
użyciu aparatów jednorazowych 
i są rezultatem projektów „Sło-
wa” oraz „Retrospekcja”. Ekspo-
zycję można oglądać do końca 
sierpnia w godzinach pracy jed-
nostki – wyjaśniają organizato-
rzy.

– Robiąc zdjęcia w dzisiej-
szych czasach, tracimy wrażli-

wość na otaczający nas świat, 
na to, co jest dookoła nas. Sku-
piamy się na technologicznych 
ograniczeniach i możliwościach 
kosztem tego najważniejszego, 
tj. treści zdjęcia – mówi Bar-
tłomiej Marchlewski. – Projekt, 
który realizowaliśmy „Słowa, 
fotografia kłamie?” jest sposo-
bem subiektywnej interpretacji 
otaczającego nas świata. Każdą 
sytuację, przedmiot czy osobę 
możemy opisać na setki spo-
sobów za pomocą narzędzia, 
jakim jest aparat fotograficzny. 
W dobie komputeryzacji ważne 

jest, by nie zapominać o tym, 
jakimi narzędziami posługiwali 
się artyści jeszcze nie tak daw-
no temu. Każde takie ćwiczenie 
powoduje również konieczność 
kreatywnego myślenia, stymu-
lując ośrodki mózgu, które bar-
dzo często są uśpione. Dzięki 
temu treść naszych zdjęć na-
biera wartości, czyniąc nas lep-
szymi fotografami – dodaje in-
struktor. 

Drugi z projektów prezento-
wany na wystawie zawiera obra-
zy uchwycone w kadrze aparatu, 
przedstawiające życie rodzinne, 

podróże, spojrzenie na świat 
człowieka dorastającego, doku-
mentalisty, a także osoby bory-
kającej się z nostalgią za życiem 
na emigracji. 

Z kolei wystawa „Wąbrzeźno 
moje miasto” stanowi podsu-
mowanie konkursu fotograficz-
nego, którego celem było poka-
zanie uroków miasta. 

– Autorzy zdjęć wykaza-
li się nie tylko talentem arty-
stycznym, ale również pomy-
słowością i kreatywnością, aby 
w atrakcyjny sposób uchwycić 
ciekawe obrazki z Wąbrzeźna – 

ocenia Dorota Otremba. 
Jak wyjaśniają organizato-

rzy, do konkursu zgłosiło się 
sześć osób. Każda z nich pokaza-
ła miasto w niebanalny sposób i 
z różnej perspektywy. Decyzją 
jury nagrodzeni zostali: Jaro-
sław Chlebny, Tomasz Delicat i 
Magdalena Kilanowska Zwycięz-
cy otrzymali nagrody oraz pa-
miątkowe dyplomy. Tę wystawę 
można oglądać do końca lipca w 
godzinach pracy WDK. 

(krzan)
fot. nadesłane

Wąbrzeźno

Atrakcje dla miłośników 
muzyki tanecznej
Na 12 sierpnia Wąbrzeski Dom Kultury zaplanował przeprowadzenie kolejnego 
Przeglądu Kapel Podwórkowych. Impreza odbędzie się na Placu Jana Pawła II. 
Początek o godzinie 16.00. Bezpośrednio po przeglądzie kapel na scenie pojawi 
się znana grupa disco polo – Milano. 

Wszystkie zespoły, które chcia-
łyby wziąć udział w przeglądzie, 
powinny do końca lipca wysłać do 
organizatora wypełniona kartę 
zgłoszenia. Zgłoszenia można wy-
syłać tradycyjną pocztą na adres: 
Wąbrzeski Dom Kultury,  ul. Wol-
ności 47,  87-200 Wąbrzeźno. Można 
także skorzystać z poczty elektro-
nicznej: animacja@wdkwabrzezno.
pl. 

Wszystkim kapelom, które na 
scenie zaprezentują swój dorobek 
twórczy, organizator zapewnia pa-
miątkowe puchary, dyplomy oraz  
poczęstunek. Regulamin wraz 
z kartą zgłoszenia są dostepne na 
stronie internetowej www.wdkwa-
brzezno.pl oraz w Dziale Animacji 
Kultury WDK, tel. 566881727, wew. 
24.

Chwilę po zakończeniu prze-
glądu na wąbrzeskim rynku zagra 

i zaśpiewa zespół MILANO, jeden 
z czołowych przedstawicieli nurtu 
muzyki tanecznej. 

– Do największych przebojów 
grupy można zaliczyć takie piosenki 
jak np. „Kasiu, Katarzyno”, „Jasno-
włosa”, „Bara bara bara”, „Brązowe 
oczy”, „Nie obiecuj”. W skład zespo-
łu wchodzą: Mirosław Alan Trzciń-

ski (wokalista ) oraz Karol, Jacek 
i Kamil, którzy wcześniej współpra-
cowali z Marcinem Siegieńczukem. 
Zespół gości na listach przebojów 
disco polo w popularnych rozgło-
śniach radiowych i telewizyjnych – 
informują organizatorzy.

(krzan)
fot. archiwum

Przegląd kapel podwórkowych odbędzie się w Wąbrzeźnie po raz czwarty

Inwestują w młodzież
Młodzież z gminy Płużnica ma szansę na stypendium 
ufundowane przez lokalny samorząd. Wnioski o przy-
znanie pomocy stypendialnej mogą składać ucznio-
wie szkoły podstawowej, gimnazjaliści, uczniowie 
szkół średnich oraz studenci pierwszego roku.

Gmina Płużnica

O stypendium wójta gminy 
Płużnica mogą ubiegać się finali-
ści i laureaci konkursów, olimpiad 
przedmiotowych, językowych na 
szczeblu wojewódzkim lub krajo-
wym, którzy są uczniami szkoły 
podstawowej, oddziału gimnazjal-
nego, szkoły ponadpodstawowej 
lub studentami pierwszego roku 
studiów wyższych. Wnioski przyj-
mowane są w sekretariacie Urzę-
du Gminy. Można je składać w ter-
minie do 20 września br. 

Kto może otrzymać stypen-
dium? Mogą ubiegać się o nie mło-
dzi mieszkańcy gminy Płużnica, 
którzy spełniają określone kryte-
ria: są finalistami lub laureatami 
konkursów, olimpiad przedmioto-
wych, językowych na szczeblu wo-
jewódzkim lub krajowym; uzyskali 
co najmniej ocenę bardzo dobrą 
z zachowania. Wnioski są dostęp-
ne w sekretariacie urzędu gminy 
w Płużnicy oraz na stronie inter-
netowej www.pluznica.pl,

Stypendium przyznawane 
jest niezależnie od dochodów 
wnioskodawcy, a także niezależ-
nie od innych otrzymywanych 
stypendiów. Pomoc będzie wypła-
cana przez jeden rok szkolny (od  
września do czerwca). Odpowied-
ni wniosek może złożyć uczeń lub 
w jego imieniu rodzic, opiekun 
prawny, wychowawca klasy, pe-
dagog szkolny. Do wniosku nale-
ży dołączyć: zaświadczenie bądź 
potwierdzenie o rozpoczęciu 
studiów wyższych; opinię wycho-
wawcy klasy, potwierdzoną przez 
dyrektora szkoły (opinia powinna 
zawierać krótką charakterysty-
kę ucznia z uwzględnieniem jego 
zainteresowań i osiągnięć); doku-
ment potwierdzający status fina-
listy lub laureata olimpiady/kon-
kursu na szczeblu wojewódzkim 
bądź krajowym. 

Więcej informacji w Urzędzie 
Gminy Płużnica.

(krzan)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Niepełnosprawni bez limitu do rehabilitacji

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

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

Od początku lipca drogą elektroniczną (lub poprzez 

bankowość elektroniczną) można składać wnioski 

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

(300 zł jednorazowej wyprawki szkolnej). Wystar-

czy wejść na stronę internetową empatia.mrpips.

gov.pl. Drogą tradycyjną wnioski będzie można 

złożyć od 1 sierpnia. Jak zapewnia resort rodziny, 

pracy i polityki społecznej te osoby, które złożą 

wnioski w lipcu lub sierpniu, powinny otrzymać 

pieniądze do końca września.

Więcej pieniędzy na zdrowie

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

karzy w lutym tego roku.

Będzie opłata emisyjna od paliw

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

Od października bez dowodu rejestracyjnego

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

Strefa ekonomiczna bez ograniczeń

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

Wsparcie na tworzenie grup producentów

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

Zanim przyjdzie zaraza

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

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

Prawo

Prawo

Zaproszenie

Rzepak oddamy i w święta 

Łatwiej o rejestrację?

Dbajmy o pszczoły, 
kosztujmy miód

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

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

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

Nowinki

Technologia

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

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

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

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

(pw)

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

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

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

(pw), fot. ilustracyjne

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

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

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

(pw)

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

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

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

powiednie normy. 
„W opinii resortu infrastruktu-

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

(pw)

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

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

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

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

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

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

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

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

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

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

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

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

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

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

ciaż jest to znacznie bardziej 
skomplikowane niż w przypadku 
małżonków.

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

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

Najczęściej robi to w oparciu 
o opinię biegłego. 

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

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

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

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

– Jak wygląda to w prakty-
ce?

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

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

adw. Anna 
Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

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

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

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

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

w terminie 30 dni od złożenia 
wniosku, jednak zazwyczaj jest 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministerstwo Cyfryzacji
fot. pixabay/ilustracyjne

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

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

 Lipno
 W czwartek 5 lipca o 10.00 Miejskie Centrum Kulturalne zorganizuje 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oprac. (ToB)

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

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

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

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

Andrzej Sobczyk ma za sobą 
ponad 30 wystaw malarskich. 

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

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

(ToB)

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

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

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

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

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

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

(ToB)
fot. materiały promocyjne





Czwartek, 5 lipca 2018

11:05 Doktor Quinn

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

05:15 Ukryta prawda odc. 271 - serial

06:20 Szpital odc. 350 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 69 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 s. 4 - serial

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

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 625 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 70 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 524 - serial

14:55 Szpital odc. 351 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 4 - serial

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

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

19:00 Ukryta prawda odc. 626 - serial

20:00 Legenda telewizji II: Kontynuacja 

 - komedia 

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

23:20 Rush odc. 1 - serial

00:20 Ognista miłość - komedia

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

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

08:00 Dezerterzy odc. 76

08:30 Informacje kulturalne 

08:50 Miniatury fi lmowe 

 do muzyki klasycznej odc. 28 

 - fi lm

09:00 Blizna - dramat

11:00 Blisko, coraz bliżej odc. 16 

 - serial

12:25 Blisko, coraz bliżej odc. 17 

 - serial

13:55 Siekierezada - fi lm

15:25 Jacy jesteśmy, Polacy? odc. 2

15:55 Program publicystyczny 

16:25 Śmierć jak kromka chleba 

 - dramat

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

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

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1314

20:00 14 maja o północy - spektakl 

21:25 Siódma pieczęć - dramat

23:10 Scena klasyczna odc. 24 - recital 

23:50 Dziennik fi lozofa odc. 108

00:10 Withnail i ja - komediodramat

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

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

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

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

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 537 - serial

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 538 - serial

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 539 - serial

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 71 - serial

10:45 Dlaczego ja? odc. 684 - serial

11:45 Gliniarze odc. 195 - serial

12:45 Trudne sprawy odc. 592 - serial

13:45 Sekrety rodziny odc. 18 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 647 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3666

16:40 Gliniarze odc. 137 - serial

17:40 Sekrety rodziny odc. 19 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 82 - serial

20:05 Sekstaśma - komedia 

22:10 To Twoja wina odc. 5 - serial

23:15 Zupełnie jak miłość - komedia 

01:30 Tajemnice losu odc. 3043

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

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

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

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

„Legenda telewizji II: 
Kontynuacja”

(2013r.) TVN 7 20:00

„Sekstaśma”
(2014r.) Polsat 20:05



Piątek, 6 lipca 2018

22:35 Ekstradycja

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

05:15 Ukryta prawda odc. 272 - serial

06:20 Szpital odc. 351 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 70 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów odc. 6 s. 4 

 - serial

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

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 626 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 71 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 525 - serial

14:55 Szpital odc. 352 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 7 s. 4 

 - serial

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

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

19:00 Ukryta prawda odc. 627 - serial

20:00 Polowanie na mysz - komedia

22:10 Loch Ness - fi lm

00:20 Rush odc. 1 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 138 

 - serial

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 25 - serial

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 26 - serial

08:00 Drużyna A odc. 17 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial 

10:00 Na patrolu odc. 21 - serial

10:30 Na patrolu odc. 22 - serial

11:00 Drużyna A odc. 18 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial

13:00 Galileo odc. 666

14:00 Galileo odc. 667

15:00 Esmeralda odc. 14

16:00 Esmeralda odc. 15

17:00 Esmeralda odc. 16

18:00 Policjantki i policjanci odc. 388 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 389 

 - serial

20:00 Potwór - horror 

22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 173 - serial

23:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 174 - serial

00:10 Wolni strzelcy - dramat

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

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

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

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

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

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

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 538 - serial

08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 540 

 - serial

09:15 SuperPies odc. 4

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 72 - serial

10:45 Dlaczego ja? odc. 685 - serial

11:45 Gliniarze odc. 196 - serial

12:45 Trudne sprawy odc. 593 - serial

13:45 Sekrety rodziny odc. 19 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 648 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3667

16:40 Gliniarze odc. 138 - serial

17:40 Sekrety rodziny odc. 20 - serial

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich odc. 90 

 - serial

20:05 Gwiezdne wojny I 

 - Mroczne widmo - fi lm

23:00 Umów się ze mną. Take me out 

 odc. 4

00:15 Po tamtej stronie drzwi - horror 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

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

- boso przez świat

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

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

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

„Prowokacja”
(2005r.) TV Puls 21:55

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



Sobota, 7 lipca 2018

05:40 Klan

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

05:45 Ukryta prawda odc. 273 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

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

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

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

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

13:25 Wpuszczony w kanał - fi lm

15:10 Wygraj randkę - komedia 

17:20 Przesyłka ekspresowa - komedia 

19:00 Prezydent - miłość 

 w Białym Domu - komedia 

21:20 Wielki Gatsby - dramat

00:25 Wieża z kości słoniowej - fi lm

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

06:00 Skorpion odc. 3 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 66 s. 3

07:50 Niesamowite! odc. 19 - serial

08:25 Tajemnice medyczne odc. 29 

 - serial

09:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 76 s. 2 - serial

10:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 77 s. 2 - serial

11:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 78 s. 2 - serial

12:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 79 s. 2 - serial

13:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 80 s. 2 - serial

14:30 Dzieciak - komedia 

16:30 Mafi a! - komedia

18:25 Taxi 3 - komedia

20:00 XX Mazurska Noc Kabaretowa 

00:00 Straszny fi lm 4 - komedia 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 7 - serial 

09:05 Gwiazdy tamtych lat odc. 1

09:40 Hollywood na wojnie odc. 1 

 - serial

10:45 Taxi-Teheran - komediodramat 

12:20 Wiatr buszujący w jęczmieniu 

 - dramat

14:35 Meta - fi lm 

15:55 Wydarzenie aktualne 

16:30 Purpura i czerń - fi lm

19:05 Brian Johnson: Życie w trasie 

 odc. 6 - serial

20:00 Kumple od kufl a - komedia 

21:45 Moody Blues na festiwalu 

 w Montreux - koncert 

22:55 Do utraty sił - dramat

01:05 Kumple od kufl a - komedia  

06:50 Był taki dzień odc. 616

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

08:05 Regiony z historią odc. 6

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

09:10 Egipt odc. 5 - serial

10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 142

10:40 Wielki test o wakacjach odc. 65

12:10 Sprint przez historię 

 Przemysława Babiarza odc. 13

12:45 Życie odc. 6 - serial

14:05 Szerokie tory odc. 78

14:35 Wielka gra odc. 141

15:35 Spór o historię odc. 101

16:20 Ostatni legioniści - fi lm 

17:10 Portrety wojenne odc. 1 - serial

17:40 Noce i dnie odc. 12 - serial

18:50 GoodBye America - fi lm 

19:55 Wojownicy czasu odc. 4

20:30 Kopernik odc. 3 - serial

21:40 Pole widzenia. Polskie wynalazki 

 które zmieniły świat. odc. 1

22:15 Cała prawda o Grekach odc. 1 

 - fi lm 

23:25 Inny świat - fi lm 

01:15 Męskie sprawy - fi lm

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

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

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 3 s. 8

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 5

11:00 Na Wspólnej odc. 2705 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2706 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2707 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2708 - serial

12:51 Ugotowani odc. 4 s. 13 

13:55 Mistrzowskie cięcie odc. 5 s. 2

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

16:00 Domowe rewolucje odc. 7 s. 2

17:00 Projekt Lady odc. 7 s. 3

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 15 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5364

20:00 Listy do Julii - komedia 

22:10 Złodziejka tożsamości - komedia

00:25 Paranormal Activity: Naznaczeni 

 - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Kopciuszek - fi lm

09:15 My3 odc. 40

09:45 My3 odc. 41

10:25 Ewa gotuje odc. 301

10:55 Kingsajz - komedia 

13:25 W rytmie hip-hopu - melodramat

15:50 Joker odc. 45

16:50 Joker odc. 46

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 81

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 82

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich odc. 207 

 - serial

20:10 Percy Jackson i bogowie olimpijscy: 

 Złodziej pioruna - fi lm

22:45 Obcy kontra Predator - fi lm

00:55 Chirurdzy odc. 86 - serial

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

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

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

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

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

„Camp Rock”
(1987r.) TV 4 14:55

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



Niedziela, 8 lipca 2018

05:35 Klan

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

06:00 Detektywi w akcji odc. 140 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 1 s. 2 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 1 - serial

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

08:35 Camp Rock - komedia

10:30 Galileo odc. 667

11:30 Galileo odc. 668

12:40 Ulubieńcy Ameryki - komedia 

14:45 Mecenas Lena Barska 

 odc. 3 - serial

15:50 Mecenas Lena Barska 

 odc. 4 - serial

16:55 Książę Pacyfi ku - komedia 

19:00 Galileo odc. 669

20:00 Banita - fi lm

22:05 Kraina złoczyńców - fi lm

00:20 STOP Drogówka odc. 173

06:00 Skorpion odc. 4 - serial

07:00 Przygody Merlina 

 odc. 9 s. 3 - serial

08:00 Miki i raźni rajdowcy 

 odc. 5 - serial

08:35 Jake i piraci z Nibylandii 

 odc. 5 s. 4 - serial

09:05 Hotel Zacisze odc. 5 - serial

09:45 Wojciech Cejrowski. Boso Etiopia 

 odc. 4

10:20 Wojciech Cejrowski. Boso Etiopia 

 odc. 5

10:50 Dzieciak - komedia 

12:55 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm odc. 7 s. 2 - fi lm

14:20 Beethoven - komedia 

16:15 XX Mazurska Noc Kabaretowa 

20:00 Kariera Nikosia Dyzmy - komedia 

22:05 Sztos 2 - fi lm

00:10 Uwikłana odc. 5 s. 2 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 8 - serial 

09:00 Richard Strauss. 

 Na drugim brzegu tęczy - fi lm 

10:55 Trzeci punkt widzenia odc. 244

11:30 Duma i uprzedzenie odc. 4 

 - serial

12:35 Wyspa - fi lm

13:20 Księstwo - fi lm

15:35 Chuligan literacki odc. 87

16:15 Młodzi polscy instrumentaliści 

 odc. 6 - koncert 

17:05 Pomniki historii odc. 5 - serial

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 474

18:10 Kobra - Głos mordercy - spektakl 

19:20 Pod znakiem węża 

 - wspomnienie o teatrze Kobra 

 - fi lm 

20:15 Dzień kobiet - dramat

22:05 Scena alternatywna w Opolu 

 - Julia Marcell - koncert 

22:35 Trzeci punkt widzenia odc. 244

23:15 Czasem śnię, że latam - fi lm 

00:20 T/Aboret live - Slot Art 

 Festival 2016 - koncert 

06:50 Był taki dzień odc. 61

06:55 Wszystkie kolory świata 

 odc. 11 - serial

08:05 Droga od Chrystusa 

 do Konstantyna odc. 4 - fi lm 

09:05 Doktor Ewa odc. 1 - serial

09:50 Woliński Park Narodowy - fi lm 

10:40 Okrasa łamie przepisy odc. 143

11:15 Mustang. Himalajska podróż - fi lm 

12:15 Największe oblężenia 

 średniowiecza odc. 1 - serial

13:15 Olbrzymy oceanów odc. 2 - serial

14:10 Szerokie tory odc. 92

14:45 Panienka z poste restante 

 - komedia 

16:15 Wielka gra odc. 106

17:15 Ex libris 

17:40 Quo vadis? odc. 1 - serial

18:40 Tajemnice początków Polski 

 odc. 5 - serial 

19:45 Męskie sprawy - fi lm 

21:40 Wielki test. Polskie aktorki 

 i aktorzy 

23:20 Goryl, czyli ostatnie zadanie 

 - komedia 

00:25 Wniebowzięci - komedia 

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

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

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 18 s. 2

08:25 Akademia ogrodnika odc. 18

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 6

11:00 Iron Majdan odc. 9

12:00 Co za tydzień odc. 857

12:40 36,6 °C odc. 7 s. 3

13:45 Johnny English: reaktywacja 

 - komedia 

15:55 Step Up 4 Revolution

18:00 Ugotowani odc. 5 s. 13

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5365

20:00 Infi ltracja - thriller 

23:10 Mission: Impossible IV 

 - Protokół duchów - fi lm 

01:55 Sekrety lekarzy odc. 7 s. 4 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 19 - serial

08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 20 - serial

08:45 Królewna Śnieżka 

 i siedmiu krasnoludków - fi lm

10:25 Gwiezdne wojny I 

 - Mroczne widmo - fi lm 

13:15 Percy Jackson i bogowie olimpijscy: 

 Złodziej pioruna - fi lm 

15:50 W rytmie serca odc. 9 - serial

16:50 W rytmie serca odc. 10 - serial

17:50 Nasz nowy dom odc. 52

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 32 - serial

20:05 Gwiazdy dla Ziemi - Earth Festival 

 - koncert  

22:45 48 godzin - komedia

00:45 John Rambo - fi lm

05:40 Ukryta prawda odc. 274 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Columbo odc. 6 - serial

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

12:45 Loch Ness - fi lm

14:55 Tylko dla orłów - fi lm

18:10 Nowy Jork, nowa miłość - komedia 

20:00 Stan zagrożenia - fi lm

23:00 Wielki Gatsby - dramat

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

08:55 Columbo 10:30 Galileo

10:20 Wojciech Cejrowski. 
Boso

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

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

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

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

„Infi ltracja”
(2006r.) TVN 20:00

„Percy Jackson i bogowie 
olimpijscy: Złodziej pioruna”

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

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

05:15 Ukryta prawda odc. 275 - serial

06:20 Szpital odc. 352 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 71 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 7 s. 4 - serial

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

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 627 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 72 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 526 - serial

14:55 Szpital odc. 353 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 4 - serial

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

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

19:00 Ukryta prawda odc. 628 - serial

20:00 Półsłodki ciężar Komedia 

21:45 Uprowadzona odc. 7 - serial

22:45 Złodziej życia Thriller 

00:55 Tajemnice Laury 

 odc. 14 s. 2 - serial

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

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

08:00 Białoruski klimat odc. 5

08:35 Druciane oprawki - fi lm

09:00 Wstęp do fi lmu odc. 53

09:05 Gołąb przysiadł na gałęzi 

 i rozmyśla o istnieniu - dramat

11:00 Najdłuższa wojna nowoczesnej 

 Europy odc. 1 - serial

12:10 Najdłuższa wojna nowoczesnej 

 Europy odc. 2 - serial

13:25 Kontrakt - fi lm 

15:25 Piosenki z autografem 

 odc. 3 - muzyka

16:35 Legenda Tatr - dramat

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

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

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Krótki fi lm o miłości - fi lm

21:40 Jestem Kuba - fi lm 

22:45 Którędy po sztukę odc. 27

22:50 Wanda Czełkowska 

23:15 Dziennik fi lozofa odc. 100

23:35 Ewolucja hip hopu odc. 4 - serial

00:30 Informacje kulturalne 

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

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

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

05:45 Mango - Telezakupy

07:00 MasterChef Junior odc. 3 s. 3

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 7

09:30 Szkoła odc. 317 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 575 - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 45

12:30 19+ odc. 208 - serial

13:00 19+ odc. 209 - serial

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1034 - serial

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1035 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 2

16:00 Szkoła odc. 318 - serial

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 46

18:00 Ukryta prawda odc. 576 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5366

20:10 Doradca smaku odc. 25 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2709 - serial

20:55 Milionerzy odc. 83, Teleturniej 

21:30 Projekt Lady odc. 8 s. 3

22:30 Sekrety lekarzy odc. 8 s. 4

23:30 Infi ltracja - thriller  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 539 - serial

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 542 - serial

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 543 - serial

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 73 - serial

10:45 Dlaczego ja? odc. 686 - serial

11:45 Gliniarze odc. 197 - serial

12:45 Trudne sprawy odc. 594 - serial

13:45 Sekrety rodziny odc. 20 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 649 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3668

16:40 Gliniarze odc. 139 - serial

17:40 Sekrety rodziny odc. 21 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich odc. 

178 - serial

20:05 John Rambo - fi lm 

22:00 Wschodzące słońce - dramat

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

14:55 Szpital 21:00 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 

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

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

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

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

„Odrzut”
(2011r.) TV Puls 22:00

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

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

05:20 Ukryta prawda odc. 276 - serial

06:20 Szpital odc. 353 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 72 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 4 - serial

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

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 628 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 73 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 527 - serial

14:55 Szpital odc. 354 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 4 - serial

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

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

19:00 Ukryta prawda odc. 629 - serial

20:00 Zapłata - thriller 

22:35 Firefox - fi lm

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

06:00 Detektywi w akcji odc. 142 

 - serial

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 1 - serial

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 2 - serial

08:00 Drużyna A odc. 19 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial 

10:00 Na patrolu odc. 25 - serial

10:30 Na patrolu odc. 26 - serial

11:00 Drużyna A odc. 20 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 59 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 122

16:00 Esmeralda odc. 21

17:00 Esmeralda odc. 22

18:00 Policjantki i policjanci odc. 390 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 391 

 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 178 - serial

21:00 Syrena - horror 

23:00 Kruk - thriller 

01:05 STOP Drogówka odc. 173

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

08:00 Wydarzenie aktualne 

08:35 Informacje kulturalne 

08:55 Legenda Tatr - dramat

11:00 Najdłuższa wojna nowoczesnej 

 Europy odc. 3 - serial

12:10 Najdłuższa wojna nowoczesnej 

 Europy odc. 4 - serial

13:40 Mój przyjaciel wróg - dramat

15:40 Spotkania z profesorem Zinem 

 odc. 2

16:05 Program publicystyczny 

16:40 Lekcje pana Kuki - fi lm 

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

19:05 Detektywi na wakacjach 

 odc. 1 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1316

20:00 Foxfi re - dramat

22:30 Dziennik fi lozofa odc. 101

22:40 Młode wilki 1/2 - fi lm

00:30 Miłość - fi lm 

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

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

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

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

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 541 - serial

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 544 - serial

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 545 - serial

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 74 - serial

10:45 Dlaczego ja? odc. 687 - serial

11:45 Gliniarze odc. 198 - serial

12:45 Trudne sprawy odc. 595 - serial

13:45 Sekrety rodziny odc. 21 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 650 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja 

16:40 Gliniarze odc. 140 - serial

17:40 Sekrety rodziny odc. 22 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 126 - serial

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

22:40 Adwokat - dramat

01:05 Króliczek - komedia 

06:20 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

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

- boso przez świat 

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

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

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

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

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

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

05:15 Ukryta prawda odc. 277 - serial

06:20 Szpital odc. 354 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 73 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów odc. 9 s. 4 

 - serial

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

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 629 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 74 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 528 - serial

14:55 Szpital odc. 355 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 4 - serial

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

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

19:00 Ukryta prawda odc. 630 - serial

20:00 Bez granic - melodramat

22:35 Olimp odc. 8 - serial

23:45 Suma wszystkich strachów - fi lm

02:20 Moc magii odc. 185

06:00 Detektywi w akcji odc. 143 - serial

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 2 - serial

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 3 - serial

08:00 Drużyna A odc. 20 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial 

10:00 Na patrolu odc. 27 - serial

10:30 Na patrolu odc. 28 - serial

11:00 Drużyna A odc. 21 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 60 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 123

15:00 Esmeralda odc. 23

16:00 Esmeralda odc. 24

17:00 Esmeralda odc. 25

18:00 Policjantki i policjanci odc. 391 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 392 

 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 179 - serial

21:00 Wzgórza mają oczy II - horror 

22:55 Droga milionerów - fi lm

00:45 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 15

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

08:00 Szlakiem Kolberga odc. 3

08:30 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1316

08:45 Rzecz Polska odc. 6

09:15 Lekcje pana Kuki - fi lm  

11:00 Najdłuższa wojna nowoczesnej 

 Europy odc. 5 - serial

12:15 Najdłuższa wojna nowoczesnej 

 Europy odc. 6 - serial

13:40 Cudze szczęście - dramat

15:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1316

15:35 Program publicystyczny 

16:30 Wyrok na Franciszka Kłosa 

 - dramat

18:25 Detektywi na wakacjach odc. 2 

 - serial

19:00 Detektywi na wakacjach odc. 3 

 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 85

20:05 Konformista - dramat

22:05 Dziennik fi lozofa odc. 102

22:25 Paryż na bosaka - fi lm 

00:00 Oskar Kolberg - życie i pasja 

 - fi lm 

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

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

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

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

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

07:15 Sąd rodzinny 18:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw

18:25 Detektywi na 
wakacjach

13:25 Sensacje XX wieku

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

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

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

„Bez granic”
(2003r.) TVN 7 20:00

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

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

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

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

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

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

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

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

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu.
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Składniki: 

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

Sposób wykonania:

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

Smacznego! Sandra Dembska

Matematy
czna

przeci tna

Angielski
tytu

szlachecki

Cmentarz
podziemny

Cz owiek o
ultralewico

wych
pogl dach

Do listów

Osoba
odnawiaj
ca jaki
obiekt

Przy butach
taternika

Natarcie,
uderzenie,
ofensywa

Typ lasu

Zarz dca
folwarku

Uderzenie kul o kul

”… do
domu”

Specjalista zak adaj cy
lub rozbrajaj cy miny

Rodzaj
ma y

Ogó
adwoka
tów

(np.Virtuti
Militari)

Ze stolic w
Trypolisie

Linijka
wiersza

Borowiec,
l.a. 49

Imi
e skie

Ucze
szko y

wojskowej
Upi te
w osy Karciany

romb
Nerwowy
skurcz

Trunek
gronowy

”… dla
atlety”,
film

Ziemia
uprawna,
pole, an

Sto ekAt asowy
lub

wydarze

Spis
potraww
restaurac

ji,
jad ospis

sze cio
struno
wiec

Skok w
wod

Nowo
twór

z o liwy

Lekki
odkryty
pojazd
konny

7

14

17

12

3

6

16

1

11

15

9

10

4

8

5

13

2

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Matematy
czna

przeci tna

Angielski
tytu

szlachecki

Cmentarz
podziemny

Cz owiek o
ultralewico

wych
pogl dach

Do listów

Osoba
odnawiaj
ca jaki
obiekt

Przy butach
taternika

Natarcie,
uderzenie,
ofensywa

Typ lasu

Zarz dca
folwarku

Uderzenie kul o kul

”… do
domu”

Specjalista zak adaj cy
lub rozbrajaj cy miny

Rodzaj
ma y

Ogó
adwoka
tów

(np.Virtuti
Militari)

Ze stolic w
Trypolisie

Linijka
wiersza

Borowiec,
l.a. 49

Imi
e skie

Ucze
szko y

wojskowej
Upi te
w osy Karciany

romb
Nerwowy
skurcz

Trunek
gronowy

”… dla
atlety”,
film

Ziemia
uprawna,
pole, an

Sto ekAt asowy
lub

wydarze

Spis
potraww
restaurac

ji,
jad ospis

sze cio
struno
wiec

Skok w
wod

Nowo
twór

z o liwy

Lekki
odkryty
pojazd
konny

7

14

17

12

3

6

16

1

11

15

9

10

4

8

5

13

2

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



podróże22 Czwartek 5 lipca 2018

Bory Tucholskie 
zapraszają

TURYSTYKA  Tucholski Park Krajobrazowy nierozerwalnie 
związany jest z dorzeczem rzeki Brdy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Maw)

Brda na wysokości wjazdu do Tucholi (fot. aba)

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

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

Prawo

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

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

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

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

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

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

• nierozłączka rudogłowa 
z Tanzanii;

• ara zielonoskrzydła z Ar-
gentyny i Panamy;

• liczne gatunki koników 
morskich z Indonezji;

• niektóre motyle z Wysp Sa-
lomona;

• skrzydelnik olbrzymi (jego 
muszle są popularną pamiątką) 

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

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

Jak dopełnić formalności?
1. Bądź wyczulony na wszelkie 

okazy zwierząt i roślin kupowane 
za granicą.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(nał)
fot. pixabay/ilustracyjne

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

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

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

Jak zdobyć pektynę? Można ją 
kupić w sklepie stacjonarnym bądź 

PrzePis na domową Pektynę
– 1 kg jabłek

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

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

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

Wersja 3.
Składniki:

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

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

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

zastosowanie wobec niektórych 
okazów zwierząt.

Co grozi za 
niedopełnienie wymogów?
Przewóz i działalność komer-

cyjna prowadzona z naruszeniem 

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

Ministerstwo Środowiska

GATUNEK TEGO NIE KUPUJ

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

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

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

żywe i wypchane zwierzęta, jaja, 
trofea

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

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

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

ryby: np. wszystkie jesiotrokształtne, 
wszystkie koniki morskie

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

pajęczaki: np.: ptaszniki, skorpion ce-
sarski

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

owady: np. niepylak apollo, pazie pta-
sioskrzydłe

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

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

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

muszle do celów kolekcjonerskich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kolorowanki dla dzieci
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W programie familijnego 
święta znalazły się zabawy, ani-
macje i konkursy z nagrodami dla 
całych rodzin. Rodzice najmłod-
szych dzieci mogli skorzystać ze 
specjalnej Strefy Malucha, przy-
gotowanej przez stowarzyszenie 
CTI e-Misja. Maluszki miały tam 
zapewnioną opiekę oraz rozma-
ite zabawy, dostosowane do ich 
wieku. Przez cały czas trwania 
imprezy odbywały się ponadto 
występy na scenie, pokazy (m.in. 
karate kyokushin) i wspólne mi-
nitreningi. 

Na początku wystąpiły dzie-
ci z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Płużnicy. Instruktorką 
i opiekunką tanecznego zespołu 
jest Magdalena Dudzik-Gilewska. 
Jej podopieczni dali popis żywio-
łowego i energetycznego tańca. 
Zajęcia dla dzieci prowadziły poza 
tym animatorki grupy eventowej 
FUNimki. Skutecznie zachęcały 
młodych uczestników imprezy do 
udziału w przepełnionych humo-
rem konkursach i zabawach. 

Władze gminy zapewni-
ły bezpłatne atrakcje dla dzieci, 
m.in. kule wodne, dmuchany plac 
zabaw, trampolinę i malowanie 

twarzy. Na stoiskach kulinarnych 
można było skorzystać ze smako-
witej oferty Kół Gospodyń Wiej-
skich oraz innych stowarzyszeń 
działających na terenie gminy. 
Istotnym elementem Święta Ro-
dziny była ponadto możliwość 
skorzystania z bezpłatnego bada-
nia górnego piersiowego odcinka 
aorty. 

– Badanie przeprowadza 
nasz specjalista kardiolog Ja-
nusz Puton – informuje Łukasz 
Ernestowicz z działu promocji 
zdrowia i współpracy międzyna-
rodowej Regionalnego Szpitala 
Specjalistycznego im. dr. Włady-
sława Biegańskiego w Grudzią-
dzu. – Specjalistyczne badanie, 
wykonywane echem serca, trwa 
ok. 10 minut. Dzięki niemu moż-
na wykryć tętniaki w górnym od-
cinku aorty lub ewentualne wady 
serca. Tętniaki aorty to bardzo 
niebezpieczne schorzenia, które 
przebiegają bezobjawowo. Szcze-
gólnie u osób, które ciężko pra-
cują fizycznie i u osób starszych. 
Narastający tętniak jest gorszy 
niż zawał, może pęknąć w każdej 
chwili. A kiedy pęka, wówczas na-
stępuje wylew krwi i człowiekowi 

pozostają jakieś cztery minuty 
życia – wyjaśnia Łukasz Ernesto-
wicz. – Z karetką Regionalnego 
Szpitala Specjalistycznego jeździ-
my na różnego rodzaju festyny 
i spotkania, zachęcamy do sko-
rzystania z badania, aby pacjent 
był na bieżąco świadomy swojego 
stanu zdrowia – dodaje. 

Aby skorzystać z takiego ba-
dania, poza okazjami podobnymi 
do płużnickiego Święta Rodziny, 
należy odwiedzić swojego leka-
rza pierwszego kontaktu. Jeżeli 
będzie to potrzebne, wówczas 
lekarz kieruje pacjenta do porad-
ni kardiologicznej i wtedy lekarz 
specjalista z poradni może zlecić 
takie badanie aorty. Trzeba przy 
tym liczyć się, że na badanie bę-
dziemy czekać jakiś czas. Sobotni 
festyn w Płużnicy stanowił więc 
dla mieszkańców nie lada okazję 
do skorzystania z profilaktyczne-
go badania bez kolejek i dodatko-
wych formalności, za to z konsul-
tacją lekarską.

Tekst i fot. (krzan)

Strażacy pokazali instruktaż udzielania pierwszej pomocy

Rozgrzewka zawodników karate

Na scenie zespół taneczny z płużnickiej podstawówki i przedszkola

Ważne badanie profilaktyczne można było wykonać bez kolejki i dodatkowych 
formalności

W Strefie Malucha przygotowano zabawy nawet dla niemowlaków

Młodzi zawodnicy szkółki kolarskiej

Widownia była pod wrażeniem tanecznych popisów dzieci

Więcej zdjęć na naszej stronie:
WABRZEZNO-CWA.PL

Familijne święto w Płużnicy
GMINA PŁUŻNICA  W sobotę 30 czerwca mieszkańcy gminy Płużnica uczestniczyli w kolejnym Święcie 
Rodziny. Impreza ma bogatą, wieloletnią tradycję i corocznie przyciąga tłumy uczestników. Organizatorzy 
przygotowali szereg atrakcji dla najmłodszych, nie brakowało również propozycji dla dorosłych, a także 
akcentu dotyczącego profilaktyki zdrowotnej. Gwiazdą wieczoru był zespół Papa D z wokalistą Pawłem Sta-
siakiem. Na zakończenie zaplanowano zabawę taneczną
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Ci, którzy patrzyli w gwiazdy
POSTACI  Mikołaj Kopernik, rzadziej Jan Heweliusz – to najczęstszej wymieniani polscy astrono-
mowie. Niektórzy dodadzą, że nie do końca polscy. Astronomia fascynowała naszych rodaków od 
wczesnego średniowiecza, chociaż zazwyczaj przegrywała z wojnami oraz religią

Pierwszym znanym polskim 
astronomem był Franko z Pol-
ski. Wiemy o nim, że pochodził 
ze Śląska i opisał torkwetum. 
Był to przyrząd astronomiczny 
pochodzący z Bliskiego Wscho-
du. Służył do wyznaczania 
współrzędnych ekliptycznych. 
Mówiąc najprościej, podążał za 
pozornym ruchem gwiazd na 
nieboskłonie. Franko wprawdzie 
pochodził z Polski, ale kształcił 
się zagranicą. Swoje prace ogła-
szał w Paryżu. Tymczasem nasz 
kraj pozostawał w okresie rozbi-
cia dzielnicowego. Nauka pozo-
stawała na jednym z dalszych 
planów. Dopiero po ponownym 
zjednoczeniu kraju Kazimierz 
Wielki postanowił założyć w Kra-
kowie szkołę wyższą. Za czasów 
kolejnego władcy zyskała ona 
miano Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. W 1405 roku na uczelnia-
ni powstał wydział matematyki 
i astronomii. Wkrótce wyspe-
cjalizowano się w tej dziedzinie 
i Kraków zaczął być słynny na 
cały świat. W jednym z pism 
można było znaleźć nawet cytat: 
„W krakowskiej uczelni najwyż-
szy poziom osiągnęło studium 
astronomii i wielu utrzymuje, 
że nie ma świetniejszego w ca-
łych Niemczech”. Kraków stał 

się miejscem, do którego ściągali 
astronomowie z połowy Europy.

Uczelnia nie byłaby w sta-
nie działać, gdyby nie darczyńcy. 
Każde polskie dziecko zna histo-
rię królowej Jadwigi, która miała 
przekazać akademii swoje in-
sygnia królewskie. Mniej znana 
jest postać Marcina Króla z Żu-
rawicy. Ukończył on akademię 
w Krakowie, a następnie studia 
zagraniczne. Został matematy-
kiem, astronomem i lekarzem. 
Był człowiekiem majętnym. To 
on wyłożył potężne sumy pie-
niędzy, by w Krakowie rozwinąć 
katedrę astronomii. Po śmierci 
większość majątku pozostawił 
uniwersytetowi. Część dał swo-
jemu bratu, który był chłopem 
zamieszkałym w okolicach Prze-
myśla.

Astronomowie z Krakowa 
koncentrowali się na sporządza-
niu tablic i kalendarzy. Było to 
bardzo ważne z punktu widze-
nia państwa. Zajmowali się także 
obalaniem dotychczas uznawa-
nych za oficjalne wizji wszech-
świata. Średniowieczni i rene-
sansowi astronomowie wierzyli 
niczym w Biblię w pisma staro-
żytnego astronoma Ptolemeusza. 
Tymczasem ten mylił się w wie-
lu kwestiach. Tezy przeciwne 

staremu mistrzowi wysunęli 
krakowscy naukowcy: Wojciech 
z Brudzewa i Marcin Bylica.

W 1491 roku na krakowską 
uczelnię zapisał się młody Mi-
kołaj Kopernik. To tu nauczył 
się krytycznego spoglądania 
na dotychczasową wiedzę. Być 
może pomogło mu to w sformu-
łowaniu teorii heliocentrycznej? 
Zresztą najsławniejszy z naszych 
astronomów w swojej pracy 
„O obrotach sfer niebieskich” do-
konywał obliczeń nie w odnie-
sieniu do Torunia czy Olsztyna, 
ale właśnie do południka prze-
biegającego przez Kraków.

W XVI wieku astronomia 
wskoczyła na nowy poziom. 
Zawdzięczała to wynalazkowi 
Galileusza, czyli teleskopowi. 
W latach 1613-1618 w Kaliszu, 
w tamtejszym kolegium jezuic-
kim działał belgijski matematyk 
Melapert. Obserwował Słońce. 
Oczywiście nie bezpośrednio 
przez lunetę. Wiedziano, że gro-
zi to oślepieniem. Malapert rzu-
cał przez lunetę obraz Słońca na 
specjalną płytkę. W ten sposób 
dostrzelał plamy słoneczne, cho-
ciaż błędnie myślał, że są to księ-
życe naszej dziennej gwiazdy.

Kolejnym znanym astro-
nomem był Jan Heweliusz. I on 

astronomię traktował bardziej 
jako hobby. Na dachu swojej 
kamienicy zamontował lune-
tę i inne instrumenty astrono-
miczne. Co ciekawe, nie byłoby 
to możliwe, gdyby nie ślub He-
weliusza z Katarzyną Rebesch-
ke. Kobieta wniosła do związku 
posag w postaci dwóch kamie-
nic, które sąsiadowały z kamie-
nicą Heweliuszów. W ten sposób 
Jan uzyskał bardzo dużo miejsca 
na dachach, by wznieść swoje 
obserwatorium.  Heweliuszowi 
zawdzięczamy przede wszyst-
kim bardzo dokładne mapy 
Księżyca. Heweliusz zbankruto-
wałby, ku wściekłości małżonki, 
ale jego badania docenili możni 
tego świata. Otrzymywał m.in. 
roczną pensję od króla Francji 
Ludwika XIV. Pensję nadał mu 
również król Jan III Sobieski.

W XVIII wieku za astrono-
mię wzięli się Jezuici., Założyli 
obserwatoria przy swoich szko-
łach w Wilnie i Poznaniu. O tym 
pierwszym wspomniano nawet 
w „Panu Tadeuszu”. Podkomorzy 
mówił:

„I ja astronomii słuchałem 
dwa lata, w Wilnie, gdzie Puztni-
na mądra i bogata”.

Dopiero w 1820 roku obser-
watorium powstało w Warsza-

Postać

Nie było innej drogi...
Lita to zdrobnienie od imienia Felicyta, co z łaciny oznacza tyle co „szczęście”. 
Życie Lity Iwanowskiej było jednak bardzo trudne. Jej rodzina związana była 
z Piątkowem w powiecie wąbrzeskim.

Felicyta urodziła się 1 maja 
1921 roku. Pochodziła z rodziny 
patriotycznej. Ojciec był ofice-
rem wojska polskiego, matka 
nauczała. Lita trafiła do szkoły 
Sióstr Niepokalanek w Szyma-
nowie. Po zdaniu matury w 1938 
roku trafiła do jednaj z najbar-
dziej prestiżowych uczelni  na 
świecie, do brytyjskiego Cam-
bridge.  Latem 1939 roku wró-
ciła do Polski na wakacje, ale 
do Cambridge już nie wróciła. 
Wybuchła II wojna światowa. 
Zgłosiła się do służby jako pie-
lęgniarka. Trafiła do szpitala 
polowego w okolicach Lublina. 
Po powrocie na Pomorze zbie-
rała informacje przydatne dla 
ruchu oporu. Informacje m.in. 
o przetrzymywanych w na-
szych okolicach jeńcach bry-
tyjskich. W drugą stronę infor-
mowała jeńców o tym, co mówi 
się w BBC, czyli brytyjskim 

radiu. Zajmowała się przygoto-
wywaniem paczek dla jeńców. 
Bardzo ciekawy był jej udział 
w organizacji Biała Róża. Była  
to niemiecka organizacja anty-
nazistowska, bardzo nieliczna, 
ale wymagała od jej członków 
wielkiej odwagi. 

W grudniu 1942 roku zo-
stała aresztowana przez Gesta-
po. Przez trzy miesiące znosiła 
dzielnie warunki niemieckiego 
śledztwa w Grudziądzu. W koń-
cu trafiła odo najgorszego miej-
sca na ziemi, do Auschwitz 
Birkenau. Trafiła tam z najgor-
szym z możliwych zarzutów: 
zdradą przeciwko państwu nie-
mieckiemu. Skazano ją na doży-
wocie. To wprost niesamowite, 
ale niespełna 20-letnia kobieta 
rozpoczęła w Auschwitz dzia-
łalność konspiracyjną. Zbierała 
dokumentację obrazującą ludo-
bójstwo. Pomagała wraz z inny-

mi więźniami najbardziej po-
trzebującym. Była to zwyczajna 
samopomoc, ale Niemcy uznali 
ją za działalność wywrotową. 
Po rozbiciu organizacji Lita tra-
fiła do Ravensbruck. W tym 
niemieckim obozie nabawiła 
się gruźlicy. Niemal zmarła. 
Pomógł jej lekarz, który przeby-
wał w tym samym obozie. 

W kwietniu 1945 roku na-
deszła chwila wielkiej radości. 
Lita i 3000 innych więźniarek 
zostało wywiezionych z obo-
zu do Szwecji. Był to efekt po-
mocy hrabiego Bernadotte ze 
Szwecji, który dzięki swoim 
wpływom zdołał zorganizować 
taką pomoc. W Szwecji pozosta-
wała przez kilka lat. Była tam 
pracownicą w rożnych bran-
żach. W 1954 roku przeniosła 
się do USA, gdzie pracowała 
w Szwedzkiej Królewskiej Aka-
demii Nauk Inżynieryjnych, 

a następnie w Waszyngtonie. 
W USA poznała także swego 
przyszłego męża – Antonie-
go. Był on potomkiem polskich 
emigrantów i inżynierem.  Do 
końca życia pozostała aktyw-
na na niwie społecznej. Była 
działaczką czerwonego krzyża. 
Pomagała także polskim opozy-
cjonistom w czasie PRL. W 1995 
roku została obywatelką USA.  

Losy Lity Iwanowskiej są 
tak ciekawe, że postanowiliśmy 
je rozłożyć na kilka numerów. 
Ona sama mówiła, że często 
wiele osób pytało ją „Jak mogłaś 
to wszystko przeżyć?” Odpo-
wiadała wówczas: „Łaska Bo-
ska, pomoc ludzka, dyscyplina 
wewnętrzna i zewnętrzna. Po-
czucie obowiązku w stosunku 
do Boga, Polski, Rodziny i siebie 
samej. W tego rodzaju okolicz-
nościach nie ma wyboru. Jest 
tylko jedna droga. Eo ipso – 
skoro nie ma wyboru - nie ma 
zasługi”. To pokazuje jej wyjąt-
kową skromność.

Opowieść zaczniemy od 
27 sierpnia 1939 roku, gdy Lita 
ostatni raz wyszła przed pa-
łac w Piątkowie. Wcześniej, bo 
w czerwcu wróciła do Polski 
ze szkoły w Anglii. 27 sierpnia 

rodzina przeniosła się do Kra-
kowa. To tam naszą bohaterkę 
zastała wojna. Ojciec Lity był 
wojskowym, ale w stanie spo-
czynku. Podał się do dymisji 
po śmierci Józefa Piłsudskiego 
w 1935 roku. Objął stanowisko 
w przemyśle wojennym. Gdy 
wybuchła wojna, ponownie 
zwrócił się do armii o przyjęcie 
w jej szeregi.  2 września Lita 
widziała ojca odchodzącego do 
wojska.  Lita wraz z lekarzem 
weterynarii i inżynierem za-
łożyła na Lubelszczyźnie szpi-
talik polowy. Wszystko w tych 
dniach było improwizowane. 
Gdy szpital znajdujący sie w lo-
kalnej szkole zajęli Niemcy, Lita 
została tłumaczką dla niemiec-
kiego majora. Był katolikiem 
z Bawarii, miłośnikiem sztuki. 
Dopiero po latach Lita dowie-
działa się, że ów major również 
działał w organizacji antynazi-
stowskiej.  Dzięki jego pomocy 
otrzymała stosowną przepust-
kę, która uprawniała ją do po-
mocy ze strony wojsk niemiec-
kich podczas powrotu do domu.  
W ten sposób 11 listopada 1939 
roku dotarła do mamy do Piąt-
kowa. Ciąg dalszy nastąpi…

(pw)

wie. Zbudowano je za swoje pie-
niądze Franciszka Armińskiego. 
Był on naukowcem wyuczonym 
we Francji. Swoje życie poświęcił 
warszawskiemu obserwatorium. 
Nawet po powstaniu listopado-
wym, gdy uczelnię zamknięto, 
obserwatorium wyłączono z tego 
rozkazu i mogło nadal funkcjo-
nować. Naukowcy w ciągu wie-
lu lat pracy wyznaczyli kata-
log współrzędnych 32 tysięcy 
gwiazd! Później wydano kolejny 
tom z następnymi 32 tysiącami. 
Całkiem niedaleko nas w okresie 
zaborów istniało także obser-
watorium prywatne w Płońsku, 
Należała do lekarza Jana Jędrze-
jewicza.

Po odzyskaniu niepodległo-
ści i po niszczących latach I woj-
ny światowej w polskich rękach 
pozostały tylko dwa obserwa-
toria: w Krakowie i Warszawie. 
Potrzeba było wielkiego wysił-
ku, by znów podźwignąć polską 
astronomię. Obecnie nasz region 
słynie z astronomii. W wielu 
miejscowościach powstały małe 
obserwatoria tzw. astrobazy. Do-
skonale wpisują się one w wiel-
kie dokonania polskich astrono-
mów.

(pw)
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Bezpieczne wakacje z biblioteką
GMINA DĘBOWA ŁĄKA  „Biblioteczne atrakcje na wakacje” – to hasło, które przyświecało uczestnikom 
wakacyjnych zajęć w bibliotekach w Dębowej Łące i Wielkich Radowiskach

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Wakacyjne spotkania 
w książnicach odbywały się 
w dniach od 25 do 29 czerwca. 
Uczestnicy zajęć wykonywa-
li  prace plastyczne, czytali na 
głos książki, grali w gry logiczne 
oraz bawili się na świeżym po-
wietrzu. Dużą atrakcją dla dzie-

ci był seans w toruńskim kinie 
oraz zwiedzanie nowej siedziby 
wąbrzeskiej biblioteki.

Biblioteczne spotkania 
wieńczyła wycieczka rowero-
wa oraz ognisko z kiełbaskami. 
Zajęcia zostały dofinansowane 
przez Gminną Komisję Rozwią-

zywania Problemów Alkoholo-
wych. Ich celem byłopokazanie 
dzieciom ciekawych form spę-
dzania czasu oraz wyrabianie 
nawyku zdrowego stylu życia.

(pg)
fot. nadesłane 

Z wizytą w wąbrzeskiej bibliotece

Dzieci z zapałem angażowały się 
w przygotowane dla nich zajęcia Dzieci wykonywały różne prace plastyczne

Jedną z atrakcji było ognisko z kiełbaskami

Chwila relaksu na mieście

WABRZEŹNO  Nagroda dla młodych miłośników książek
Uczestnicy dziecięcego Dyskusyjnego Klubu Książki z Wąbrzeźna zostali nagrodzeni w konkursie zorganizowa-
nym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Książnicę Kopernikańską w Toruniu. Łukasz Klimek, Krystian Ba-
sak i Julita Jakubicz pod okiem opiekunki klubu bibliotekarki Joanny Góreckiej z filii nr 1 wąbrzeskiej biblioteki 
przygotowali prezentację obrazującą trudną drogę Polski do niepodległości. Praca uzyskała w konkursie trzecią 
lokatę.

(pg), fot. nadesłane 



Praca przy zbiorze borówki, 
601 282 554

Sanpro Consulting BPO Sp. z o.o. S.K. 
– Agencja zatrudnienia (nr cert.13953) 
– będąca częścią Grupy Kapitałowej 
Impel poszukuje salowej na terenie 
Wąbrzeźna. Mile widziane osoby z orze-
czeniem o stopniu niepełnosprawności. 
Zadzwoń 510-011-604.Administra-
torem Pani/Pana danych osobowych 
jest Sanpro Consulting BPO Sp. z o.o. 
Sp. K. z siedzibą w Dzierżoniowie (58-
200), przy ul. Ignacego Krasickiego 5 
lok 16 (dalej Sanpro Consulting BPO 
Sp. z o.o. Sp. K.).

Rolnictwo

Sprzedam owies. Tel. 664 694 299

Sprzedam siano w kostkach, cena 5 zł/
kostka. Tel. 602 459 227

Sprzedam ziemię rolną 5,70 ha. Piór-
kowo. Tel. 889 091 206 Golub-Dobrzyń 
i okolice

Sprzedam rozsiewacz do nawozów mo-
tyl, tel. 605 872 127 Golub-Dobrzyń i 
okolice

Sprzedam słomę po żniwach z 11 ha. 
Zbójenko, tel. 665 772 484

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

Nieruchomości

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

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

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

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

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

Praca

Zatrudnię kierowcę z kategorią prawa 
jazdy C+E (na firanę ) .Praca w kraju 
.Kontakt 508 304 792 

Firma Alpha Dam w Dębowej 
Łące zatrudni pracownika pro-
dukcji - obsługa maszyn do cię-
cia/rozcinania folii i pakowanie 
towaru. Atrakcyjne warunki za-
trudnienia. CV prosimy wysyłać 
na adres: 87-207 Dębowa Łąka 
45  lub e-mail: info@alphadam.
com.Tel.: 56 646 20 07
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Auto Handel-Komis skup i zamiana, Marek Wi-
śniewski, ul. Lidzbarska 10B, Brodnica,  kon-
takt pod nr. tel. 603 858 933

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

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

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

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

BUDOWNICTWO

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, 
tel. 668 282 610

DOM

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

DOMY WESELNE

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

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

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

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

EDUKACJA

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

FINANSE I BANKOWOŚĆ

KREDYTY I POŻYCZKI

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

FOTOGRAFIA

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

GABINETY WETERYNARYJNE

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

HOTELE

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

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

NIERUCHOMOŚCI

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

ROLNICTWO/LEŚNICTWO

MASZYNY

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

NAWOZY

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

USŁUGI

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

SKŁADY OPAŁU

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

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

SPORT I REKREACJA

ROWERY

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

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

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

USŁUGI

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

SUROWCE / SKUP

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

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

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

ZDROWIE

REHABILITACJA WĄBRZEŹNO UL.WOLNOŚCI 
2/2 TEL. 606125581

ADMINISTRACJA

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

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

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

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

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

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

NUMERY ALARMOWE

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

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

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

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

motocykle / skutery

serwisy

skup aut / demontaż

stacje paliw

usługi

Budownictwo
usługi

Dom
wyposażenie wnętrz

Domy weselne / sale

Edukacja
szkoły językowe

Kredyty i pożyczki

Finanse i bankowość

Gabinety
weterynaryjne

Hotele

maszyny
Rolnictwo / leśnictwo

nawozy

usługi

Składy opału

Sport i rekreacja
rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Numery alarmoweNumery alarmowe

Zdrowie

Fotografia

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

Nieruchomości

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

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

OGŁOSZENIA 
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Uczniowie klas od pierwszej 
do siódmej, którzy uzyskali naj-
wyższe średnie ocen i wzorowe 
zachowanie, otrzymali z rąk dy-
rektor szkoły Elżbiety Małek oraz 
swoich wychowawców nagrody 
książkowe i świadectwa z wyróż-
nieniem.

Przedostatni raz odbyło się 
natomiast zakończenie roku 
szkolnego dla gimnazjalistów. 
Absolwenci z najwyższą średnią 
otrzymali nagrody Wójta Gminy 
Płużnica. W gronie osób z najwyż-
szą średnią wśród uczniów trze-
ciej klasy gimnazjum znaleźli się: 

IIIA – Justyna Meyer, średnia 5,12, 
wzorowe zachowanie; Wiktoria 
Łacek, średnia 5,06, wzorowe za-
chowanie; Julia Matyjas, średnia 
5,06, wzorowe zachowanie; Ka-
rolina Dąbrowska, średnia 4,89, 
wzorowe zachowanie; IIIB – Joan-
na Partyka, średnia 5,17, wzorowe 
zachowanie; Daria Kwiatkowska, 
średnia 4,89, wzorowe zachowa-
nie Martyna Wiśniewska, średnia 
4,89, bardzo dobre zachowanie; 
Katarzyna Kobalska, średnia 4,83, 
wzorowe zachowanie; Katarzyna 
Wąż, średnia 4,86, wzorowe za-
chowanie; Patrycja Osińska, śred-

nia 4,78, wzorowe zachowanie; 
Wiktoria Wańska, średnia 4,78, 
wzorowe zachowanie; Weronika 
Linda, średnia 4,78, bardzo dobre 
zachowanie; Wiktoria Witkowska, 
średnia 4,78, wzorowe zachowa-
nie.

Najlepsze wyniki egzaminu 
gimnazjalnego uzyskali: (w części 
humanistycznej - język polski) 
Dominika Jaskulska 91% i Wikto-
ria Wańska  91%; (w części huma-
nistycznej - historia i wos) Patryk 
Przybylski 97%; (w części matema-
tyczno-przyrodniczej - matema-
tyka) Wiktoria Łacek 79%, Szymon 
Makoś 79%; (w części matematycz-
no-przyrodniczej- przedmioty 
przyrodnicze) Justyna Meyer 86%; 
(w części językowej - język angiel-
ski podstawowy) Katarzyna Ko-
balska 100% i Justyna Meyer 98%; 
(w części językowej - język angiel-
ski rozszerzony) Justyna Meyer 
95% i Katarzyna Kobalska 93%.

Uroczystość w Nowej Wsi 
Królewskiej zakończyła się miłym 
akcentem. Uczniowie klasy dru-
giej gimnazjum wręczyli swoim 
starszym kolegom i koleżankom 
upominki. Agnieszka Makowska 

Dla uczniów zaczęły się wakacje

Najlepsi w minionym roku szkolnym
GMINA PŁUŻNICA  Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Płużnicy wyróżnienia i nagrody za dziesięciomiesięczny trud odebrali uczniowie klas I-VII oraz 
gimnazjaliści

w imieniu drugoklasistów podzię-
kowała absolwentom za codzien-
ne wsparcie, współpracę i dobre 
rady, jakimi dzielili się oni z młod-

szymi rocznikami przez trzy lata 
nauki w gimnazjum.

oprac. (krzan)
fot. nadesłane
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Unia powalczy w okręgówce
WYWIAD  Unia Wąbrzeźno, po zaciętym dwumeczu barażowym, wywalczyła awans do upragnionej ligi 
okręgowej. O sukcesie i planach na przyszłość rozmawiamy z obrońcą Radosławem Drapiewskim

Czy powtórzy się koszmar ubiegłorocznych żniw? 
Jak uchronić się przed utratą plonu podczas nadchodzącego lata?

Czas żniw to kulminacyjny 
moment wielomiesięcznej pracy 
rolnika. Dlatego też tak ważne 
jest, by wykorzystany sprzęt ce-
chował się jak najwyższą wydaj-
nością i niezawodnością. Obecna 
aura zapowiada kumulację prac 
żniwnych w bardzo krótkim cza-
sie. Wymusza to na rolnikach 
pośpiech i prace kombajnami 
z maksymalną wydajnością. Dla-
tego warto wiedzieć co wpływa 
na ich efektywność w trakcie 
żniw. 

Płynny przepływ 
masy żniwnej 
przez kombajn
Zbierany plon poddawany 

jest obróbce w kombajnie na kil-
ku etapach: podawanie, omłot, 
separacja, czyszczenie oraz za-
gospodarowanie resztek pożniw-
nych. 

– W ramach tych etapów 
plon powinien przepływać przez 
poszczególne podzespoły w spo-
sób płynny, tak aby żaden z nich 
nie był czynnikiem ograniczają-
cym przepływ. Zapewnia to wy-
soką wydajność maszyny – mówi 
Mateusz Janicki z John Deere Pol-
ska.

Wydajne kombajny klawi-
szowe posiadają najczęściej duży 

bęben młócący na przykład z 10 
cepami, z których aż 4 zawsze 
pracują na klepisku. Innym cha-
rakterystycznym elementem 
w wydajnych kombajnach jest 
wielobębnowy układ młócący 
gwarantujący dużą powierzchnię 
aktywnej separacji. 

– Przykładem mogą tutaj 
być kombajny John Deere z serii 
T, gdzie dodatkowo dzięki zasto-
sowaniu bębna nasiębiernego za-
pewniony jest łagodny przepływ 
masy oraz minimalne uszkodze-
nia słomy i ziarna – podkreśla 
przedstawiciel John Deere.

Automatyzacja oznacza 
zwiększoną wydajność
Jednym z kolejnych elemen-

tów wpływających na wyższą 
wydajność jest automatyzacja 
kombajnu, na przykład satelitar-
ny system automatycznego pro-
wadzenia (AutoTrack). Dzięki jego 
zastosowaniu operator może 
zostać odciążony od ciągłego ob-
serwowania czy koszenie odby-
wa się pełną szerokością zespołu 
żniwnego. Takie wsparcie ze stro-
ny maszyny pozwala operatoro-
wi skupić się na monitorowaniu 
innych funkcji kombajnu. Tego 
typu układ poprawia wydajność 
kombajnu i pozwala na podnie-

sienie prędkości jazdy podczas 
zbioru i koszenie pełną szeroko-
ścią zespołu żniwnego. Do tego 
zapewnia wyższą wydajność 
podczas pracy po zmierzchu oraz 
przy ograniczonej widoczności 
(kurz).

Zastosowane w kombajnach 
innowacyjne rozwiązania takie 
jak, np. Interaktywna Regulacja 
Kombajnu (ICA) pozwalają ope-
ratorowi określić, co dla niego 
jest priorytetem: jakość ziar-
na, słomy czy np. poziom strat. 
System analizuje na bieżąco in-
formacje otrzymywane z kamer 
skanujących masę żniwną na 
przenośniku czystego ziarna oraz 
niedomłotów. Od razu dokonuje 
korekty w ustawieniach parame-
trów takich jak: prędkość bębna 
młócącego, szczelina klepiska, za-
kres otwarcia sit, itp., tak aby nie 
przekroczyć ustawionego przez 
operatora poziomu strat i jakości 
ziarna a jednocześnie zapewnić 
maksymalną wydajność.

Ważnym aspektem automa-
tyzacji w kombajnach jest system 
automatycznej synchronizacji 
prędkości i kierunku jazdy ciągni-
ka z kombajnem (MachineSync). 

– Umożliwia on wyładunek 
ziarna w trakcie koszenia z wyż-

szą prędkością. Prowadzi to do 
zmniejszenia strat ziarna pod-
czas jego rozładunku i zwiększe-
nia wydajności pracy na polu – 
tłumaczy Mateusz Janicki. 

Bardzo wydajny 
zespół żniwny
Na wydajność kombajnu 

ogromny wpływ ma odpowied-
nio dobrany przyrząd żniwny po-
zwalający na szybkie przystoso-
wanie do zbioru różnych upraw. 
W ten sposób firma John Deere 
oferuje wiele rozwiązań takich 
jak przyrządy z wysuwanym sto-
łem, z przenośnikiem taśmowym 
czy elastyczną kosą. Obecna aura 
zapowiada konieczność jedno-
czesnego zbioru różnych rodza-
jów plonu np. rzepak i zboża. 
Technologia regulacji szerokości 
stołu zespołu żniwnego przy-
spieszy przygotowanie kombajnu 
do szybkiego i płynnego przejścia 
pomiędzy uprawami.   

Zespół czyszczący
Najwyższą czystość zebrane-

go ziarna gwarantuje odpowiedni 
układ czyszczący. Zastosowanie 
specjalnej konstrukcji sit np. HP 
(wysokiej wydajności) oraz ich 
duża powierzchnia zapewnia 
doskonałe parametry zebranego 
materiału. 

John Deere wykorzystuje np. 
rozwiązania z branży lotniczej, 
tj. lekkie, aluminiowe elemen-
ty połączone nitami. Pozwala to 
uzyskać najwyższą trwałość kon-
strukcji kosza sitowego i ograni-
czyć wywoływane przez niego 
drgania. Podczas pracy w terenie 
pagórkowatym bardzo ważnym 
czynnikiem wpływającym na 
wyższą wydajność jest pozio-
mowanie kombajnu. Na przy-
kład kombajny marki John Deere 
mogą być dostarczone w wersji 
HillMaster, czyli maszyny z sys-
temem poziomowania całego 
kombajnu.

Więcej informacji:

Piotr Dziamski
Kierownik marketingu 

John Deere Polska
e-mail: DziamskiPiotr@

JohnDeere.com 
tel. 604 25 64 64

Przemysław Duszczak
PR Manager, dotPR

e-mail: przemek.dusz-
czak@dotpr.pl 

tel. 608 37 00 32

– Jak smakuje awans wywal-
czony w takich okolicznościach, 
po zaciętym barażu?

– Po trzech latach w końcu 
udało nam się wywalczyć upra-
gniony awans. Cieszymy się z tego 
powodu, ponieważ bardzo nam na 
tym zależało. Okoliczności w ja-

kich udało nam się wygrać baraż 
sprawiają, że awans ten smaku-
je jeszcze lepiej. Kibice oraz at-
mosfera jaka panowała podczas 
dwumeczu była niesamowita, za 
co w imieniu piłkarzy dziękuję 
wszystkim fanom.

– Jak, ze swojej perspekty-

wy, ocenisz dwumecz z Falą?
– Fala to bardzo trudny prze-

ciwnik, w tym klubie gra wielu 
doświadczonych zawodników, ich 
atutem jest solidna obrona. Sam 
fakt, że w dwumeczu padło tak 
mało bramek świadczy o wyrów-
nanym poziomie obu drużyn.

– Po słabym początku run-
dy rewanżowej wielu zwątpiło 
w to, że uda się wam wywalczyć 
druga lokatę i przystąpić do 
wspomnianego barażu. Co mó-
wiliście sobie w tych trudnych 
momentach i czy docierały do 
was te głosy zwątpienia i kry-
tyki?

– Nie przejmowaliśmy się 
zbytnio krytyką, wiedzieliśmy na 
co nas stać i o co walczymy. Jeste-
śmy drużyną nie tylko na boisku, 
ale również poza nim, wszyscy ra-
zem wspieraliśmy się w tych cięż-
kich momentach. Czasami brako-
wało nam szczęścia, ale udało się 
wrócić na właściwie tory i wszyst-
ko poszło zgodnie z planem.

– Rozmawialiście już o ce-
lach na sezon 2018/2019, czy na 
razie cieszycie się z uzyskanej 
promocji?

– Jeszcze nie było żadnych 
rozmów na ten temat. Przed 
barażem skupiliśmy się tylko 
na dwumeczu, a na razie jest za 
szybko na konkrety. Póki co, cie-
szymy się z awansu.

– Czy ta drużyna wymaga 
wzmocnień, czy twoim zda-
niem stać was na równorzęd-
na walkę w okręgówce w takim 
zestawieniu personalnym?

– Drużynę stać na rów-
norzędną walkę z drużynami 
z okręgówki, co niejednokrot-
nie pokazywały sparingi czy 
mecze pucharowe, lecz jeśli 
chcemy myśleć o wyższych ce-
lach, to warto byłoby pomyśleć 
o wzmocnieniach, co na pewno 
przełożyłoby się na lepszą grę.

Rozmawiał: (kl)
fot. archiwum
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