
Od 5 listopada kasa Urzędu 
Miasta Wąbrzeźno jest czynna od 
poniedziałku do piątku włącznie 
w godz. 8.00 – 11.30. W tym czasie 
można dokonywać wpłat gotów-
kowych. Po godzinie 11.30 w kasie 
będzie można płacić kartą płatni-
czą, ale tylko za czynności urzędo-
we w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Urząd przypomina ponadto, 
że za wpłaty na konto bank nie 
pobiera opłat. Konto Urzędu Mia-
sta Wąbrzeźno: Bank Gospodarki 

Żywnościowej Warszawa nr konta 
26 2030 0045 1110 0000 0219 3680. 
Opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi przyjmowane 
są na indywidualne konto podat-
nika, prowadzone w Banku Gospo-
darki Żywnościowej w Warszawie, 
numer konta podawany jest przy 
składaniu deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.

(krzan)

Wąbrzeźno

Zapłacimy w kasie 
lub na konto
Wąbrzeski ratusz informuje, że należności z tytułu 
podatków, opłat lokalnych i innych zobowiązań moż-
na uiszczać gotówkowo w kasie urzędu lub bezgo-
tówkowo na konto magistratu.
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POWIAT  W październiku Naczelny Sąd Administracyjny od-
dalił skargę kasacyjną wojewody kujawsko-pomorskiego uzna-
jąc, że Rada Powiatu Wąbrzeskiego mogła przyjąć uchwałę 
w sprawie Karty Samorządności

Powiat wygrał 
z wojewodą 
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Rada powiatu przyjęła Kartę 
Samorządności w połowie ubie-
głego roku, podobnie jak wiele sa-
morządów w kraju. W dokumen-
cie można było przeczytać m.in. 
„Samorząd terytorialny stanowi 
fundament demokratycznego 
państwa. Odbudowa polskiego sa-
morządu, która przyniosła spo-
łecznościom lokalnym autonomię 
i możliwość decydowania o swoim 
losie, jest najbardziej udaną z pol-
skich reform. Dzięki temu zmie-
niliśmy Polskę, zyskując przy tym 
zaufanie większości Polaków, co 
systematycznie potwierdzają ba-
dania opinii publicznej. (...) Ograni-
czenie praw wyborczych obywateli, 
pozbawienie przedstawicieli miesz-
kańców gmin samodzielności w re-
alizacji zadań publicznych, swobody 
w gospodarowaniu ich wspólnym 
majątkiem, wolności we współ-
działaniu z innymi jednostkami 

spowoduje zahamowanie rozwoju 
lokalnego, zgodnego z oczekiwa-
niami mieszkańców. Odbieranie 
kompetencji gminom, powiatom 
i województwom, przekazywanie 
ich administracji centralnej, odda-
lonej od obywateli i niepoddanej 
ich kontroli, to odejście od demo-
kracji. Stanowczo się temu sprzeci-
wiamy.”

Uchwałę zakwestionował wo-
jewoda kujawsko-pomorski. Spra-
wa trafiła do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Bydgoszczy, 
który nie dopatrzył się nieprawi-
dłowości. Wojewoda złożył więc 
skargę kasacyjną do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego. W paź-
dzierniku zapadł wyrok w tej spra-
wie, korzystny dla Rady Powiatu 
Wąbrzeskiego.  

W uzasadnieniu NSA czy-
tamy: „Samorząd terytorialny 
uczestniczy w życiu publicznym, 

a to oznacza, że poza wykonywa-
niem zadań publicznych w grani-
cach i na podstawie prawa nie jest 
pozbawiony uczestniczenia w ży-
ciu publicznym w formach poza-
prawnych wypowiedzi, apeli. Zaj-
mowanie stanowiska w sprawach 
publicznych nie wymaga podstawy 
prawnej, nie rodzi bowiem po stro-
nie organów właściwych obowiąz-
ku ich rozpoznania, a tym bardziej 
rozstrzygnięcia uwzględniającego”.

– Muszę przyznać, że nie zo-
stałem zaskoczony takim rozstrzy-
gnięciem – mówi starosta Krzysz-
tof Maćkiewicz. – Już podczas 
rozprawy przed WSA w Bydgoszczy 
argumentowałem, że Rada Powia-
tu w Wąbrzeźnie nie uzurpowała 
sobie prawa do tworzenia nowych 
aktów prawnych lub podważenia 
istniejącego porządku prawnego. 
Nam zależało jedynie na apelu do 
władz państwowych i sądzę, że cel 
został osiągnięty bowiem Karta Sa-
morządności to efekt wielu lat pra-
cy samorządów polskich i doku-
ment pokazujący ich skuteczność 
w trosce o rozwój społeczności 
lokalnych.

Wyrok NSA jest prawomocny.

 (ToB)
 fot. archiwum

GMINA DĘBOWA ŁĄKA  Oryginalnie w Łobdowie

W weekend w Łobdowie została odprawiona msza w historycznej opra-
wie, połączona ze wspólnym śpiewaniem patriotycznych pieśni. Wszystko 
w ramach zakończenia sezonu jeździeckiego. Pomysłodawcą spotkania był 
miejscowy proboszcz ks. Piotr Rutkowski. 
Więcej na stronie 6. 

(ToB), fot. (krzan) 
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Duże inwestycje w szpitalach
POWIAT  Samorząd województwa podsumował inwestycje w szpitalach powiatowych w regionie. Ile pie-
niędzy trafiło na rozwój wąbrzeskiej lecznicy?
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– Nowoczesne techniki 
w służbie zdrowia ratują życie. Na-
sze lecznice, także te powiatowe, 
muszą mieć możliwość ich wyko-
rzystywania. Szpitale powiatowe 
w regionie przeszły już znaczącą 
modernizację, połączoną w wielu 
przypadkach z rozbudową szpital-
nych kompleksów oraz zakupami 

wyposażenia i nowoczesnej apa-
ratury, w poprzedniej perspekty-
wie finansowej. Kontynuujemy ten 
proces – mówi marszałek Piotr 
Całbecki.

W ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2007-
2013 na inwestycje w miejskich 
i powiatowych lecznicach regionu 

trafiło dofinansowanie o łącznej 
wartości blisko 170 milionów zło-
tych. Z wyremontowanych oddzia-
łów oraz nowoczesnego sprzętu 
diagnostycznego korzystają też 
między innymi pacjenci szpitali 
w Chełmnie, Lipnie, Radziejowie 
i Świeciu. W szpitalu w Wąbrzeźnie 
powstał nowoczesny blok opera-
cyjny, lecznica w Tucholi dysponu-
je nowym budynkiem, w którym 
funkcjonuje oddział kardiologiczny, 
a w nowym skrzydle chełmżyń-
skiego szpitala ulokowano oddział 
położniczy oraz pediatrię. 

Ponad 1,6 mln zł trafiło do 
Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie, 
na termomodernizację budynków. 
Placówka otrzymała też wsparcie 
na dwa kolejne projekty: „Pod-
niesienie jakości świadczonych 

usług medycznych dla pacjentów” 
(ponad 962 tys. zł) oraz „Poprawę 
dostępności do usług diagnostycz-
nych w celu rozwoju opieki koordy-
nowanej w Nowym Szpitalu w Wą-
brzeźnie Sp. z o.o. poprzez zakup 
sprzętu medycznego do Pracowni 
Endoskopii” (blisko 200 tys. zł). 

– Trwa realizacja kolejnych in-
westycji - w aktualnym rozdaniu 
unijnych środków samorząd woje-
wództwa przeznaczył dotąd na ten 
cel około 75 milionów złotych z na-
szego RPO – mówi Beata Krzemiń-
ska, rzecznik prasowa Urzędu Mar-
szałkowskiego w Toruniu. Szpital 
Miejski w Bydgoszczy wykorzysta 
4 miliony złotych dotacji na popra-
wę diagnostyki, terapii i rehabilita-
cji kardiologicznej. Szpital Miejski 
w Toruniu pozyskał 5,4 miliona zło-

tych na budowę trzykondygnacyj-
nego skrzydła, w którym umieści 
m.in. oddział przeszczepów szpiku 
i związaną z nim pracownię badań 
molekularnych, a także oddział le-
czenia udarów. 

Ponadto lecznica w Rypinie 
kosztem 9 milionów złotych zbu-
duje nowy pawilon na potrzeby 
oddziału rehabilitacyjnego oraz 
przychodni podstawowej opieki 
medycznej i ambulatoryjnej opie-
ki specjalistycznej. Szpital w Lipnie 
otrzymał prawie 5 milionów zło-
tych na przebudowę bloku opera-
cyjnego oraz bloku porodowego, 
a także zakupy specjalistycznego 
wyposażenia.

(ToB)
fot. ilustracyjne

Gmina Ryńsk

Szkoła w Zieleniu zaprasza 
na wspólne świętowanie 
Już w najbliższy piątek o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Zieleniu zostanie zorganizowany Wieczór Niepodległości. 

Setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości bę-
dzie hucznie obchodził cały kraj, 
nawet przez kilka dni. 10 listo-
pada na Stadionie Narodowym 
w Warszawie odbędzie się, trans-
mitowany na żywo na antenach 
TVP i Polskiego Radia, „Koncert 
dla Niepodległej”, a już dzień 
wcześniej, 9 listopada, zieleńscy 

uczniowie, grono pedagogiczne 
oraz wszystkie osoby odczuwa-
jące potrzebę wspólnego święto-
wania, uczczą niezwykłą roczni-
cę w gmachu szkoły. 

Nie ulega wątpliwości, że pol-
ska historia wybrzmiewa od setek 
lat w piosenkach. Wie o tym rów-
nież młodzież, która 9 listopada 
zaprezentuje montaż słowno-

muzyczny o dążeniach Polaków 
do wolności. Z patriotycznym re-
pertuarem wystąpi również chór 
Cantate Domino. Nie zabraknie 
prezentacji konkursowych zdjęć 
„Selfie z Niepodległą” i wystawy 
przedstawiającej historię szkoły 
i jednostek z nią związanych. 

Aleksandra góralska 
fot. nadesłane

Medal dla sołtysa
W październiku marszałek województwa i przewod-
niczący sejmiku wręczyli medale Unitas Durat Pala-
tinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, w uznaniu zasług 
dla budowania polskiej suwerenności i demokracji. 
Wyróżniony został m.in. Stefan Duma, sołtys Bielaw. 

Gmina Płużnica

Został on wyróżniony za 
wieloletnią, pełnioną najdłużej 
w województwie, nieprzerwanie 

od 54 lat funkcję sołtysa. W uro-
czystym dniu Stefan Duma mógł 
liczyć na wsparcie mieszkańców 

gminy Płużnica, którzy oklaski-
wali go podczas gali. 

Wręczenie medali uświet-
nił koncert znanego polskiego 
pianisty i satyryka Waldemara 
Malickiego pt. „Od Gershwina 
do Malickiego”, któremu towa-
rzyszyła sopranistka Barbara 
Lewicka oraz Orkiestra Filhar-
monii Pomorskiej w Bydgoszczy 
pod kierownictwem dyrygenta 
Adama Klocka.

(ToB)

Będzie jarmark
15 grudnia w godz. 9.00-13.00 na Placu Jana Pawła II 
odbędzie się Miejski Jarmark Bożonarodzeniowy.

Wąbrzeźno

Podczas imprezy prezentowa-
ne będą prace twórców ludowych, 
rękodzielników, lokalnych artystów 
a także regionalne produkty spo-
żywcze, ozdoby bożonarodzeniowe 
i wiele innych przedmiotów związa-
nych z tym wyjątkowym czasem.

– Do udziału w planowanej 
inicjatywie zapraszamy lokalnych 
i zamiejscowych przedsiębiorców 
produkujących artykuły żywno-
ściowe, koła gospodyń wiejskich, 
pszczelarzy, cukiernie oraz oso-
by indywidualne zajmujące się 
produkcją ekologicznej żywności, 
a także podmioty zajmujące się 
wyrobem różnego rodzaju bożona-

rodzeniowych ozdób i suwenirów 
– informuje WDK. –  Dodatkową 
atrakcją szczególnie dla najmłod-
szych będą odwiedziny Św. Miko-
łaja, który niewątpliwie przywie-
zie słodkie upominki, dobre słowo 
i szeroki uśmiech dla każdego. 

Wszyscy zainteresowani po-
winni wysłać kartę zgłoszenia na 
adres animacja@wdkwabrzezno.
pl lub Wąbrzeski Dom Kultury, ul. 
Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno, 
do 7 grudnia. Bliższych informacji 
udziela Dział Animacji Kultury WDK 
pod nr tel. 566881727, wew. 24

(ToB)
fot. Wdk
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Pomysł będzie realizowany 
w ramach projektu grantowego 
,,E-aktywni mieszkańcy Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego 
i Łódzkiego”. Jego głównym celem 
jest podniesienie poziomu kom-
petencji cyfrowych mieszkańców, 
niezbędnych do skutecznego ko-
rzystania z mediów cyfrowych 
w celach zawodowych, eduka-
cyjnych i rekreacyjnych. Zostaną 
przeprowadzone bezpłatne szko-
lenia komputerowe dla miesz-
kańców gminy Płużnica z zakresu 
podstawowej znajomości obsługi 
komputera oraz wykorzystywa-
nia internetu. 

– Zachęcam mieszkańców do 
udziału w organizowanych przez 

Urząd Gminy w Płużnicy szkole-
niach. Internet odgrywa w na-
szym życiu coraz większą rolę. 
Warto poświęcić kilkanaście go-
dzin na zajęcia, aby zdobyć umie-
jętności bezpiecznego i efektyw-
nego wykorzystania dostępnych 
w sieci narzędzi - mówi Marcin 
Skonieczka, wójt gminy Płużnica.

Uczestnicy nabędą umiejęt-
ności informacyjne, komunika-
cyjne, rozwiązywania problemów 
czy korzystania z e-usług w sieci. 
W ramach projektu przeszkolo-
nych zostanie 267 osób (powyżej 
25. roku życia) oraz zakupiony 
zostanie sprzęt komputerowy 
niezbędny do przeprowadzenia 
szkoleń, konkretnie 12 laptopów. 

Zajęcia odbędą się w ramach 
siedmiu modułów szkoleniowych: 
Rodzic w Internecie, Moje finanse 
i transakcje w sieci, Działam w sie-
ciach społecznościowych, Tworzę 
własną stronę internetową (blog), 
Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

Każde szkolenie będzie 
trwało 12 godzin, w grupach 12-
osobowych, w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Płużnicy lub po 
skompletowaniu grupy na dany 
moduł tematyczny w świetlicach 
wiejskich na terenie gminy. Pro-
jekt ruszył 1 listopada i zakończy 
się do 31 lipca 2019 roku. Udział 
jest bezpłatny. 

(ToB)
fot. ilustracyjne

Gmina Płużnica

Szkolenia dla mieszkańców
Gmina Płużnica otrzymała blisko 150 tys. zł dofinansowania na realizację projek-
tu ,,Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Płużnica”. Przewiduje on 
bezpłatne szkolenia dla mieszkańców.

Goście przyjechali na zapro-
szenie Towarzystwa Rozwoju 
Gminy Płużnica, w składzie: An-
dreas Wittenberg – wójt gminy 
Hagen, Susanne Puvogel – była 
wójt gminy Hagen oraz przedsta-
wiciele Rady ds. Seniorów. 

26 października podczas kon-
ferencji „Aktywna społeczność 
przeciwdziała wykluczeniu spo-
łecznemu seniorów” uczestnicy 
wymienili się doświadczeniami 
w działaniach na rzecz seniorów. 
Ze strony gminy Płużnica o lokal-
nych przedsięwzięciach mówili: 
Elżbieta Wiśniewska – Płużnicki 
model współpracy władz gminy 
z organizacjami pozarządowymi, 
jako narzędzie wspierania senio-
rów - dobre praktyki; Mirosław 
Tomasik – projekt „Kluby Senio-
ra w Gminie Płużnica”; Magdale-
na Goral – Zielona opieka, czyli 
gospodarstwa opiekuńcze oraz 

Anna Szatkowska – międzypoko-
leniowe projekty w Błędowie.

Z kolei goście opowiadali 
o praktycznych rozwiązaniach 
dla niemieckich seniorów, takich 
jak pudełka SOS, taksówka kolek-
tywna czy imprezy aktywizujące.

– W kolejnych dniach goście 
z Hagen uczestniczyli w spotka-
niach i warsztatach w klubach 
seniora w Błędowie, Orłowie 
i Nowej Wsi Królewskiej. Była 
to okazja to wspólnych rozmów 
i integracji oraz do zawiązania 
nowych znajomości. Seniorzy 
z Hagen odwiedzili również To-
ruń – informuje Urząd Gminy 
Płużnica. 

Współpraca między gmina-
mi rozpoczęła się w 2001 roku, 
od podpisania porozumienia 
w Ostritz.  

(ToB)
fot. UG Płużnica

Gmina Płużnica

Wymienili się 
doświadczeniami
Pod koniec października w gminie Płużnica gościła 
delegacja z partnerskiej gminy Hagen w Niemczech. 
Głównym tematem rozmów była aktywizacja senio-
rów.

WABRZEZNO–CWA.PL

nowe ścieżki dla rowerzystów
WĄBRZEŹNO  Dobiega końca pierwszy etap realizacji projektu „Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa 
dla komunikacji samochodowej”. Jeździć można już przy ul. Hallera i Okrężnej

– Inwestycję rozpoczęliśmy 
latem bieżącego roku – informuje 
Anna Borowska z magistratu. – 
Zadanie to wykonuje wąbrzeskie 
Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych DROBUD Sp. z o.o., wybra-
ne w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. Prace 
przy tej inwestycji zostały podzie-

lone na cztery etapy. Pierwszy to 
budowa ścieżek na ulicach Gene-
rała Hallera (480,00 m) i Okrężnej 
(178,80 m), a kolejne to ul. Macieja 
Rataja – 1108,20 m, ul. Akacjowa 
– 447,70 m i ul. Łabędziej – 314,50 
m. Wszystkie te odcinki, o łącznej 
długości 2529,2 m, połączą istnie-
jące ścieżki w jedną dużą pętlę.

Ścieżki są już wybudowane na 
ulicach Generała Hallera i Okręż-
nej. Wystarczy jeszcze jedynie 
nanieść białą linię, oddzielającą 
drogi dla pieszych i rowerzystów, 
oraz urządzić przejścia i przejazdy 
przez ulice. Na tych dwóch odcin-
kach postawiono również nowe 
oświetlenie. 

– Nie zapomnieliśmy o oso-
bach niedowidzących i niewidzą-
cych, tak jak na innych wcześniej 
przebudowywanych drogach, 
miejsca zejścia na pasy oznaczone 
są żółtymi elementami punktowo 
wypukłymi – dodaje Borowska. 

Przy okazji budowy ścieżek 
będą wykonane nowe zjazdy na 
posesje, oznakowania poziome 
i pionowe oraz wybudowane bę-
dzie jeszcze nowe oświetlenie na 
odcinku ul. Akacjowej. Wszystkie 
ścieżki będą miały nawierzchnię 

bitumiczną. Tak jak na Generała 
Hallera i Okrężnej, ciąg pieszy bę-
dzie miał kolor szary, a rowerowy 
lub pieszo-rowerowy – czerwony. 
Pomiędzy nimi przebiegać będzie 
biała linia. Szerokość ścieżek wy-
nosić będzie od 2,5 do 3,5 m.

Na realizację tego projektu 
miasto otrzymało dofinansowa-

nie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020 w wysokości 758 760,00 zł.

(ToB)
fot. UM



Czwartek 8 listopada 2018 społeczeństwo 5  WABRZEZNO–CWA.PL

Poseł interweniuje
Arkadiusz Myrcha, poseł PO z Torunia, skierował pi-
sma do komendanta wojewódzkiego policji oraz mi-
nistra spraw wewnętrznych i administracji ws. donie-
sień o zwiększonej liczby zwolnień lekarskich wśród 
funkcjonariuszy policji w regionie.

Region

– W ostatnich dniach po-
jawiają się kolejne doniesienia 
medialne dotyczące niepokojąco 
dużej liczby policjantów przeby-
wających na zwolnieniach lekar-
skich. W trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców naszego regionu 
wnoszę o dostęp do informacji 
publicznej.

Myrcha zadał komendantowi 
następujące pytania: Ile osób prze-
bywa na zwolnieniach od dnia 1 
listopada 2018 do dnia sporządze-
nia odpowiedzi, z wyszczególnie-
niem na niżej wymienione KMP 
i KPP?; Ilu funkcjonariuszy pełni 
obowiązki w poszczególnych KMP 
i KPP, wymienionych poniżej?; 
Czy w związku ze zwolnieniami 

lekarskimi policjantów z regionu 
w poniżej wymienionych KMP 
i KPP doszło do odwołań dyżu-
rów, patroli drogowych lub cza-
sowego zamknięcia Komisariatów 
Policji?; Ile w niżej wymienionych 
KMP i KPP jest wolnych stano-
wisk pracy dla funkcjonariuszy 
Policji i kiedy przeprowadzone 
były nabory?; Czy w związku ze 
zwolnieniami lekarskimi w niżej 
wymienionych KMP i KPP istnie-
je ryzyko zmniejszenia gwarancji 
bezpieczeństwa dla mieszkańców 
regionu?

Poseł poprosił o wyszczegól-
nienie pytań m.in. na Komendę 
Powiatową w Wąbrzeźnie.

(ToB), fot. ilustracyjne

Kraj

Podwyżki w policji?
Dodatkowe podwyżki, płatne nadgodziny, rezygnacja 
z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na 
emeryturę oraz 30 dni pełnopłatnego L4 dla funkcjo-
nariuszy z pierwszej linii to propozycje resortu spraw 
wewnętrznych i administracji, które zawiera projekt 
porozumienia przekazany stronie społecznej.

Od 1 stycznia 2019 r. w ra-
mach podwyżek z Programu Mo-
dernizacji Służb Mundurowych 
policjanci, strażacy, strażnicy 
graniczni i funkcjonariusze SOP 
otrzymają średnio o 309 zł pod-
wyżki na etat, a pracownicy cy-
wilni o 300 zł. MSWiA proponuje 
kolejne podwyższenie uposażeń 
funkcjonari uszy od 1 lipca 2019 
r. - przeciętnie o 253 zł na etat. 
W ramach wcześniej podpisanych 
porozumień, pracownicy cywilni 
również otrzymają dodatkową 
podwyżkę w kwocie 250 zł od 1 
lipca 2019 r.

Kolejną propozycją MSWiA 
jest rezygnacja z wymogu ukoń-
czenia 55 lat przy przechodzeniu 
na emeryturę. Oznacza to pozo-

stawienie tylko jednego wymogu 
do przejścia na emeryturę, czyli 
co najmniej 25 lat służby.

MSWiA proponuje także 
zmiany w rozliczaniu tzw. nad-
godzin. Od 1 lipca 2019 r. wpro-
wadzona byłaby odpłatność 
w wysokości 100 proc. stawki 
godzinowej dla wszystkich poli-
cjantów, strażaków, strażników 
granicznych i funkcjonariuszy 
SOP. Wymiar czasu służby funk-
cjonariuszy wynosi 40 godzin 
tygodniowo w przyjętym okresie 
rozliczeniowym. Należność za po-
nadwymiarowy czas służby tzw. 
nadgodziny wypłacane są obec-
nie tylko strażakom w wysokości 
60 proc. stawki za jedną nadgo-
dzinę. W Policji, Straży Granicznej 

i Służbie Ochrony Państwa możli-
wy jest jedynie odbiór wolnego za 
wypracowane nadgodziny.

Od 1 czerwca 2014 r. wyna-
grodzenie za czas choroby zosta-
ło ujednolicone i funkcjonariusze 
na L4 otrzymują 80 proc. uposa-
żenia, tak jak wszyscy inni pra-
cownicy. Związkowcy postulowali, 
aby w ciągu roku w 100 proc. było 
płatne do 30 dni zwolnienia le-
karskiego funkcjonariuszy. Nato-
miast za czas choroby powyżej 30 
dni funkcjonariusz otrzymywałby 
80 proc. uposażenia. MSWiA pro-
ponuje, aby 100 proc. uposaże-
nie za czas choroby otrzymywali 
funkcjonariusze z tzw. pierwszej 
linii, którzy na co dzień pełniąc 
służbę ryzykują swoim zdrowiem 
i życiem.

Wszyscy funkcjonariusze 
służb podległych MSWiA, a tak-
że pracownicy cywilni tych służb 
otrzymali podwyżki od 1 stycznia 
2016 r. Wtedy uposażenia funkcjo-
nariuszy wzrosły o 202 zł, a wyna-
grodzenia pracowników cywilnych 
o 154 zł. Także od 1 stycznia 2017 
r. uposażenie funkcjonariuszy 
wzrosło średnio o 253 zł, a pensje 
pracowników cywilnych przecięt-
nie o 250 zł.

Od 1 maja tego roku kolejne 
podwyżki otrzymało dodatkowo 
ponad 110 tys. policjantów, stra-
żaków, strażników granicznych 
oraz funkcjonariuszy SOP. Wzrost 
uposażenia obejmował najmniej 
zarabiających funkcjonariuszy. Na 
ten cel przeznaczono 150 mln zł.

oprac. (ToB)
fot. ilustracyjne

dociekając skąd młodzi mieli infor-
mację o kapeli. Zdaniem Czytelnika 
na skandal zakrawa pytanie o po-
lecanie tego zespołu innym znajo-
mym z podaniem ich danych i dat 
wesel.

– Jak widać, skarbówki jak 
i rząd nie mają już na 500+, tylko 
wypytują ludzi o ich najważniejszy 
w życiu dzień i zobowiązują do od-
powiedzi na pytania, kto polecał 
im usługi fotografa, filmowca oraz 
zobowiązują osoby do okazania 
potwierdzenia zapłaty za usługi 
dekoracji kościoła (!!!!) – napisał na 
naszą skrzynkę redakcyjną Czytel-
nik, prosząc o interwencję. – Kto 
ma je okazać, ksiądz czy siostra 
zakonna? Mało tego – pytanie nr 
11 nakłania ludzi do donoszenia 
na siebie i donoszenia na zespoły, 
z usług których korzystali. Pytają 
podatników, kto polecał im usługi 
fotografa i czy byli na innych im-
prezach, na których ci wykonawcy 
również świadczyli usługi. Jak na-

zwać to inaczej niż nakłanianie do 
donoszenia na siebie nawzajem? 
Czy naprawdę tak ma wyglądać 
kontakt z urzędami skarbowymi? 
Donoszenie na siebie nawzajem, 
straszenie konsekwencjami i inwi-
gilacja podatników? Dodam też, że 
skarbówka w Rypinie słynie z po-
dobnych działań.

My oczywiście zwróciliśmy 
się zarówno do rypińskiego US jak 
i do Izby Administracji Skarbowej 
w Bydgoszczy z prośbą o wyjaśnie-
nie sprawy. Dlaczego do młodego 
małżeństwa trafiło takie pismo? 
Czy nowożeńcy są o coś podejrza-
ni?

– Pismo skierowane przez 
naczelnika Urzędu Skarbowego 
w Rypinie do nowożeńców nie jest 
wezwaniem, jest jedynie prośbą 
o informacje. Jest to jednostkowe 
działanie urzędu dotyczące kon-
kretnego postępowania wobec 
podmiotów z branży weselnej. 
Urzędy skarbowe co do zasady nie 

stosują takich rozwiązań, nie są 
one zalecane. Osoba, która otrzy-
mała takie pismo, nie ma obo-
wiązku na nie odpowiadać. Adresat 
pisma nie jest stroną jakiejkolwiek 
kontroli lub postępowania podat-
kowego ze strony urzędu skarbo-
wego i w związku z tym pismem 
nie grożą mu żadne konsekwencje 
– mówi Kinga Błaszczyńska, star-
szy specjalista z Referatu Obsługi 
Klienta i Komunikacji Zewnętrz-
nej Izby Administracji Skarbowej 
w Bydgoszczy.

Ponadto poinformowano 
nas, że w celu wyjaśnienia wszel-
kich wątpliwości proceduralnych 
dla podatników pozostających 
we właściwości miejscowej Urzę-
du Skarbowego w Rypnie zostaną 
w najbliższym czasie zorganizowa-
ne otwarte spotkania szkoleniowe 
w ww. zakresie.

(ak), fot. Natalia Chylińska-
Żbikowska/ilustracyjne

O nietypowej sytuacji poinfor-
mował nas Czytelnik, który prze-
słał na naszą skrzynkę redakcyjną 
skan pisma jakie 29 października 
br. wystosował do młodego mał-
żeństwa naczelnik Urzędu Skarbo-
wego w Rypinie. Jest to wezwanie 
do udzielenia odpowiedzi na 11 
pytań dotyczących finansowania 
i organizacji przyjęcia weselnego 
z 2016 roku. Nowożeńców wzywa 

się do wyjaśnienia m. in.: ile zapła-
cili za salę weselną i gdzie odbyło 
się przyjęcie oraz czy otrzymali 
potwierdzenie zapłaty. Padają też 
pytania o wystrój kościoła, usługi 
fotograficzne i filmowanie, obsługę 
muzyczną imprezy, umowy i fak-
tury. Szczególnie US chce się przyj-
rzeć zespołowi muzycznemu, pyta-
jąc o jego dokładną nazwę, prosząc 
o kopię umowy i skan rachunku, 

skarbówka sprawdza... nowożeńców
REGION  Nietypowe pismo z urzędu skarbowego dostali młodzi małżonkowie z powiatu rypińskiego. 
Naczelnik US pyta w nim o sprawy finansowe związane z weselem, które odbyło się w 2016 r. Zdaniem na-
szego Czytelnika to nic innego jak skarbowa inwigilacja
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W mszy świętej uczestniczyli miłośnicy polskiej historii

W Przeszkodzie przy ognisku

Ks. Piotr Rutkowski (z lewej) zainicjował muzyczne spotkanie

WABRZEZNO–CWA.PL

Proboszcz z Łobdowa nie po 
raz pierwszy pozytywnie zasko-
czył parafian swoją pomysłowo-
ścią i otwartością wobec wier-
nych. 

– Takiej mszy to jeszcze u nas 
nie było. To trzeba zapamiętać – 
oceniła jedna z parafianek. 

Rzeczywiście, widok husarzy 
przy ołtarzu nie należy do litur-
gicznego kanonu. Tym razem do 
kościoła pw. św. Małgorzaty w hi-
storycznych strojach przybyli 
także przyjaciele i znajomi pro-
boszcza. Ks. Piotr Rutkowski zna-
ny jest z zamiłowania do historii 
oraz jazdy konnej, poza tym wier-
ni cenią jego muzyczne pasje, du-
chowny gra m.in. na gitarze, akor-
deonie i saksofonie. Dlatego też 
spora grupa po zakończeniu mszy 
udała się do położonej niedaleko 
szkółki leśnej, aby przy ognisku 
zaintonować popularne pieśni. 
Marsz Pierwszej Kompanii Kadro-
wej, Białe róże, O mój rozmarynie 
– to tylko niektóre z patriotycz-
nych pieśni, które w niedzielne 
popołudnie rozbrzmiewały wśród 
drzew w punkcie edukacji leśnej 
Szkółka Przeszkoda. Warto dodać, 

iż kolejne spotkanie odbędzie się 
w tym samym miejscu w niedzielę 
11 listopada. O godzinie 16.00 or-
ganizatorzy zapraszają do wspól-
nego świętowania setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Tego dnia również nie za-
braknie wspólnego muzykowania 
i patriotycznych akcentów.

Husaria dziękuje
– To jest nasze podziękowanie 

za udany sezon jeździecki – mówi 
ks. Piotr Rutkowski, kapelan Cho-
rągwi Husarskiej Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. – W dzi-
siejszym wydarzeniu uczestniczą 
ludzie związani z jeździectwem, 
znajomi, przyjaciele, miłośnicy 
koni oraz przejażdżek w siodle. 
Nie brakuje ludzi młodych, nawet 
dzieci, gdyż one także fascynują się 
jazdą konną. Chcemy podziękować 
Panu Bogu za to, że kolejny sezon 
minął bez wypadków. Różnie to 
przecież bywa, ale dzięki boskiej 
opiece udało się nam szczęśliwie 
zakończyć tegoroczne jazdy. Jed-
nocześnie dziękujemy również 
świętemu Hubertowi, patronowi 
myśliwych i jeźdźców uczestni-
czących w pogoni za lisem. Dzię-

kujemy ponadto świętemu Jerze-
mu, który także jest patronem 
jeżdżących konno. Dziękujemy 
wreszcie świętemu Marcinowi, 
któremu poświęcona będzie rów-
nież następna niedziela. Nie tylko 
ludzkie rzeczy są ważne, ale też 
świętych obcowanie – podkreśla 
proboszcz łobdowskiej parafii. – 
Dlatego prosimy ich, aby nadal 
czuwali nad nami. Można rzec, iż 
to nasza reakcja na miłość, którą 
Pan Bóg nas otacza – dodaje.

Rypinianie zapraszają
Jednym z aktywnych uczest-

ników uroczystości był Andrzej 
Szalkowski, dyrektor Muzeum Zie-
mi Dobrzyńskiej w Rypinie. Przy 
okazji spotkania zaprosił on do 
celebrowania rocznicy odzyska-
nia niepodległości podczas wyda-
rzenia organizowanego przez jego 
placówkę. 

– Zapraszam wszystkich na 
okolicznościową wystawę, której 
otwarcie odbędzie się w piątek 9 
listopada o godzinie 17.00 – mówi 
dyrektor Szalkowski. – Wystawa 
prezentuje dzieje Ziemi Dobrzyń-
skiej, wpisujące się w dzieje Rze-
czypospolitej od momentu utraty 

niepodległości w XVIII wieku do 
roku 1989. Jednak prezentację 
skonstruowaliśmy w taki sposób, 
aby punktem kulminacyjnym ca-
łości były wydarzenia roku 1918. 
Wstęp na wystawę jest wolny, 
zapraszamy więc wszystkich za-
interesowanych historią naszej 
ojczyzny. 

Z kolei następnego dnia, tj. 
10 listopada, od godziny 14.00 do 
18.30 również w Muzeum Ziemi 
Dobrzyńskiej odbędzie się festi-
wal gęsi pod hasłem „Na świętego 
Marcina najlepsza gęsina z Rypi-

na”. 
– Jest to wydarzenie o cha-

rakterze kulturalnym oraz patrio-
tycznym i kulinarnym. Łączymy 
w nim elementy ludowości i oby-
czajowości, związanymi z kuli-
nariami, w których przewodnim 
tematem jest gęś, z tematami pa-
triotycznymi. Jak co roku będzie 
to duża impreza. Przewidujemy, 
iż podczas sobotniego popołu-
dnia odwiedzi nas ok. dwa i pół-
trzy tysiące osób. 

Tekst i fot. (krzan)

Miłośnicy jeździectwa w łobdowie
GMINA DĘBOWA ŁĄKA  Niecodzienną mszą świętą w historycznej oprawie, a także wspólnym śpie-
waniem patriotycznych pieśni, parafianie z Łobdowa wraz z zaproszonymi gośćmi uczcili zakończenie 
tegorocznego sezonu jeździeckiego. Pomysłodawcą oryginalnego spotkania był miejscowy proboszcz ks. 
Piotr Rutkowski

R E K L A M APowiat

Szansa na wsparcie dla rolników 
Ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW na inwestycje 
chroniące gospodarstwa przed ASF lub powodzią. 

Ze wsparcia mogą skorzystać 
dwie grupy beneficjentów. Pierw-
sza to rolnicy, którzy zajmują się 
chowem lub hodowlą nie mniej 
niż 50 sztuk trzody chlewnej. 
Mogą oni otrzymać maksymalnie 
100 tys. zł w całym okresie realiza-
cji PROW 2014-2020, na inwestycje 
chroniące przed rozprzestrzenia-
niem się afrykańskiego pomoru 
świń (ASF). Przy czym wysokość 
dofinansowania przyznanego 

przez ARiMR nie może przekro-
czyć 80 proc. kosztów kwalifiko-
walnych przedsięwzięcia. 

Druga grupa, do której kiero-
wana jest pomoc, to spółki wod-
ne lub związki spółek wodnych, 
w których większość stanowią 
rolnicy posiadający grunty rolne. 
Mogą one otrzymać maksymalnie 
500 tys. zł w całym okresie reali-
zacji PROW 2014-2020, na inwe-
stycje w urządzenia zapobiegają-

ce zniszczeniu gospodarstw przez 
powódź. Także w tym przypadku 
limit dofinansowania wynosi 80 
proc. kosztów kwalifikowalnych. 

Wnioski można składać w od-
działach regionalnych ARiMR 
od 5 listopada do 4 grudnia 2018 
r. Można to zrobić osobiście przez 
upoważnioną osobę lub nadać 
przesyłką rejestrowaną w pla-
cówce Poczty Polskiej. 

(ToB)
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wtz w miejskiej bibliotece
WĄBRZEŹNO  30 października Bibliotekę im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie odwiedziła grupa 
podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej

Wąbrzeski WTZ to miejsce, 
w którym troskę, cierpliwość 
i miłość znajduje pięćdziesięciu 
niepełnosprawnych z powiatu 
wąbrzeskiego. W minionym ty-
godniu byli oni gośćmi miejskiej 
biblioteki. Jak co roku, o tej samej 
porze, spotkanie miało charakter 
warsztatowy i poświęcone było 
przygotowaniom do konkursu 
literackiego dla osób niepełno-

sprawnych „O złoty kałamarz”. 
Tegoroczna edycja konkursu 

nosi tytuł „Niepodległość to ra-
dość”, a jej motywem przewodnim 
jest tytułowa radość z odzyskanej 
wolności, życia w niepodległej oj-
czyźnie i praca zwykłych ludzi dla 
dobra kraju i jego obywateli. 

Punktem wyjścia do dyskusji 
o przyszłych pracach konkurso-
wych podczas spotkania był bi-

blioteczny projekt wizualny „Tacy 
byliśmy”. Dzięki wizualizacji pod-
opieczni WTZ dowiedzieli się jak 
wyglądało życie codzienne wą-
brzeźnian i miasta sto lat temu 
oraz obejrzeli zbiory regionalne 
książnicy z okresu miasta przed 
odzyskaniem upragnionej wolno-
ści. 

Aleksandra Góralska 
fot. nadesłane

Gmina Ryńsk

Popołudnie z cytatami  
25 października w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pływaczewie gościła Jolanta 
Szwalbe, autorka antologii cytatów. 

Łodzianka swoje prelekcje, 
które miały miejsce na ponad 
200 polskich Uniwersytetach 
Trzeciego Wieku, kieruje przede 
wszystkim do osób po 50. roku 
życia. Wykłady w bibliotekach 
nie są jej jednak obce. Najnow-
szy cykl spotkań Szwalbe nosi 
tytuł „Nie starzeje się ten, kto 
nie ma na to czasu” i w czwart-
kowe popołudnie spotkał się 
z uznaniem pływaczewskich se-
niorów. 

Jolanta Szwalbe w 2008 roku 
otworzyła własne wydawnictwo, 

w którym do tej pory wydała 
pięć książkowych pozycji: „Myśl 
i działaj dla przyszłości”, „Złap 
na zawsze wiatr w żagle”, „Wy-
rusz w drogę”, „Sekrety istnie-
nia” oraz „Sto i więcej lat aktyw-
ności”. Poprzez swoją twórczość 
pragnie zarażać jej odbiorców 
optymizmem i pozytywną ener-
gią. Jej życiowym celem jest 
więc aktywizacja osób starszych 
poprzez anegdotki i inspirujące 
sentencje. W antologiach pisze 
o pieniądzach, ważnych dla każ-
dego decyzjach, starości. Teksty 

zawierają również praktyczne 
porady, które w każdym rozbu-
dzić mogą – jak sama przyzna-
je – ducha przedsiębiorczości. 
Szwalbe nie jest również obca 
tematyka religijna. Wspomnia-
na już wyżej antologia „Wyrusz 
w drogę” to zapis 900 myśli Jana 
Pawła II. 

Podczas spotkania w Pływa-
czewie książki Szwalbe, opatrzo-
ne przedmowami ekspertów, 
można było nabyć w bibliotece. 

Aleksandra Góralska
fot. nadesłane

Obchody rocznicy 
z pieśniami w tle
4 listopada mieszkańcy Nowej Wsi Królewskiej rozpo-
częli obchody setnej rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości.

Gmina Płużnica

Cykl uroczystości związanych 
z 11 listopadem w gminie Płużnica 
rozpoczęła msza święta w Koście-
le pw. Świętego Jana Chrzciciela, 
podczas której parafianie wmu-
rowali w jedną ze ścian świątyni 
tablicę pamiątkową upamiętnia-
jącą setną rocznicę odzyskania 
przez Polaków niepodległości. 

Znalazły się na niej nazwiska 
osób związanych z Nową Wsią 
Królewską, które przyczyniły się 
do wyzwolenia terenów naszego 
kraju z rąk zaborców. Uroczyste 
poświęcenie tablicy będzie mieć 
miejsce 11 listopada. 

Mieszkańcom gminy Płużnica 
podczas mszy towarzyszył chór 
Cantate Domino, który zaprezen-
tował specjalnie przygotowany na 
tą okazję repertuar sakralno-pa-
triotyczny. Artyści wystąpią rów-
nież w trakcie trwania obchodów 
niepodległościowych 9 listopada 
w Szkole Podstawowej im. Tade-
usza Kościuszki w Zieleniu oraz 11 
listopada w Kościele pw. Św. Apo-
stołów Szymona i Judy Tadeusza 
w Wąbrzeźnie. 

Aleksandra Góralska
fot. nadesłane
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– Celem organizowanego 
przez jednostkę konkursu jest 
stworzenie dzieciom uzdolnio-
nym muzycznie okazji do zapre-
zentowania swoich umiejętności 
przed profesjonalnym jury oraz 
publicznością. Festiwal „Roz-
śpiewane dzieciaki” skierowany 
jest do dzieci i młodzieży, któ-
rzy oceniani będą w następu-
jących kategoriach tj. wokaliści 
7-10 lat, 11-14 lat, 15-18 lat oraz 
zespoły i duety – kategoria 
open – informuje WDK. 

Każdy z uczestników musi 
zaprezentować dwa utwory, 
w tym jeden obowiązkowo z re-
pertuaru Jacka Cygana. Podczas 

prezentacji jury zwracać będzie 
uwagę m.in. na umiejętności 
wokalne, muzykalność, autorską 
interpretację piosenek, dobór 
repertuaru oraz ogólny wyraz 
artystyczny. Na zwycięzców cze-
kają atrakcyjne nagrody dzięki 
dofinansowaniu zadania przez 
Partnera imprezy, którym jest 
Stowarzyszenie ZAiKS. Zgłosze-
nia są przyjmowane do 22 listo-
pada (decyduje data wpływu do 
WDK). Więcej informacji w Dzia-
le Animacji Kultury WDK, tel. 
566881727, wew. 24, 535436071.

(ToB)
fot. WDK

Rozśpiewane dzieciaki
Już po raz jedenasty WDK zaprasza dzieci i młodzież 
do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dzie-
cięcej „Rozśpiewane dzieciaki” – teksty Jacka Cygana 
i nie tylko… Impreza odbędzie się 2 grudnia o godz. 
10.00 w Wąbrzeźnie.

Wąbrzeźno

WABRZEZNO–CWA.PL

pierwszaki uroczyście ślubowały
WĄBRZEŹNO  25 października w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeź-
nie odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych. W sali gimnastycznej 
zgromadzili się pierwszoklasiści z trzech klas razem z wychowawcami: klasa I a z Lucyną Gajowczyk-
Saniewską, klasa I b z Aleksandrą Straszkiewicz, klasa I c z Magdaleną Dąbrowską

Na uroczystość przybyli też 
zaproszeni goście, m.in. prze-
wodnicząca Rady Rodziców Maja 
Zielińska, dyrektor szkoły Mał-
gorzata Taczyńska, wicedyrektor 
Rafał Wartecki, a także rodzice, 
babcie i dziadkowie uczniów klas 
pierwszych. 

– Na początku uroczysto-

ści zgromadzeni goście obejrzeli 
program artystyczny. Uczniowie 
recytowali wiersze, śpiewali pio-
senki oraz odgadywali zagadki. 
Natomiast po zakończeniu części 
artystycznej nadszedł uroczysty 
moment złożenia ślubowania na 
sztandar szkoły – opisują wy-
chowawczynie pierwszaków. 

Dzieci ślubowały m.in. „być 
dobrymi Polakami, godnie re-
prezentować swoją szkołę, swym 
zachowaniem i nauką sprawiać 
radość rodzicom i nauczycie-
lom”. Następnie dyrektor szkoły 
wraz ze swoim zastępcą doko-
nali symbolicznego pasowania 
na ucznia, dotykając ołówkiem 

ramienia każdego pierwszaka 
i wypowiadając formułę „Pasuję 
Cię na ucznia”.  

Przewodnicząca Rady Ro-
dziców Maja Zielińska wręczyła 
dzieciom pamiątkowe dyplomy, 
a wychowawcy słodkie upomin-
ki („rożki obfitości”). Uroczyste 
ślubowanie złożyli  także rodzi-

ce, zobowiązując się do pomo-
cy swoim pociechom w nauce 
i przezwyciężaniu trudności. 
Na zakończenie dyrektor szkoły 
Małgorzata Taczyńska obdaro-
wała uczniów słodyczami i grami 
edukacyjnymi.

(krzan)
fot. nadesłane

Wąbrzeźno

Warsztaty lalkarskie w WDK
W każdą sobotę października w Wąbrzeskim Domu Kultury odbywały się warsz-
taty lalkarskie prowadzone przez Renatę Boguską, koordynatorkę teatru „Misz-
masz” z Grudziądza.

– Zadaniem uczestników oraz 
ich opiekunów było wykonanie 
pacynki – czarownicy, która póź-
niej została wykorzystana w etiu-
dzie teatralnej pt. „Spotkanie cza-
rownic” – mówi Marlena Tywanek. 

– Warsztaty wyzwoliły siłę kre-
atywności i wyobraźni młodych 
rzemieślników, którzy z dużym 
zaangażowaniem tworzyli koloro-
we pacynki. Natomiast połączenie 
zabawy z formą aktorską pozwo-

liło uczestnikom między innymi 
na poznanie teatru lalek od kuch-
ni oraz wyrażenie swoich emocji 
podczas gry aktorskiej – dodaje. 

Jak informują organizato-
rzy, tuż po występie uczestników 
warsztatów, aktorzy Teatru „Misz-
masz” zaprezentowali najmłod-
szym widzom bajkę pt. „Czerwony 
kapturek”. Przedstawienie zostało 
zaprezentowane w konwencji tzw. 
lalek muppetowych.

Wydarzenie zostało dofinan-
sowane ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach pro-
gramu Dom Kultury + Inicjatywy 
Lokalne 2018. Warsztaty były jed-
nym z modułów realizowanego 
przez WDK projektu „Kulturalna 
bombonierka”.

(krzan)
fot. nadesłane
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Więcej miejsc dla dzieci

Pod koniec listopada rozpoczną się kolejne konkursy 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, dzięki 
którym będzie można uzyskać środki na tworzenie no-
wych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wychowa-
nia przedszkolnego. Minimalna wartość projektu wynosi 
100 tys. zł. Wielkość środków przeznaczonych na dofi-
nansowanie projektów w konkursie to blisko 1,5 mln zł. 
Wnioski mogą składać wszystkie podmioty, z wyłącze-
niem osób fizycznych. Więcej informacji o konkursie na 
stronie mojregion.eu.

Ile na refundację nowych leków?

Około 191 mln złotych planuje przeznaczyć 

w 2019 roku resort zdrowia na refundację no-

wych leków. Kwota ta znalazła się w projek-

cie rozporządzenia w sprawie podziału kwoty 

stanowiącej wzrost budżetu na refundację 

w 2019 r. Całkowity budżet przeznaczony na 

refundację leków, środków spożywczych spe-

cjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyro-

bów medycznych wzrośnie w przyszłym roku 

o 823,15 mln zł.

Lepsza ściągalność alimentów? 

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy 
skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, przedłożony przez 
ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Wśród zmian jest zapis 
o tym, że dłużnicy alimentacyjni będą jako pierwsi wysyłani na roboty 
publiczne. Oznacza to, że jednym z warunków przy takim zatrudnieniu 
będzie posiadanie zadłużenia z tytułu alimentów. Jednocześnie dłużni-
kom gwarantuje się pracę. Przy podziale środków z Funduszu Pracy na 
finansowanie działań aktywizacyjnych bezrobotnych będzie brana pod 
uwagę aktywizacja dłużników alimentacyjnych. Projekt przewiduje tak-
że wprowadzenie odpowiedzialności materialnej – w postaci grzywny 

– pracodawców zatrudniających „na czarno” pracowników będących 
dłużnikami alimentacyjnymi. Projekt zakłada również podniesienie, od 
1 października 2019 r., kryterium dochodowego uprawniającego do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 725 zł do 800 zł. Nowe 
rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

Nowy paszport 

Od 5 listopada można składać wniosek o wydanie paszportu według nowego wzoru, z motywami graficznymi odwo-łującymi się do 100-lecia odzyskania niepodległości. Dokument będzie też le-piej zabezpieczony. Chodzi m.in. o stronę personalizowaną. Będzie ona wykonana z poliwęglanu, co umożliwi zainstalowanie w niej chipa zawierającego dane dotyczą-ce posiadacza. Osoby, które złożą wniosek o nowy paszport, otrzymają go w terminie do 30 dni. Szczegóły można sprawdzić na stronie obywatel.gov.pl.

Posiłek w szkole i w domu 

Minister edukacji przekazała do konsultacji społecznych i uzgodnień 
międzyresortowych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
szczegółowych warunków, form i trybu realizacji modułu 3 wieloletnie-
go rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program dotyczy 
wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły 
podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania 
i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Wspar-
cie finansowe dotyczyć będzie zadań obejmujących: doposażenie, ada-
ptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej 
kuchni i jadalni); doposażenie i adaptację stołówek szkolnych, które obec-
nie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione; zorganizowanie 
nowych stołówek szkolnych; adaptację, poprawę standardu i wyposażenie 
pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków ( jadalni).

Sam sprawdź punkty karne

Każdy kierowca może sprawdzić w interne-
cie, ile zebrał punktów karnych. Wystarczy 
posiadać profil zaufany i wejść na stronę 
obywatel.gov.pl. Informację można wydru-
kować np. w formacie PDF. Baza danych jest 
aktualizowana raz dziennie, więc wyświetlona 
informacja może się zmienić. Dlatego jeżeli 
kierowca ma wątpliwości, powinien sprawdzić 
swoje punkty karne jeszcze raz, na przykład 
następnego dnia.

Rolnicy, składajcie wnioski 

Od 13 do 27 listopada rolnicy, w których gospodarstwach lub dzia-
łach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach spo-
wodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego 
lub gradu (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich), mogą składać wnioski o pomoc. Stawka po-
mocy wynosi: 
• 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której szkody spo-
wodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub 
gradu objęły co najmniej 70% danej uprawy lub szkody powstały na po-
wierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach lub tunelach foliowych; 
• 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której szkody spowodo-
wane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu 
objęły mniej niż 70% danej uprawy lub szkody powstały na powierzchni 
poniżej 70% upraw w szklarniach lub tunelach foliowych.
Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce za-
mieszkania albo siedzibę producenta rolnego.



rolnictwo10 Czwartek 8 listopada 2018

Jabłkowy dramat
RYNEK OWOCÓW  Ceny jabłek sięgnęły dna, a minister rol-
nictwa oskarża o sabotaż... Niemców

Tegoroczny sezon w sadach 
był udany. Jabłka obrodziły. Było 
też dużo wiśni i śliwek. Ceny 
jabłek były i są bardzo niskie. 

Obecnie to kilkanaście groszy za 
kilogram. Smutno wygląda zdję-
cie opublikowane przez Związek 
Sadowników Rzeczpospolitej Pol-

skiej na profilu facebookowym. 
Przedstawia ono hałdę jabłek, 
które nie zostaną sprzedane. 
Leżą i wkrótce zgniją na polu. 

Atmosfera stała się nerwo-
wa, gdy do kryzysu swój głos do-
łożyli politycy. Minister rolnictwa 
miał stwierdzić, że winne zapaści 
są niemieckie firmy, które są jed-
nymi z głównych odbiorców pol-
skich jabłek i przetworów z nich. 
Mają one rzekomo szantażować 
polskich przetwórców, by ci nie 
skupowali jabłek ze skupu in-
terwencyjnego. Resort rozważa 
zainteresowanie sprawą stosow-
nych instytucji, a to w związku 
z podejrzeniami zmowy cenowej. 
Tymczasem tony jabłek gniją.

(pw)
 fot. FB

ASF

Ceny groźniejsze od wirusa
Coraz gorsza sytuacja na rynku trzody chlewnej. Ceny skupu spadają. Przybywa 
za to wymogów weterynaryjnych w związku z ochroną przed ASF. 

W ciągu minionych dwóch 
tygodni ceny tuczników spadły 
o kilkadziesiąt groszy na kilogra-
mie. Obecnie w skupie w naszym 
województwie za kilogram żywca 
otrzymamy od 3,6 zł do 3,85 zł. 
W listopadzie 2017 roku było to 
4,10 zł/kg. 

Nie dość, że ceny skupu spa-
dły, to jeszcze piętrzą się wyma-

gania związane z bioasekuracją. 
Służby weterynaryjne odwiedzają 
gospodarstwa, by kontrolować 
stan zgodności bezpieczeństwa 
weterynaryjnego. Docierają też 
sygnały o wydawaniu nakazów 
likwidacji stad. Jednocześnie do 
Polski importowana jest wieprzo-
wina i to nawet z krajów, w któ-
rych wykryto wirus ASF. 

Kłopoty mogą prowadzić 
do ograniczenia liczby hodow-
ców. Także w Holandii przewi-
duje się, że do 2030 roku z tam-
tejszego krajobrazu wsi zniknie  
ok. 70 proc. hodowli. Pozostaną 
tylko molochy prowadzące po kil-
ka, kilkanaście wielkich chlewni.

(pw)

Prawo

Unia kontra oszustwa
Komisja Europejska chce wprowadzić szereg przepisów, które zakażą stosowania 
szkodliwych praktyk w przetwórstwie płodów rolnych. Jeśli wejdą w życie, popra-
wią sytuację rolników.

Komisja Europejska wniosła 
propozycję zakazu wpisywania 
na fakturach terminu płatności 
dłuższego niż 30 dni kalenda-
rzowych. Trudniej będzie zry-
wać umowy krótkoterminowe 
na zakup żywności. Wstrzyma-

ne ma być także wymaganie od 
rolnika dostarczenia zakontrak-
towanych produktów, jeśli nie 
mógł ich dostarczyć z przyczyn 
losowych, np. suszy, powodzi 
itd. Kolejny zakaz ma dotyczyć 
zwrotu niesprzedanej żywności 

do producenta. 
Ekonomiści krytykują te 

zapisy, wieszcząc podwyżki cen 
żywności. Zmiany popierają eu-
ropejscy rolnicy. 

(pw)

Dopłaty

Sprawdź konto 
W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o szybkiej wypłacie 
zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. Pojawiły 
się problemy, ponieważ niektórzy błędnie wpisali we 
wniosku 26-cyfrowy numer konta. 

Realizująca dopłaty Agencja 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa otrzymała w ciągu 
dwóch tygodni aż 2 tys. zwro-
tów zaliczek, które nie trafiły na 
odpowiednie konta. Najczęściej 
spowodowane to było zmianą nu-
meru rachunku przez rolnika lub 
przeniesieniem konta do innego 
banku. Gospodarz zapominał od-
notować tę zmianę w częściowo 
wypełnionym wniosku o dopłaty 

i pojawia się problem. Oczywi-
ście ARiMR zwracała uwagę na to, 
by przejrzeć dokładnie wniosek 
i sprawdzić zawarte w nim dane, 
ale mimo części osób nie udało się 
uniknąć błędów.

Wypłata zaliczek potrwa do 
końca listopada. Pochłoną one 10 
mld zł. Reszta dopłat pojawi się 
na kontach najpóźniej do czerwca 
przyszłego roku. 

(pw)

Zmiany 
dopiero za rok
Mijający rok uświadomił wszystkim, że sposób szaco-
wania strat rolniczych jest, delikatnie mówiąc, niedo-
skonały. Niezadowoleni są rolnicy, ale narzekają także 
członkowie komisji szacujących straty. Rządzący chcą 
zmienić przepisy już w przyszłym roku. 

Szacowanie strat

Największe kontrowersje bu-
dzi dziedzina produkcji roślinnej 
i zbóż przeznaczonych na pa-
szę i odliczania nieponiesionych 
kosztów tylko w przypadku rze-
czywistego braku zbioru.

W tym roku komisje szacu-
jące straty miały jednoznaczne 
wytyczne. Zgodnie z nimi, infor-
macje o kosztach nieponiesio-
nych z tytułu niezebrania plonów 
w wyniku wystąpienia szkód okre-
śla się według danych producenta 
rolnego. W przypadku określenia 
wielkości produkcji, opiera się na 
danych rolnika, a przypadku ich 
braku – na podstawie danych 
zamieszczonych na stronie in-

ternetowej urzędu obsługujące-
go ministra właściwego do spraw 
rozwoju wsi (należy uwzględniać 
w przypadku, gdy powstały szko-
dy w danej uprawie w wysokości 
co najmniej 70 proc.). 

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi broni się, że prze-
pisy w tej kwestii były konsul-
towane w 2017 roku z urzędami 
wojewódzkimi i nie wpłynęły 
wówczas żadne zastrzeżenia. Re-
asumując, zmiany w szacowaniu 
strat w uprawach będą możliwe 
od przyszłego roku. Szczegółów, 
póki co, brak. 

(pw)

Powrót grypy możliwy
Nadchodzący okres zimowy oznacza wzrost ryzyka wystąpienia grypy – także tej 
ptasiej. Służby przypominają więc o zachowaniu szczególnej ostrożności w go-
spodarstwach, gdzie utrzymywany jest drób.

Profilaktyka

Zalecenia są proste i iden-
tyczne do tych, które obowią-
zywały w ubiegłym sezonie 
zimowym. Najważniejsze jest 
zachowanie rozgraniczenia mię-

dzy drobiem hodowlanym a dzi-
kim ptactwem. Równie istotne, 
by przechowywać paszę w miej-
scach, do których nie ma dostę-
pu dzikie ptactwo. Właściciele 

drobiu powinni także zadbać 
o higienę i po każdym kontakcie 
z drobiem myć ręce wodą z my-
dłem oraz stosować inne środki 
bezpieczeństwa: obuwie ochron-

ne, maty dezynfekcyjne. 
Przy okazji przypominamy, 

że objawami wysoce zjadliwej 
grypy ptaków są: mniejszy apetyt, 
drgawki, skręt szyi, paraliż koń-
czyn, duszność, sinica, biegunki 

i spadek nieśności. Każdy, kto za-
uważy podobne objawy u swoich 
zwierząt, powinien zgłosić to do 
lekarza weterynarii.

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne



wezmą udział w specjalnie do-
branych ćwiczeniach fizycznych. 
Dowiedzą się też, jak unikać 
niebezpiecznych sytuacji m. in. 
w miejscu zamieszkania i środ-
kach komunikacji publicznej, 
a także jak dzięki zdrowemu ru-
chowi i właściwej diecie zacho-
wać sprawność do późnych lat. 
Pierwsze zajęcia już ruszyły.

fot. pixabay/ilustracyjne

ci mężczyźni pomiędzy 65 a 74 
rokiem życia, palący papierosy 
zamieszkali na terenie 12 gmin, 
które zadeklarowały swój udział 
w programie. Badanie przesie-
wowe USG jest bezinwazyjne 
i nie wiąże się z żadnymi powi-
kłaniami dla zdrowia pacjenta. 
Program zakłada przebadanie  
1 346 osób. Nie skorzystają z niego 
mieszkańcy powiatów: wąbrze-
skiego, golubsko-dobrzyńskiego, 
lipnowskiego i rypińskiego. 

Program zapobiegania 
upadkom dla seniorów

Obejmuje ponad pół tysiąca 
osób z terenu 16 samorządów 
lokalnych, które przystąpiły do 
programu, w tym z gminy Ro-
gowo w powiecie rypińskim (13 
osób) i z powiatu wąbrzeskiego 
(30 osób). Uczestnicy programu 
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Wyprzedzić chorobę
PROFILAKTYKA  Trwa realizacja marszałkowskich bezpłatnych programów profilaktyki zdrowotnej, 
z których wiele współfinansowanych jest ze środków samorządów lokalnych. Sprawdź, z którego możesz 
skorzystać Ty lub Twoi bliscy

W tym roku zaplanowano 
wykonanie blisko 4 tysięcy szcze-
pień dzieci i seniorów przeciw 
pneumokokom, przebadanie 2,5 
tysiąca osób pod kątem zakażeń 
WZW typu B i C, a kolejne 1,3 ty-
siąca pacjentów weźmie udział 
w programie badań przesiewo-
wych w kierunku tętniaka aorty 
brzusznej. Z programu badań 
kolonoskopowych skorzysta 25 
tysięcy osób.

– Profilaktyka to wciąż jedno 
z najsłabszych ogniw w systemie 
publicznej służby zdrowia. Tymi 
programami odpowiadamy na 
oczekiwania społeczne – pod-
kreśla marszałek Piotr Całbecki.

Program profilaktyki 
i wczesnego wykrywania no-
wotworów jelita grubego

Z bezpłatnych badań kolo-
noskopowych skorzysta blisko 25 
tysięcy osób. Realizuje je 14 wy-
branych w konkursie o dofinan-
sowanie placówek medycznych 
w całym regionie. Skorzystać 
mogą osoby z grup podwyż-

szonego ryzyka zachorowania 
na raka jelita grubego – w wie-
ku 50-65 lat, a także młodsze, 
w których rodzinach stwierdzo-
no wcześniej tego rodzaju scho-
rzenia. Lista realizatorów pro-
gramu z numerami telefonów 
poniżej (nie ma rejonizacji, więc 
każdy z mieszkańców regionu 
może wybrać dla siebie dowolną 
placówkę). Więcej informacji pod 
numerem telefonu 56 652 18 73.

Program profilaktyki zaka-
żeń pneumokokowych wśród 
dzieci 

Bezpłatnymi szczepieniami 
są objęte dzieci między 24 a 36 
miesiącem życia (czyli nieobję-
te obowiązkowym szczepieniem 
wpisanym na ministerialną listę 
1 stycznia 2017 roku i dotyczącym 
nowo narodzonych dzieci), będą-
ce mieszkańcami 31 gmin i miast, 
które przystąpiły do programu. 
Z naszego terenu są to: gmina 
Płużnica (ośrodki zdrowia w Płuż-
nicy i Nowej Wsi Królewskiej, ob-
jętych programem jest 26 osób, 
tel. 56 688 72 99 lub 56 688 77 99), 
miasto Rypin (SP ZOZ, objętych 
programem jest 100 osób, tel. 54 
280 24 26), gmina Wąpielsk (Gmin-
ny Ośrodek Zdrowia, objęte pro-

gramem są 64 osoby, tel. 56 493 
83 29). Łącznie w województwie 
zaplanowano wykonanie ponad 
2,5 tys. szczepień.

Program profilaktyki zaka-
żeń pneumokokowych wśród 
osób dorosłych 

Z bezpłatnych szczepień sko-
rzysta 1 126 osób - mieszkańców 18 
gmin, które zadeklarowały udział 
w programie. To oferta dla osób 
w wieku powyżej 65 roku życia, 
które nie były szczepione prze-
ciwko pneumokokom i należą do 
grupy ryzyka (leczą się z powodu 
przewlekłego nieżytu oskrzeli i dy-
chawicy oskrzelowej). Z naszego 
terenu do programu przystąpiły: 
powiat golubsko-dobrzyński (reali-
zował szpital powiatowy, program 
zakończono, objął 50 osób) i mia-
sto Wąbrzeźno (realizuje NZOZ 
Medicus, ul. Pruszyńskiego 10, tel. 
56 687 08 87; obejmuje 40 osób).

Program wykrywania zaka-
żeń WZW B i C

W ramach programu prowa-
dzone są badania diagnostyczne 
krwi ukierunkowane na wykrywa-
nie przypadków zakażenia wiru-
sem typu B i C. Skorzystają miesz-
kańcy 23 samorządów lokalnych, 
które zadeklarowały udział w pro-
gramie. Nie skorzystają miesz-
kańcy powiatów: wąbrzeskiego, 
golubsko-dobrzyńskiego, lipnow-
skiego i rypińskiego. 

Program badań przesiewo-
wych w kierunku tętniaka aor-
ty brzusznej

Programem zostaną obję-

GdZIe nAjBLIżej WYKOnAsZ KOLOnOsKOPIę?
Golub-Dobrzyń: Szpital Powiatowy, ul. dr J.G. Koppa 1 E;nabór do 31 grudnia 
2018 r.; rejestracja pon-pt. 8.00-16.00; osoba do kontaktu - Zbigniew Pomian-
kiewicz, tel. 518 201 921
Brodnica: Novamed, ul. Wyspiańskiego 2 a; nabór do 31 grudnia 2020 r.; reje-
stracja pon.-pt. 7.00-18.00, tel. 56/697 60 50, 56/697 76 76
Brodnica: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Wiejska 9; nabór do 31 grudnia 2020 
r.; rejestracja on.-pt. 7.00-15.00; osoba do kontaktu – Ewa Jarzembowska, tel. 
56/697 60 50, 56/697 76 76
Włocławek: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Wieniecka 49; nabór do 31 
października 2020 r.; rejestracja pon.-pt. 7.00-14.35; osoba do kontaktu – Beata 
Lewandowska, tel. 54/412 97 77
Włocławek: Centrum Diagnostyczno-Lecznicze, ul. Królewiecka 2 a; nabór 
do 31 października 2020 r.; rejestracja pon.-pt. 7.25-15.00; osoba do kontaktu: 
Aleksandra Mielcarek, tel. 54/230 13 46
Toruń: Gastromed, ul. Grudziądzka 11/13-14; nabór do 30 listopada 2020 r.; 
rejestracja pon.-pt. 9.00-12.00; osoba do kontaktu – Dorota Leśniewska, tel. 
512 030 550

Konkursy

Gęsina na św. Marcina
Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych w ramach kampanii ,,Ku-
jawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina”. Na uczestników czekają atrakcyjne na-
grody, w tym zestaw rowerów dla całej rodziny.

W konkursach przeprowa-
dzonych m.in. na łamach na-
szych tygodników mieszkań-
cy wygrali gęsie tuszki, które 
odbiorą 10 listopada. Laureaci 

mają szansę spróbować szczę-
ścia ponownie i przygotować 
relację ze świątecznego obiadu 
z gęsiną w roli głównej na kolej-
ny konkurs. A najmłodsi mogą 

wykazać się talentem plastycz-
nym w zmaganiach pod tytułem 
„Artystyczna gęś w kolorach tę-
czy”. 

Konkurs na relacje gęsinowe 

jest adresowany do wszystkich 
mieszkańców regionu, którzy 
kultywują starą polską tradycję 
i 11 listopada zasiądą do świą-
tecznego obiadu, a następnie 
podzielą się swoimi relacjami 
z rodzinnego spotkania. Wa-
runkiem jest, aby tego dnia na 
stole będą królowały potrawy 
przygotowane z kujawsko-po-
morskiej gęsiny. Sprawozdania 
z biesiadowania w rodzinnym 
gronie można nadsyłać od 12 
do 18 listopada. Powinny za-
wierać zarówno zdjęcia, filmy 
oraz sprawozdania tekstowe, 
jak i własne przepisy na potra-
wy z gęsiny. Zgłoszenia można 
dostarczyć  osobiście lub prze-
słać: pocztą tradycyjną (Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 
Toruń, Plac Teatralny 2, pokój 
219 – z dopiskiem ,,Konkurs na 
relacje gęsinowe”) lub mailowo 
((gesina@kujawsko-pomorskie.
pl).

Oprócz rodzinnego zestawu 

rowerów, na autorów najlep-
szych relacji czekają też inne na-
grody: sprzęt agd, książki o te-
matyce kulinarnej i vouchery na 
kolację przygotowaną z potraw 
z gęsiny.

Konkurs plastyczny dla dzie-
ci i młodzieży ,,Artystyczna gęś 
w kolorach tęczy” – prace kon-
kursowe powinny być pracami 
płaskimi, wykonanymi w dowol-
nej technice. Maksymalny for-
mat to A3. Jury oceniać będzie 
m.in. oryginalność w przedsta-
wieniu tematu i trafność dobo-
ru środków plastycznych. Prace 
plastyczne należy dostarczyć do 
18 listopada osobiście lub prze-
słać pocztą tradycyjną (Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 
Toruń, Plac Teatralny 2, pokój 
219 – z dopiskiem ,,Konkurs pla-
styczny gęsina”).

Regulaminy obu konkursów 
dostępne są na stronie kujaw-
sko-pomorskie.pl.

fot. ilustarcyjne



Czwartek 8 listopada 201812 kultura 

 Golub-Dobrzyń
 Z okazji 30-lecia działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni moż-

na oglądać wystawę poświęconą historii instytucji. Na ekspozycji trwającej od  
8 września do końca roku zwiedzający poznają historię Szafarni i dworku, 
a także dowiadują się, jak na przestrzeni lat zmieniał się ośrodek. Proces prze-
miany instytucji ukazuje kalendarium oraz archiwalne zdjęcia przedstawiające 
poprzedni wygląd pomieszczeń i pałacu. Z kolei w bibliotece dostępne są daw-
ne kroniki ośrodka i księgi pamiątkowe dokumentujące artystów oraz osoby 
odwiedzające Szafarnię w ciągu ostatnich trzech dekad.

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

 Wąbrzeźno
 12 listopada Wąbrzeski Dom Kultury organizuje Przegląd Piosenki i Pie-

śni Patriotycznej. Celem wydarzenia jest przywrócenie naszej zbiorowej pamię-
ci niektórych zapomnianych już polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie 
kulturowego dziedzictwa kraju oraz podniesienie świadomości narodowej. 
W przeglądzie wezmą udział soliści, zespoły, chóry oraz schole. Uczestnicy 
wystąpią z podziałem na kategorie wiekowe, tj. dzieci w wieku przedszkolnym, 
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniowie szkół średnich, 
osoby dorosłe. Repertuar obejmuje dwie piosenki o charakterze patriotycz-
nym.

 13 listopada o godz. 17.00 w WDK zostanie otwarta wystawa fotograficzna 
Tomasza Delicata pt. „Wąbrzeskie Podzamcze w obiektywie”. – Piękny teren 
wokół Jeziora Zamkowego może być inspiracją dla wielu artystów, malarzy i pi-
sarzy. Kręte ścieżki rowerowe, ruiny zamku, zachody słońca, krajobraz podczas 
różnych pór roku. Złocista jesień. Śnieżna zima. Słoneczne lato. Zielona wiosna. 
Zdjęcia na wystawie prezentować będą właśnie te urokliwe zakątki Podzamcza. 
Niezauważalne podczas zwykłego spaceru. To kocham najbardziej. Odkrywanie 
znanych mi miejsc od nowa – tak o wystawie mówi jej autor. Wstęp wolny.

 16 listopada o godzinie 17.00 w WDK zostaną zorganizowane warsztaty 
decoupage. Zajęcia skierowane są do małych artystów, którzy lubią kreatyw-
nie i ciekawie spędzać wolny czas. Koszt warsztatów wynosi 20 zł/os. Zapisy 
w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24. (obowiązuje ko-
lejność zgłoszeń).

 17 listopada Wąbrzeski Dom Kultury ponownie odwiedzi Objazdowe Kino 
Visa. Seanse wyświetlane są na profesjonalnym sprzęcie projekcyjnym, w naj-
wyższej jakości obrazu i dźwięku, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 
Na ekranie zobaczymy między innymi takie filmy jak: „Zegar Czarnoksiężnika”, 
„Kler”, „Planeta singli 2”, Hotel Transylwania 3 oraz „303. Bitwa o Anglię”. 

 Wąbrzeski Dom Kultury oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publicz-
na zapraszają do udziału w XI edycji konkursu recytatorskiego: „Jan Paweł 
II i Zbigniew Herbert”. Spotkanie z poezją odbędzie się 23 listopada o godz. 
10.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury. Mogą wziąć w nim udział uczniowie kl. VII 
i VIII szkół podstawowych,  młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna. Każdy 
z uczestników zaprezentuje dwa wiersze o Polsce, jeden autorstwa św. Jana 
Pawła II oraz drugi Zbigniewa Herberta. Kartę uczestnictwa należy dostarczyć 
na adres organizatorów w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada. 

 Już po raz jedenasty WDK zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Ogólno-
polskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewane dzieciaki” – teksty Jacka 
Cygana i nie tylko… Impreza odbędzie się 2 grudnia o godz. 10.00 w Wąbrzeź-
nie. Każdy z uczestników zaprezentuje dwa utwory, w tym jeden obowiązkowo 
z repertuaru Jacka Cygana. Podczas prezentacji jury zwracać będzie uwagę 
m.in. na umiejętności wokalne, muzykalność, autorską interpretację piose-
nek, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny. Na zwycięzców czekają 
atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia są przyjmowane do 22 listopada (decyduje data 
wpływu do WDK). Więcej informacji w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 56 
688 17 27, wew. 24, 535 436 071. 

 Rypin
 8 listopada o godz. 14.00 w Sali Wystaw i Promocji MPBP w Rypinie 

przy ul. Warszawskiej 20, odbędzie się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Spotkanie dotyczyć będzie książki Doroty Kassjanowicz „Stany mał-
żeńskie i pośrednie”.

 Na 18 listopada w Rypińskim Domu Kultury zaplanowano koncert piose-
nek i pieśni patriotycznych oraz tańców narodowych w wykonaniu Ludowego 
Zespołu Artystycznego KASZTELANKA z Sierpca. Początek o 18.00. Wstęp 
wolny.  

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?rypińskie kino 
docenione

WYDARZENIA  29 października w sali im. Bydgoskiego Mar-
ca 1981 roku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie 21. edycji konkursów „Bu-
dowa na medal Pomorza i Kujaw ” i „Wnętrze roku Pomorza 
i Kujaw” organizowanych przez Kujawsko-Pomorską Izbę Bu-
dowlaną. Grand Prix zdobył Rypiński Dom Kultury 

Konkurs adresowany jest do 
firm budowlanych i biur projekto-
wych z terenu naszego wojewódz-
twa, które wykonują budynki i mo-
dernizacje spełniające nowoczesne 
standardy w różnych kategoriach, 
np. budownictwa społecznego, bu-
downictwa obiektów użyteczności 
publicznej – budynków admini-
stracyjnych, biurowych różnych 
firm, budownictwa i technologii 

przemysłowej, obiektów rekre-
acyjnych, sportowych, instytucji 
kultury. Wśród zaproszonych gości, 
przedstawicieli firm budowlanych, 
projektowych, którzy w głównej 
mierze są wykonawcami danych 
inwestycji, obecni byli także inwe-
storzy.

Wśród wielu nominacji do 
konkursu Wnętrze Pomorza i Ku-
jaw 2018, znalazł się również Ry-

piński Dom Kultury (jako inwestor) 
oraz główny wykonawca inwestycji 
spółka „Wiksbud” z Lipna.

– Kapituła 21. edycji konkursu 
uznała, że modernizacja Rypiń-
skiego Domu Kultury zasługuje 
na najwyższe uznanie, dlatego też 
wspólnie z wykonawcą otrzyma-
liśmy prestiżową nagrodę Grand 
Prix – informuje Grzegorz Ziomek, 
dyrektor RDK. – Fakt ten bardzo 
cieszy obie strony, jest docenie-
niem ciężkiej pracy i dowodem nie 
tylko na funkcjonalność obiektu, 
ale także wyjątkową estetykę. Efekt 
finalny modernizacji Rypińskiego 
Domu Kultury, a szczególnie sala 
widowiskowa stanowią wizytówkę 
rypińskiej kultury, o której robi się 
coraz głośniej w całym regionie.

(ToB)
fot. RDK

Muzyka

Śpiewający kabaret w Wąbrzeźnie
25 listopada o godzinie 18.00 warto wybrać się do Wąbrzeskiego Domu Kultury 
na koncert „Pocket Concerts – Zielona Gęś na herbatce u Starszych Panów”.

– Mimo upływu lat, szlagiery 
ubiegłego wieku są ciągle popular-
ne, mają swoich wiernych słucha-
czy i miłośników, nie tylko wśród 
starszego pokolenia – opowiada 
Dorota Otremba z WDK. – Artyści 
Poznańskiej Fundacji Fabryka Sztu-
ki postarają się powrócić do tam-
tego wyjątkowego klimatu, przede 

wszystkim przypominając niezapo-
mniane piosenki, tworzone zarów-
no na potrzeby polskiego kina, jak 
i spektakli kabaretowych. W opa-
rach absurdu przypomną także, 
czym żyła ówczesna, artystyczna 
bohema – atmosferę słynnych ka-
wiarń i klubów, klimat słownych 
igraszek. A wszystko po to, by po-

czuć się jak za dawnych lat.
Bilety do nabycia w kasie WDK 

od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00 
w cenie 25 zł/osoba (bilety grupo-
we (grupa od 15 osób) 20 zł/osoba). 
Przedsprzedaż biletów do 12 listo-
pada.

(ToB)

Muzyka

Upamiętnią niepodległość
11 listopada obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Aby 
uczcić tę wyjątkową rocznicę, Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na Kon-
cert Muzyki Polskiej w wykonaniu Chopin Quartet. 

Zespół wystąpi w składzie: Da-
wid Kwiatkowski (skrzypce), Michał 
Marcinkowski (skrzypce), Filip Wro-
niszewski (altówka), Jan Białkowski 
(wiolonczela). Podczas niedzielnego 
koncertu zabrzmią miedzy innymi: 
Gaude Mater Polonia, Rota Feliksa 
Nowowiejskiego, Polonez a-moll 
(Pożegnanie Ojczyzny) Michała 
Kleofasa Ogińskiego, a także kom-
pozycje Stanisława Moniuszki, Fry-

deryka Chopina, Henryka Wieniaw-
skiego i muzyka z filmu „Ogniem 
i mieczem”. 

Początek koncertu o 17.00. 
Wstęp wolny. Miejsca można rezer-
wować za pomocą elektronicznego 
systemu rezerwacji lub telefonicz-
nie: 56 682 79 30.

(ToB)
fot. Ośrodek Chopinowski
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 360 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 52 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:45 The Wall. Wygraj marzenia
08:55 Ranczo odc. 81 s. 7 - serial
09:55 Komisarz Alex odc. 3 s. 1 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 122 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:50 Było sobie świnek pięć - film
13:50 Big Music Quiz
14:00 Elif odc. 361 - serial
14:50 The Wall. Wygraj marzenia
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 54 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 53 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie niepodległości 
 odc. 14 - serial
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3370
18:30 Korona królów odc. 123 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 260 s. 20 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas  
 odc. 89
23:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 28
23:50 Ocaleniodc. 40
00:55 Tanie dranie 
 - Moroz i Kłopotowski 
 komentują świat odc. 74

05:10 Ukryta prawda odc. 380 - serial

06:10 Sąd rodzinny odc. 157 - serial

07:10 Szpital odc. 438 - serial

08:10 Dr House odc. 23 s. 7 - serial

09:10 Kryminalni odc. 12 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 206 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 158 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 612 - serial

14:55 Szpital odc. 439 - serial

15:55 Dr House odc. 1 s. 8 - serial

16:50 Kryminalni odc. 13 - serial

17:55 Brzydula odc. 57 - serial

18:25 Brzydula odc. 58 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 207 - serial

20:00 Teoria chaosu - komediodramat

21:50 Porwani odc. 5 - serial

22:50 Pozdrowienia z Paryża - film

00:45 Moc magii odc. 303

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 4
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 9 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 10 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 58
09:00 Septagon odc. 38 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 28
11:25 Benny Hill odc. 1
12:00 Detektywi w akcji odc. 16 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 17 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 190
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 477 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 46 - serial
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 46 - serial
18:00 Septagon odc. 39 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 478 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 248 - serial
21:00 Oko za oko odc. 12 - serial
22:00 VI batalion - dramat
00:55 Trampolina odc. 9

06:00 Kontrakt na miłość odc. 64 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 87
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 144 s. 3 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 6 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 57 s. 4 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 3 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 3 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 96 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 15 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 15 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 144 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 145 s. 3 - serial
20:00 Straszny film - komedia
21:45 40-letni prawiczek - komedia
00:05 Donnie Brasco - dramat

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Profesor Zazul - film

08:55 Zakochani w Rzymie - komedia

11:00 Znak orła odc. 8 - serial

11:40 Znak orła odc. 9 - serial

12:15 Znak orła odc. 10 - serial

12:50 Studio Kultura - rozmowy

13:10 Ranczo Wilkowyje - komedia

15:00 Taśmy Kultury odc. 39

15:15 Taśmy Kultury odc. 40

15:35 Młyn i krzyż - dramat

17:20 Złote runo - komedia

18:55 Pegaz odc. 111

19:40 Kapitan - film

19:45 Płoty - film

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 126

20:25 Na Zachodzie bez zmian 

 - dramat

22:45 Pojedynki stulecia odc. 10

23:25 Nieobecność - film

00:45 Scena klasyczna odc. 36

06:50 Był taki dzień odc. 343
06:55 Napoleon odc. 6 - serial
08:00 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 20 - serial
08:35 #dziedzictwo odc. 1
09:15 Chodzi nie o mnie, ile o lasy,  
 góry, pola - film
10:05 Sensacje XX wieku odc. 3
10:55 Trzcinica - karpacka Troja - film
11:35 Złoto Jukonu odc. 3 - serial
12:40 Marszałek Piłsudski 
 odc. 6 - serial
13:45 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 6 - film
14:50 Dziewicza Nowa Zelandia 
 odc. 4 - serial
15:45 Cała prawda o Jerzym  
 Waszyngtonie - film
16:50 Wypędzeni odc. 2 - film
17:50 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:20 Taśmy bezpieki odc. 65
18:50 Noce i dnie odc. 1 - serial
20:00 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 1 - serial
20:40 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 2 - serial
21:20 Jak wygrać wojnę odc. 3 - serial
22:15 Spór o historię odc. 144
23:00 Szerokie tory odc. 76
23:35 Cała prawda o Grekach 
 odc. 1 - film
00:45 Sensacje XX wieku odc. 57

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Monster Trucków 
 - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Proroctwa Humanae Vitae - film
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Duszpasterz - film
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Effetha - okno na świat - film
14:05 Kartka z kalendarza
14:10 Rękopis błogosławionych - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
16:35 Porady medyczne Bonifratrów
17:00 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło” 
17:05 Orłem być… - film
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 9 - 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 Wbrew wszelkim przeciwnościom  
 - serial
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Dominikanie - od słowa 
 do nauki - film
23:45 Karpackie perły - Arboretum 
 w Bolestraszycach - film

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 719 - serial
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 6
07:20 Na sygnale odc. 151 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 209
11:25 Rodzinka.pl odc. 48 s. 2 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1936 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 73
14:10 Postaw na milion
15:05 Na dobre i na złe 
 odc. 719 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 49 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 197 s. 10 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 84 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1936 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1937 - serial
20:45 Doktor Foster odc. 5 - serial
21:50 Dzień z życia blondynki 
 - komedia
23:30 Na sygnale odc. 204 - serial
00:10 Diabelska przełęcz - dramat

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 12

07:50 Doradca smaku odc. 39 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2326

11:00 Ukryta prawda odc. 969 - serial

12:00 Szpital odc. 858 - serial

13:00 Szkoła odc. 621 - serial

14:00 19+ odc. 322 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 8

15:30 Szkoła odc. 622 - serial

16:30 19+ odc. 323 - serial

17:00 Szpital odc. 859 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 970 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5488

20:10 Doradca smaku odc. 40 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2777 - serial

20:55 Milionerzy odc. 211

21:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 18

22:30 Nie kłam, kochanie - komedia

00:35 Pod powierzchnią odc. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 710 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 711 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 9 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 772 - serial
12:00 Gliniarze odc. 53 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 719 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2756 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 645 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3754
16:30 Na ratunek 112 odc. 288 - serial
17:00 Gliniarze odc. 278 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2757 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 306 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 128
21:10 Przyjaciółki odc. 144 - serial
22:10 Wykolejony - thriller
00:30 Chirurdzy odc. 118 - serial

06:10 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 11:00 Znak orła 10:05 Sensacja XXI wieku

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

Grupę młodych ludzi prześladuje morderca, który 
zna ich wspólną tajemnicę: przyjaciele podczas 
Halloween spowodowali wypadek samochodowy, 
a ciało potrąconego mężczyzny wrzucili do 
morza.

Rok 1945. Oddział amerykańskich żołnierzy 
przystępuje do wykonania niebezpiecznej 
misji na Filipinach. Mają uratować 500 jeńców 
przetrzymywanych przez Japończyków w obozie 
Cabanatuan.

„VI batalion”
(2005r.) TV4 22:00

„Straszny film”
(2000r.) TV Puls 20:00
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 361 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 53 - serial
07:25 Jaka to melodia? 
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 82 s. 7 - serial
09:55 Komisarz Alex odc. 4 s. 1 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 123 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w zagrodzie odc. 12
12:55 Twardziele na pustkowiu - film
13:50 The Wall. Wygraj marzenia 
 - kulisy
14:00 Elif odc. 362 - serial
14:50 Big Music Quiz - kulisy
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas  
 odc. 89
16:05 Wieczna miłość odc. 54 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie niepodległości 
 odc. 15 - serial
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3371
18:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 10
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 44
21:30 Big Music Quiz odc. 20
22:35 Jak Bóg da - komedia
00:05 Magazyn kryminalny 997 odc. 28

05:10 Ukryta prawda odc. 381 - serial

06:10 Sąd rodzinny odc. 158 - serial

07:10 Szpital odc. 439 - serial

08:10 Dr House odc. 1 s. 8 - serial

09:10 Kryminalni odc. 13 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 207 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 159 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 613 - serial

14:55 Szpital odc. 440 - serial

15:55 Dr House odc. 2 s. 8 - serial

16:50 Kryminalni odc. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 59 - serial

18:25 Brzydula odc. 60 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 208 - serial

20:00 Super 8 - film

22:20 Jurassic World - film

00:55 Porwani odc. 5 - serial

06:00 Dragons’ Den. Jak zostać  
 milionerem? odc. 5
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 10 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 11 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 59
09:00 Septagon odc. 39 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 29
11:25 Benny Hill odc. 2
12:00 Detektywi w akcji odc. 18 - serial
13:00 Galileo odc. 712
14:00 Galileo odc. 713
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 478 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 47 - serial
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 47 - serial
18:00 Septagon odc. 38 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 479 - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 10
21:00 Oko za oko odc. 11 - serial
22:00 Oko za oko odc. 12 - serial
23:05 Nocna bestia - horror
00:55 Galileo: Tajemnicze historie  
 odc. 10

06:00 Kontrakt na miłość odc. 65 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 88
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 145 s. 3 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 7 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 9 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 58 s. 4 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 15 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 3 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 3 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 97 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 17 - serial
17:00 Następny proszę! odc. 6
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 145 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 146 s. 3 - serial
20:00 Szakal - film
22:35 Linia ryzyka - film
00:15 Spartakus: Wojna potępionych  
 odc. 7 s. 3 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Monidło - film

09:20 Złote runo - komedia

11:00 Znak orła odc. 11 - serial

11:40 Znak orła odc. 12 - serial

12:10 Znak orła odc. 13 - serial

12:50 Studio Kultura - rozmowy

13:05 „Te Deum” na głosy solowe, 

 chór i orkiestrę 

 Krzysztofa Pendereckiego

13:50 Taśmy Kultury odc. 1

14:00 Taśmy Kultury odc. 2

14:25 Dotknięcie ręki - film

16:10 Prowokator - film

17:55 Spokój - dramat

19:25 Pojedynki stulecia odc. 10

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 117

20:25 Droga do szczęścia - film

22:30 Ewolucja hip-hopu odc. 1 - serial

23:30 Tygodnik kulturalny

00:25 Na Zachodzie bez zmian

  - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 344
07:00 Noce i dnie odc. 1 - serial
08:05 Taśmy bezpieki odc. 65
08:45 Marzyciele odc. 15
09:20 Wypędzeni odc. 2 - film
10:20 Sensacje XX wieku odc. 57
10:45 Abwehra i dzieci - film
11:25 Bizancjum: opowieść o trzech  
 miastach odc. 3 - film
12:30 Marszałek Piłsudski 
 odc. 7 - serial
13:35 Mont Saint-Michel: 
 opactwo na skale - film
14:45 Z biegiem Nilu odc. 4 - serial
15:45 Niezwykła broń odc. 3 - serial
16:50 Mocarz - film
17:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:25 Ex libris
18:50 Noce i dnie odc. 2 - serial
20:15 Królik po berlińsku - film
21:10 Tajne akta III Rzeszy 
 odc. 6 - serial
22:05 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 52
22:35 Szerokie tory odc. 89
23:10 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 1 - serial
23:45 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 2 - serial
00:20 Sensacje XX wieku odc. 58

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 9 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski
11:35 Franciszek - rycerz z Asyżu - film
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Krewniaki
14:10 Święty na każdy dzień
14:15 Chłopcy z Namugongo - film
14:55 Słowo życia - rozważanie
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 33 - serial
17:00 Bazylika Św. Jana na 
 Lateranie - film
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Latający dom - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ziemia obiecana odc. 7 - serial
23:00 Joanna d’Arc. 
 Pod sztandarami wiary - film
23:55 Święty na każdy dzień

05:30 Koło fortuny
06:05 Egzamin z życia odc. 11 - serial
06:55 Anna Dymna - spotkajmy się
07:20 Na sygnale odc. 152 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 210
11:25 Rodzinka.pl odc. 49 s. 2 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1937 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 74
14:00 Coś dla Ciebie odc. 175
14:30 Zakupy pod kontrolą odc. 18 s. 2
15:05 Hity kabaretu odc. 22
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Łzy Cennet odc. 50 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 198 s. 10 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 85 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1937 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1938 - serial
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 113 s. 9 - serial
21:45 Rodzinka.pl odc. 248 - serial
22:25 Czerwony pająk - film
00:10 Dzień z życia blondynki 
 - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 12

07:50 Doradca smaku odc. 40 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2327

11:00 Ukryta prawda odc. 970 - serial

12:00 Szpital odc. 859 - serial

13:00 Szkoła odc. 622 - serial

14:00 19+ odc. 323 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 8

15:30 Szkoła odc. 623 - serial

16:30 19+ odc. 324 - serial

17:00 Szpital odc. 860 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 971 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5489

20:00 Batman v Superman: 

 Świt sprawiedliwości - film

23:10 Nagi instynkt - thriller

01:55 Kuba Wojewódzki odc. 10 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 712 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 713 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 10 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 773 - serial
12:00 Gliniarze odc. 54 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 720 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2757 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 646 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3755
16:30 Na ratunek 112 odc. 289 - serial
17:00 Gliniarze odc. 279 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2758 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 307 - serial
20:05 World of Dance - Polska odc. 9
22:05 Disco Attack
00:40 W imię zła - thriller

06:10 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Znak orła

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

Młody sportowiec Karol Kremer znajduje ciało 
zamordowanego chłopca. Zaczyna na własną 
rękę szukać sprawcy. Trafia na tajemniczego 
mężczyznę, z którym zaczyna go łączyć 
niebezpieczny układ.

Pomiędzy Batmanem a Supermanem wybucha 
konflikt. Gdy pojawia się nowe zagrożenie, zwaśnieni 
superbohaterowie muszą połączyć siły, by uratować 
świat.

„Czerwony pająk”
(2015r.) TVP 2 22:25

„Batman kontra Superman: 
Świt sprawiedliwości”

(2016r.) TVN 20:00

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

06:00 Klan odc. 3369
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Las bliżej nas odc. 79 s. 2
08:25 Pełnosprawni
08:50 Studio Raban odc. 51
09:20 Rodzinny ekspres odc. 55
09:50 Wyprawa do wnętrza wulkanu  
 odc. 2
10:55 Korona królów - taka historia…  
 odc. 10
11:25 Korona królów odc. 120 - serial
11:55 Korona królów odc. 121 - serial
12:25 Korona królów odc. 122 - serial
13:00 Korona królów odc. 123 - serial
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 194
14:10 Jak to działa? odc. 169
14:40 Gen innowacyjności odc. 16 s. 2
14:55 Spis treści odc. 26
15:05 Ojciec Mateusz 
 odc. 260 s. 20 - serial
16:00 Rolnik szuka żony odc. 8 s. 5
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Drogi wolności odc. 10 - serial
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:08 Sport 
20:15 Koncert dla Niepodległej
22:20 Artur Szpilka
  - Mariusz Wach Boks
22:30 Artur Szpilka 
 - Mariusz Wach Boks
00:15 Żywa tarcza - film

05:40 Ukryta prawda odc. 382 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Kryminalni odc. 10 - serial

10:10 Brzydula odc. 51 - serial

10:45 Brzydula odc. 52 - serial

11:20 Brzydula odc. 53 - serial

11:55 Brzydula odc. 54 - serial

12:30 Dziadek z przypadku 

 odc. 21 - serial

13:00 Dziadek z przypadku 

 odc. 22 - serial

13:30 Beethoven III - komedia

15:35 Nowy Jork, nowa miłość 

 - komedia

17:30 Toy Story - film

19:00 To skomplikowane - komedia

21:35 Poznaj moich rodziców - komedia

23:55 Darknet: Drugie dno Internetu  

 - film

01:15 Moc magii odc. 305

06:00 Dragons’ Den. Jak zostać  
 milionerem? odc. 6
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu  
 świata odc. 6 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 25 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 18 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 19 - serial
09:00 Bambi II - film
10:30 Policjantki i policjanci 
 odc. 475 - serial
11:30 Policjantki i policjanci 
 odc. 476 - serial
12:30 Policjantki i policjanci 
 odc. 477 - serial
13:30 STOP Drogówka odc. 191
14:35 Powrót do przyszłości - film
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 478 - serial
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 479 - serial
19:00 Galileo odc. 714
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 11
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 245 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 246 - serial
23:05 Gallows Hill - horror
00:55 STOP Drogówka odc. 191

05:45 Hotel Zacisze odc. 2 - serial

06:20 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 1 s. 3 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 84 s. 3

07:50 Następny proszę! odc. 6

08:45 13. posterunek

  odc. 13 s. 2 - serial

09:20 13. posterunek 

 odc. 14 s. 2 - serial

10:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 142 s. 3 - serial

11:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 143 s. 3 - serial

12:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 144 s. 3 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 145 s. 3 - serial

13:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 146 s. 3 - serial

14:55 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  

 odc. 1

15:35 Matylda - film

17:35 Notting Hill - komedia

20:00 Infiltrator - thriller

22:05 Nikita - film

00:25 40-letni prawiczek - komedia

07:00 Nienasyceni odc. 10

07:25 Teledyski

07:50 Informacje kulturalne

08:05 Tygodnik kulturalny

08:55 Barbara i Jan odc. 7 - serial

09:35 Jak zdobyć pieniądze, 

 kobietę i sławę - komedia

10:30 Łazuka i jego goście

11:05 Szlakiem Kolberga odc. 33

11:40 Sztuka Niemiec odc. 1 - serial

12:45 Krzesany Balet 

13:15 Pan Tadeusz - film

15:40 Śladami Piotra z Grudziądza,  

 czyli IV Festiwal Muzyki 

 Dawnej im. Piotra z Grudziądza

16:10 Wniebowzięci - komedia

17:05 Zazdrość i medycyna 

 - melodramat

18:55 Pieśni z dalekiej wyspy

20:20 Klan Sycylijczyków - dramat

22:25 Dranie w kinie odc. 41

23:05 Międzynarodowy Jazzowy  

 Konkurs Skrzypcowy 

 im. Zbigniewa Seiferta

23:45 Locke - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 345
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 10 - serial
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 11
08:20 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 11 s. 1
08:50 Przyłbice i kaptury odc. 7 - serial
09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 75
10:35 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 6 - film
11:40 Dziewicza Nowa Zelandia 
 odc. 4 - serial
12:35 Afryka - serial
13:40 Szerokie tory odc. 92
14:10 Podróże z historią odc. 11 s. 1
14:40 Złoto Jukonu odc. 3 - serial
15:45 Spór o historię odc. 123
16:30 Bizancjum: opowieść 
 o trzech miastach odc. 3 - film
17:25 Marzyciele odc. 16
17:55 Nad Niemnem odc. 2 - serial
19:00 Błękitna Armia 1917-1919 - film
20:25 Jak wygrać wojnę odc. 3 - serial
21:30 Polskie drogi odc. 11 - serial
23:20 Orlęta bronią przemyskiego  
 gniazda
00:10 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 12 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny
10:00 Informacje dnia
10:15 Poradnik szczęśliwego  
 małżeństwa odc. 6 - serial
10:25 Myśląc ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
12:50 Porady medyczne Bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Ziemia obiecana odc. 7 - serial
15:00 Domek nr 6 - film
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 35
16:00 Informacje dnia
16:10 Z Parlamentu Europejskiego
16:40 Legendy klasyki niepodległości  
 odc. 4
17:00 Msza święta w intencji Ofiar  
 katastrofy smoleńskiej 
 w Bazylice Archikatedralnej 
 pw. Męczeństwa 
 św. Jana Chrzciciela 
 w Warszawie
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Król Dawid odc. 20 - serial
22:55 Kartka z kalendarza
23:00 52. Festiwal im. Jana Kiepury  
 odc. 1
23:55 Święty na każdy dzień

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1934 - serial
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1935 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1395 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 211
11:25 To je Borowicz. Podróże 
 ze smakiem odc. 7
11:55 Francuski pocałunek - komedia
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 The best of Ani Mru Mru
16:25 Słowo na niedzielę
16:35 Rodzinka.pl odc. 248 - serial
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 113 s. 9 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 Kronika: 30. Bieg Niepodległości  
 - Warszawska Triada Biegowa
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 21
20:05 Afera Thomasa Crowna - film
22:05 Uciekinier - dramat
00:25 Czerwony pająk - film

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1106

11:00 Na Wspólnej odc. 2774 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2775 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2776 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2777 - serial

12:50 MasterChef odc. 9 s. 7

14:20 Ameryka Express odc. 10

16:00 Drzewo marzeń odc. 9 s. 2

17:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 18

18:00 36,6 °C odc. 10 s. 4

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5490

20:00 Mam talent odc. 10 s. 11

21:55 Czarownica - film

00:00 Batman v Superman: 

 Świt sprawiedliwości - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:15 My3 odc. 69

09:40 My3 odc. 70

10:10 Ewa gotuje odc. 346

10:45 Most do Terabithii - film

12:50 World of Dance - Polska odc. 9

14:50 The Story of My Life. Historia  

 naszego życia odc. 2

15:50 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 50

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 117

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 118

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 308 - serial

20:05 Rio II - film

22:15 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 97

00:15 Zatopieni - film

17:30 Toy Story 18:00 Policjantki 
i policjanci

10:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:55 Barbara i Jan 09:55 Okrasa łamie 

przepisy

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

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

11-letni Jessie ma talent plastyczny, a Leslie pięknie 
opowiada historie. Posługując się wyobraźnią, 
przyjaciele znajdują klucz do baśniowej krainy 
Terabithii, pełnej fantastycznych stworzeń.

„Most do Terabithii”
(2007r.) Polsat 10:45

„Powrót do przyszłości”
(1985.) TV4 14:35
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14:35 Leśniczówka

06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Weterynarze z sercem 
 odc. 49 - serial
07:30 Zakochaj się w Polsce odc. 95
08:00 Tydzień Aktualności 
08:35 Spotkanie ze świętym odc. 10
08:50 Między ziemią a niebem
09:00 Msza Święta z okazji 
 100-lecia odzyskania 
 przez Polskę niepodległości
10:00 Między ziemią a niebem
11:15 Święto Niepodległości 2018 
 - transmisja uroczystości  
 państwowych w Warszawie
13:45 Planeta lasów odc. 20 - serial
14:25 Spis treści odc. 27
14:35 Leśniczówka odc. 52 - serial
15:05 Leśniczówka odc. 53 - serial
15:35 Leśniczówka odc. 54 - serial
16:05 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 44
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:20 Ziuk. Młody Piłsudski 
 odc. 1 - serial
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Drogi wolności odc. 11 - serial
21:15 Rolnik szuka żony odc. 9 s. 5
22:15 Ziuk. Młody Piłsudski 
 odc. 1 - serial
23:40 „Koncert dla Pokoju”. 
 Filharmonicy Wiedeńscy 
 w Paryżu - koncert 
 w 100. rocznicę zakończenia
 I wojny światowej
01:35 Chopin. Pragnienie miłości 
 - melodramat

06:00 Dragons’ Den. Jak zostać  

 milionerem? odc. 7

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu  

 świata odc. 7 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 26 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 19 - serial

08:35 Tom i Jerry Show odc. 23 - serial

09:00 Dzielna Mysz odc. 18 - serial

09:20 Mustang z Dzikiej Doliny - film

11:00 Galileo odc. 714

12:00 Powrót do przyszłości - film

14:30 Rodeo w Nowym Jorku - komedia

16:45 Reakcja łańcuchowa - thriller

19:00 Galileo odc. 715

20:00 Skazany na piekło - thriller

22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 247 - serial

23:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 248 - serial

00:05 Tuż przed tragedią odc. 4 - serial

06:00 Flash odc. 4 - serial

06:55 Flash odc. 5 s. 1 - serial

07:50 Flash odc. 6 s. 1 - serial

08:45 Przygody Merlina 

 odc. 7 s. 3 - serial

09:45 Przygody Merlina 

 odc. 8 s. 3 - serial

10:40 Następny proszę! odc. 7

11:40 Matylda - film

13:40 Deszczowa wróżka - film 

15:45 Notting Hill - komedia

18:20 Jumper - film

20:00 Przełęcz ocalonych - film

22:50 Szakal - film

01:15 Ukryta tożsamość odc. 10 - serial

07:00 Antyfonie odc. 2 - serial

07:30 Teledyski

07:55 Dranie w kinie odc. 41

08:40 Kaprysy Łazarza - komedia

09:40 Penderecki. Droga przez labirynt  

 - film

10:45 Trzeci punkt widzenia odc. 262

11:20 Paderewski - mistrz tonów 

 i mąż stanu - film

12:00 100 na 100. Muzyczne dekady  

 wolności

13:30 Trędowata - melodramat

15:10 Chuligan literacki odc. 103

15:40 Sonata księżycowa - melodramat

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 539

17:35 Marszałek Spektakl teatralny 

19:00 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 539

19:25 Koncert

20:20 Szczęście świata - dramat

22:05 Trzeci punkt widzenia odc. 262

22:40 Jurek - film

00:05 Uroczysty koncert z okazji 

 Setnej Rocznicy Odzyskania  

 Niepodległości Rzeczypospolitej  

 Polskiej

06:50 Był taki dzień odc. 346

06:55 Wszystkie kolory świata 

 odc. 11 - serial

08:05 Droga od Chrystusa 

 do Konstantyna odc. 2 - film

09:10 Przyłbice i kaptury odc. 8 - serial

10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 74

10:55 Sokoły wolności - film

12:00 Z biegiem Nilu odc. 4 - serial

13:00 Ziemia, świat zwierząt 

 odc. 5 - serial

13:45 Pierwsza Kadrowa - film

14:20 Archiwum zimnej wojny odc. 11

15:00 Józef Piłsudski - film

16:35 Debata Debata 

17:25 Piosenką przez historię odc. 1

17:40 Wojownicy czasu odc. 21

18:15 Nad Niemnem odc. 3 - serial

19:20 Orlęta bronią przemyskiego  

 gniazda

20:10 Pan Wołodyjowski - film

21:40 Pan Wołodyjowski - film

23:10 Wielki test o Piłsudskim

00:45 Do domu - film

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela” 
10:40 52. Festiwal im. Jana Kiepury  
 odc. 1
11:40 Instytut Marszałka Piłsudskiego  
 w Ameryce
12:00 Anioł Pański z Ojcem Świętym  
 Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:10 Koncert życzeń
15:00 Marsz Niepodległości 
 z Warszawy
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Gaude Mater Polonia
19:30 Moja katolicka rodzina - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 52. Festiwal im. Jana Kiepury  
 odc. 2
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Legendy klasyki niepodległości  
 odc. 4
23:50 Jan Paweł II (1978-2005) - film

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 1937 - serial

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 1938 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1396 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie

10:45 Ogniem i mieczem - film

14:00 Familiada Teleturniej 

14:35 Koło fortuny

15:15 Bake Off Junior odc. 10

16:10 Bake off - Ale przepis odc. 52

16:25 Koncert dla Niepodległej

18:00 Panorama

18:25 Pogoda

18:30 Sport-telegram 

18:35 Kronika: 30. Bieg Niepodległości  

 - Warszawska Triada Biegowa

18:40 Na dobre i na złe 

 odc. 719 - serial

19:40 Zakupy pod kontrolą 

 odc. 19 s. 2

20:15 1920 Bitwa Warszawska 

 - dramat

22:15 Koncert dla Niepodległej

23:25 Miasto z morza - film

01:35 Ogniem i mieczem - film

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1107

11:00 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 1 s. 10

11:35 Co za tydzień odc. 875

12:05 Diagnoza odc. 10 s. 3 - serial

13:05 Mam talent odc. 10 s. 11

15:00 Top Model odc. 10 s. 7

16:00 Jak ukraść księżyc - film

18:00 Domowe rewolucje odc. 6 s. 3

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5491

20:00 MasterChef odc. 10 s. 7

21:30 Pod powierzchnią odc. 4 - serial

22:30 Mroczny Rycerz powstaje - film

01:55 Czarownica - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata  

 odc. 27 - serial

09:10 Pada Shrek - film

09:40 Król lew II: Czas Simby - film

11:30 Cziłała z Beverly Hills - komedia

13:20 Rio II - film

15:40 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 97

17:35 Nasz nowy dom odc. 128

18:40 Dom pełen życia odc. 7 - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 289

20:05 W rytmie serca odc. 38 - serial

21:05 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 45

23:05 Ślad odc. 15 - serial

00:05 Ślad odc. 16 - serial

05:40 Ukryta prawda odc. 383 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Kryminalni odc. 1 - serial

10:10 Brzydula odc. 55 - serial

10:45 Brzydula odc. 56 - serial

11:20 Brzydula odc. 57 - serial

11:55 Brzydula odc. 58 - serial

12:30 Brzydula odc. 59 - serial

13:05 Brzydula odc. 60 - serial

13:40 Dziewczyna i chłopak - wszystko 

 na opak - komediodramat

15:35 Toy Story II - film

17:20 Blues Brothers - komediodramat

20:00 Saga zmierzch: Przed świtem - film

22:30 Robin Hood - film

01:20 Sposób na morderstwo 

 odc. 1 s. 2 - serial

10:10 Brzydula 11:00 Galileo

06:00 Flash 15:40 Sonata 
księżycowa

10:20 Okrasa łamie 
przepisy

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

Nikczemny Gru planuje ukraść księżyc. Los krzyżuje 
jego drogę z trzema osieroconymi dziewczynkami, 
które zaczynają widzieć w nim opiekuna. Gru 
uświadamia sobie, że jego reputacja łotra jest 
zagrożona.

Schyłek II wojny światowej. Armia amerykańska 
toczy walki z Japończykami. Strategicznym 
celem jest wyspa Okinawa, gdzie trafia oskarżany 
o tchórzostwo sanitariusz.

„Przełęcz ocalonych”
(2016r.) TV Puls 20:00

„Jak ukraść księżyc”
(2010r.) TVN 16:00
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 362 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 54 - serial
07:25 Jaka to melodia? 
07:55 Agropogoda
08:00 Szybka jak wiatr - film
09:50 Ślub moich marzeń - komedia
11:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 10
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:50 Życie na sawannie. 
 Naturalny recykling - film
14:00 Elif odc. 363 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 194
16:05 Wieczna miłość odc. 55 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3372
18:30 Korona królów odc. 124 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 55 - serial
21:00 Człowiek, który zatrzymał Rosję
22:40 Dekalog odc. 5 - dramat
23:50 Atlas Niepodległości - film
01:00 Nie mów do mnie dziadku 
 - komedia

05:10 Ukryta prawda odc. 384 - serial

06:10 Sąd rodzinny odc. 159 - serial

07:10 Szpital odc. 440 - serial

08:10 Dr House odc. 2 s. 8 - serial

09:10 Kryminalni odc. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 208 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 160 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 614 - serial

14:55 Szpital odc. 441 - serial

15:55 Dr House odc. 3 s. 8 - serial

16:50 Kryminalni odc. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 61 - serial

18:25 Brzydula odc. 62 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 209 - serial

20:00 McFarland - dramat

22:35 Kości odc. 11 s. 12 - serial

23:40 Noc oczyszczenia - thriller

01:20 Lista klientów odc. 3 - serial

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 8
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 11 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 12 - serial
08:00 Dzielna Mysz - serial
08:10 Nasz nowy dom odc. 60
09:10 Septagon odc. 38 - serial
10:15 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 30
12:00 Detektywi w akcji odc. 19 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 20 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 171
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 479 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 48 - serial
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 48 - serial
18:00 Septagon odc. 40 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 480 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 249 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 3 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 4 - serial
22:00 Galileo odc. 714
23:00 Galileo odc. 715
00:00 Dragons’ Den. Jak zostać  
 milionerem? odc. 5

06:00 Kontrakt na miłość odc. 66 s. 2

07:00 Zbuntowany anioł odc. 89

08:00 Przygody Merlina 

 odc. 9 s. 3 - serial

09:00 Przygody Merlina 

 odc. 10 s. 3 - serial

09:55 Instrukcji nie załączono

  - komediodramat

12:25 Duży, gruby kłamczuch - komedia

14:15 Kamienne serce odc. 11 - film

15:55 Robin Hood: faceci w rajtuzach  

 - komedia

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 146 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 40 s. 2 - serial

20:00 Nikita - film

22:15 Ocalona - film

00:15 Underworld: Ewolucja - horror

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Wdech - wydech - film

09:20 Spokój - dramat

11:00 Znak orła odc. 14 - serial

11:40 Polskie drogi odc. 1 - serial

13:15 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Meta - film

14:50 Taśmy Kultury odc. 3

15:05 Taśmy Kultury odc. 4

15:30 Penderecki. 

 Droga przez labirynt - film

16:25 Studio Kultura - rozmowy

16:45 Zakochany anioł - komedia

18:30 Chuligan literacki odc. 103

19:00 5/4 - film

19:05 Katar - film

19:15 Którędy po sztukę odc. 80

19:25 Zbigniew Makowski

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Geniusz odc. 10 - serial

21:20 Dobry Amerykanin - film

23:10 Kronos odc. 21

23:50 Szczęście świata - dramat

01:40 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 347
07:00 Noce i dnie odc. 2 - serial
08:10 Ex libris
08:35 Wojownicy czasu odc. 21
09:15 Mocarz - film
10:15 Sensacje XX wieku odc. 58
10:45 Tiara króla Sejtafernesa, czyli 
 z pozdrowieniami z morza 
 dla Luwru - film
11:25 Afryka odc. 2 - serial
12:25 Marszałek Piłsudski odc. 8 - serial
13:30 Lekcja martwego języka - dramat
15:20 Ziemia, świat zwierząt 
 odc. 5 - serial
16:20 Spór o historię odc. 132
16:55 Pistolet do wynajęcia, czyli  
 prywatna wojna Rafała 
 Gan-Ganowicza - film
18:00 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:30 Flesz historii
18:50 Noce i dnie odc. 3 - serial
20:00 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 12 - serial
21:05 Gintrowski - film
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 12
22:35 Marzyciele odc. 16
23:15 Drogi do niepodległości 
 odc. 2 - film
00:20 Konwój: bitwa o Atlantyk 
 odc. 2 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Gaude Mater Polonia
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Domostwa naszych parafian - film
11:50 Kartka z kalendarza
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Wielcy Duchem 
 - Jan Paweł II - film
13:20 Koncert życzeń
14:10 Lato marzeń - film
15:30 Mahajanga - film
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
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jay Jay Odrzutowiec 
 odc. 1 s. 1 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 99 - serial
23:00 Świadkowie zbrodni UPA - film
23:50 Lusaka Bauleni

05:30 Koło fortuny
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 113 s. 9 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 163
07:20 Na sygnale odc. 153 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 212
11:25 Rodzinka.pl odc. 50 s. 2 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1938 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 75
14:10 Bake Off Junior odc. 10
15:10 O mnie się nie martw 
 odc. 113 s. 9 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 51 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 199 s. 10 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 86 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1938 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1939 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 59
20:55 M jak miłość odc. 1397 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Syn odc. 8 - western 
22:50 Czas śmierci odc. 2 - serial
23:55 Trzeci oficer odc. 5 - serial
00:55 Afera Thomasa Crowna - film

05:50 Uwaga! odc. 5491

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 36 s. 2

07:55 Akademia ogrodnika odc. 36

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2328

11:00 Ukryta prawda odc. 971 - serial

12:00 Szpital odc. 860 - serial

13:00 Szkoła odc. 623 - serial

14:00 19+ odc. 324 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 8

15:30 Szkoła odc. 624 - serial

16:30 19+ odc. 325 - serial

17:00 Szpital odc. 861 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 972 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5492

20:10 Doradca smaku odc. 1 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2778 - serial

20:55 Milionerzy odc. 212

21:30 Top Model odc. 11 s. 7

22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 11 s. 3 - serial

23:35 Zombieland Czarna - komedia

01:25 Co za tydzień odc. 875

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 714 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 715 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 11 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 774 - serial
12:00 Gliniarze odc. 55 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 721 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2758 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 647 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3756
16:30 Na ratunek 112 odc. 290 - serial
17:00 Gliniarze odc. 280 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2759 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 310 - serial
20:10 Thor: Mroczny świat - film
22:40 Obcy kontra Predator II - film
00:40 Kolekcjoner kości - thriller

14:55 Szpital 12:00 Detektyw w akcji 18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Daleko od szosy 10:15 Sensacje XX wieku

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

W 2022 r. w USA rządzący ustanawiają „noc 
oczyszczenia” _ 12-godzinny okres, podczas 
którego działania przestępcze są legalne. Podczas 
jednej z nocy do domu Jamesa Sandina włamuje się 
napastnik.

Ziemię podbili zombie. Columbus jest przerażony 
faktem, że musi żyć w świecie opanowanym przez 
krwiożercze stworzenia. Wraz z Tallahassee’em, 
Wichitą i Little Rock chcą stawić czoła najeźdźcom.

„Zombieland”
(2009r.) TVN 23:35

„Noc oczyszczenia”
(2013r.) TVN 7 23:40
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 363 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 55 - serial
07:25 Jaka to melodia? 
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 83 s. 7 - serial
09:55 Komisarz Alex odc. 5 s. 1 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 124 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Macierzyństwo w świecie  
 zwierząt odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 364 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 55 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 56 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3373
18:30 Korona królów odc. 125 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 56 - serial
21:00 Orły sportu odc. 7
21:30 Big Music Quiz - kulisy
21:40 Kompania X odc. 10 s. 2 - serial
22:35 Bullitt - film
00:35 Jej spowiedź - film

05:10 Ukryta prawda odc. 385 - serial

06:10 Sąd rodzinny odc. 160 - serial

07:10 Szpital odc. 441 - serial

08:10 Dr House odc. 3 s. 8 - serial

09:10 Kryminalni odc. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 209 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 161 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 615 - serial

14:55 Szpital odc. 442 - serial

15:55 Dr House odc. 4 s. 8 - serial

16:50 Kryminalni odc. 3 - serial

17:55 Brzydula odc. 63 - serial

18:25 Brzydula odc. 64 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 210 - serial

20:00 Windykatorzy - film

22:20 Szczęki - thriller

00:55 Sposób na morderstwo 

 odc. 2 s. 2 - serial

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 1
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 12 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 13 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 61
09:00 Septagon odc. 40 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 31
11:25 Benny Hill odc. 3
12:00 Detektywi w akcji odc. 22 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 23 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 172
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 480 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 49 - serial
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 49 - serial
18:00 Septagon odc. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 481 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 250 - serial
21:00 Skazany na piekło - thriller
23:00 Ocalenie - thriller
01:00 STOP Drogówka odc. 191

06:00 Kontrakt na miłość odc. 67 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 90
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 40 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 59 s. 4 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 17 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 3 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 3 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 98 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 40 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 41 s. 2 - serial
20:00 Jumper - film
21:45 Strażnik czasu - film
23:40 Ucieczka gangstera - thriller
01:55 Biesiada na cztery pory roku 
 odc. 10 - serial

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Oczy uroczne - film

09:35 Powrót do Polski - film

11:00 Polskie drogi odc. 2 - serial

12:30 Studio Kultura - rozmowy

12:50 Sto minut wakacji - film

14:30 Taśmy Kultury odc. 5

14:45 Taśmy Kultury odc. 6

15:05 Którędy po sztukę odc. 80

15:20 Bezmiar sprawiedliwości - dramat

17:35 Sauna - komedia

19:20 Kronos odc. 21

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Konstytucja Trzeciego Maja

21:55 Foxfire - dramat

00:25 Dezerterzy

06:50 Był taki dzień odc. 348

06:55 Noce i dnie odc. 3 - serial

08:00 Niecała nieprawda czyli 

 PRL w DTV odc. 52

08:40 Flesz historii

09:10 Pistolet do wynajęcia, czyli  

 prywatna wojna 

 Rafała Gan-Ganowicza - film

10:15 Sensacje XX wieku odc. 4

11:05 Spór o historię odc. 52

11:40 Wandea polska

12:25 Ziemia obiecana odc. 1 - serial

13:25 Wszystkie kolory świata 

 odc. 12 - serial

14:30 Błękitna Armia 1917-1919 - film

16:10 Marzyciele odc. 16

16:45 Kobiety i wojna - film

17:55 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

18:30 Ale nam się wydarzyło... 

 Jan Paweł II odc. 5

18:50 Noce i dnie odc. 4 - serial

19:55 Cud nad Wisłą - film

20:55 Szkocki sen o Kanadzie - film

22:00 Jak było? odc. 25

22:40 1920 Bitwa Warszawska - dramat

00:45 Sensacje XX wieku odc. 9

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:45 Kierunek przylądki - film
09:55 Kartka z kalendarza
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc ojczyzna
11:45 Refleksje nad Psalmem XXIII  
 odc. 5 - serial
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Samuraj Chrystusa - film
13:40 Trwajmy przy sercu naszej matki!
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 99 - serial
14:50 Fatima - znak nadziei
15:30 Orłem być… - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Głos serca odc. 23 - serial
22:40 Święty nie rodzi się po śmierci  
 - film
23:45 Lusaka City of Hope - film
23:55 Święty na każdy dzień

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1397 - serial
07:00 To, co nas łączy
07:20 Na sygnale odc. 154 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 213
11:25 Rodzinka.pl odc. 51 s. 2 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1939 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 76
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1397 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Łzy Cennet odc. 52 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 200 s. 10 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 87 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1939 - serial
20:05 Program rozrywkowy
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1940 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 60
20:55 M jak miłość odc. 1398 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Dwa światy - film
00:05 Rodzinka.pl 
 odc. 248 s. 13 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 12

07:50 Doradca smaku odc. 1 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2329

11:00 Ukryta prawda odc. 972 - serial

12:00 Szpital odc. 861 - serial

13:00 Szkoła odc. 624 - serial

14:00 19+ odc. 325 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 8

15:30 Szkoła odc. 625 - serial

16:30 19+ odc. 326 - serial

17:00 Szpital odc. 862 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 973 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5493

20:10 Doradca smaku odc. 18 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2779 - serial

20:55 Milionerzy odc. 213

21:30 Diagnoza odc. 11 s. 3 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 11 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1143

00:05 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 11 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 716 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 717 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 12 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 775 - serial
12:00 Gliniarze odc. 56 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 722 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2759 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 648 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3757
16:30 Na ratunek 112 odc. 291 - serial
17:00 Gliniarze odc. 281 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2760 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 311 - serial
20:05 Ślad odc. 17 - serial
21:05 Ślad odc. 18 - serial
22:10 Kolekcjoner kości - thriller
00:50 Pan i pani Smith - komedia

07:10 Szpital 12:00 Detektywi w akcji

15:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Polskie drogi 10:15 Sensacja XX wieku

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

Małżonkowie John i Jane są płatnymi zabójcami, 
lecz ukrywają to przed sobą, wiodąc z pozoru 
nudne życie. Wszystko zmienia się, gdy otrzymują 
nowe zlecenie on ma zabić Jane, a ona Johna.

Za zabicie mordercy żony Amerykanin Kyle 
LeBlanc dostaje wyrok dożywocia w rosyjskim 
więzieniu. Gdy zostaje zmuszony do udziału 
w organizowanych w zakładzie walkach, budzi się 
w nim bestia.

„Skazany na piekło”
(2003r.) TV4 21:00

„Pan i pani Smith”
(2005r.) Polsat 00:50
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 364 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 56 - serial
07:25 Jaka to melodia? 
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm! 
08:55 Ranczo odc. 84 s. 7 - serial
09:55 Komisarz Alex odc. 6 s. 1 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 125 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 Macierzyństwo w świecie  
 zwierząt odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 365 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 56 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 57 - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3374
18:30 Korona królów odc. 126 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 57 - serial
21:00 Wielki test. 100 lat niepodległości
22:25 Tajemnice początków Polski 
 odc. 5 - serial
23:35 Bez tożsamości 
 odc. 4 s. 2 - serial
00:20 Kompania X odc. 10 s. 2 - serial

05:10 Ukryta prawda odc. 386 - serial

06:10 Sąd rodzinny odc. 161 - serial

07:10 Szpital odc. 442 - serial

08:10 Dr House odc. 4 s. 8 - serial

09:10 Kryminalni odc. 3 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 210 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 162 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 616 - serial

14:55 Szpital odc. 443 - serial

15:55 Dr House odc. 5 s. 8 - serial

16:50 Kryminalni odc. 1 s. 7 - serial

17:55 Brzydula odc. 65 - serial

18:25 Brzydula odc. 66 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 211 - serial

20:00 Pozdrowienia z Paryża - film

21:55 Morderstwo z miłości - film

00:25 Windykatorzy - film

06:00 Dragons’ Den. Jak zostać  
 milionerem? odc. 2
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 13 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 14 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 62
09:00 Septagon odc. 2 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 32
11:25 Benny Hill odc. 4
12:00 Detektywi w akcji odc. 24 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 25 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 173
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 481 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 50 - serial
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 50 - serial
18:00 Septagon odc. 3 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 482 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 251 - serial
21:00 Oko za oko odc. 13 - serial
22:00 Potrzask - thriller
00:00 Trampolina odc. 10

06:00 Kontrakt na miłość odc. 68 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 91
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 41 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 9 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 60 s. 4 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 17 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 3 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 3 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 99 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 41 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42 s. 2 - serial
20:00 Snajper: Kolejne starcie - film
21:50 Regulamin zabijania - dramat
00:15 Wikingowie odc. 18 s. 4 - serial

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Stwór - film

09:10 Sauna - komedia

11:00 Polskie drogi odc. 3 - serial

12:35 Studio Kultura - rozmowy

12:55 Szczęśliwego Nowego Jorku 

 - komediodramat

14:35 Którędy po sztukę odc. 82

14:45 Taśmy Kultury odc. 7

15:00 Taśmy Kultury odc. 8

15:25 Legendy rocka odc. 33 - serial

16:20 Przyjęcie na dziesięć 

 osób plus trzy - film

17:30 Znieważona ziemia - dramat

19:25 Dezerterzy

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Męskie sprawy - film

22:10 Pegaz odc. 112

22:50 MappaMundi - film

23:50 Foxfire - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 349
07:00 Noce i dnie odc. 4 - serial
08:05 Archiwum zimnej wojny odc. 12
08:40 Jak było? odc. 25
09:25 Kobiety i wojna - film
10:40 Sensacje XX wieku odc. 9
11:35 Cud nad Wisłą - film
12:30 Ziemia obiecana odc. 2 - serial
13:35 Wszystkie kolory świata 
 odc. 13 - serial
14:40 Orlęta bronią przemyskiego  
 gniazda
15:30 Konwój: bitwa o Atlantyk 
 odc. 2 - serial
16:40 Fotograf snów - film o Ryszardzie  
 Horowitzu - film
17:45 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:15 Śladami zbrodni i walki 1944-1956  
 odc. 21 - serial
18:50 Noce i dnie odc. 5 - serial
20:00 Cała prawda o Grekach 
 odc. 2 - film
21:10 Andrew Marr: Historia świata 
 odc. 8 - serial
22:10 #dziedzictwo odc. 2
22:45 Lekcja martwego języka - dramat
00:35 Sensacje XX wieku odc. 10

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 20 lat dla świata
10:00 Audiencja Generalna Ojca  
 Świętego Franciszka z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 4 - serial
11:25 Myśląc ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Kościół 24 h - film
13:15 Effetha - okno na świat - film
14:00 Głos serca odc. 23 - serial
14:40 Edward Stachura z tego świata  
 - film
15:25 Dusza Tunezyjska - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie
16:30 U Matki Boskiej na ordynansach
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków 
 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Geniusz stworzenia - film
23:15 Lodowa podróż - film

06:00 M jak miłość odc. 1398 - serial
06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 155 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 214
11:25 Rodzinka.pl odc. 52 s. 2 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1940 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 77
14:10 Postaw na milion 
15:10 M jak miłość odc. 1398 - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada Teleturniej 
17:10 Łzy Cennet odc. 53 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 201 s. 10 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 88 - serial
19:40 Barwy szczęścia 
 odc. 1940 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1941 - serial
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 23 - serial
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 720 - serial
21:55 Na sygnale odc. 206 - serial
22:35 Facet na miarę - komedia
00:20 O mnie się nie martw 
 odc. 113 s. 9 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 12

07:50 Doradca smaku odc. 18 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2330

11:00 Ukryta prawda odc. 973 - serial

12:00 Szpital odc. 862 - serial

13:00 Szkoła odc. 625 - serial

14:00 19+ odc. 326 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 8

15:30 Szkoła odc. 626 - serial

16:30 19+ odc. 327 - serial

17:00 Szpital odc. 863 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 974 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy odc. 1

19:50 Uwaga! odc. 5494

20:10 Doradca smaku odc. 2 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2780 - serial

20:55 Milionerzy odc. 214

21:30 Ameryka Express odc. 11

23:05 Klucz do koszmaru - horror

01:15 Oszuści odc. 6 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 718 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 719 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 13 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 776 - serial
12:00 Gliniarze odc. 57 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 723 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2760 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 649 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3758
16:30 Na ratunek 112 odc. 292 - serial
17:00 Gliniarze odc. 282 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2761 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 312 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 539 - serial
20:40 Pan i pani Smith 
 - komedia sensacyjna 
23:10 Kac Wawa - komedia
01:30 Lot - thriller

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 11:00 Polskie drogi 10:40 Sensacje XX wieku

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

James jest pracownikiem amerykańskiej 
ambasady w Paryżu. Ma wziąć udział w akcji, 
której celem jest udaremnienie terrorystycznego 
spisku. Na jego partnera wyznaczony zostaje 
agent CIA, Charlie Wax.

Caroline podejmuje pracę opiekunki 
sparaliżowanego Bena. Jego żona powierza 
dziewczynie klucz otwierający każde drzwi 
w posiadłości. Wkrótce okazuje się, że pracodawcy 
mają mroczne sekrety.

„Pozdrowienia z Paryża”
(2010r.) TVN 7 20:00

„Klucz do koszmaru”
(2005r.) TVN 23:05

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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 temperatura: 15 10 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1029 1027 hPa
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KrzyżówKa panoramiczna

Zakwas buraczany
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składniki: 
jędrne buraki, bez śladów pleśni
czosnek
liść laurowy
ziele angielskie
imbir
woda
sól
sposób wykonania:
Wodę (ilość zależy od pojemności słoja) zagoto-

wać i zostawić do wystudzenia. Buraki wyszorować, 
obrać, przelać wrzątkiem. Pokroić w grube plastry. 
Czosnek obrać, imbir też – pokroić w plastry. W słoju 
układać warstwami buraki i dodatki. Wierzchnią war-
stwę muszą stanowić buraki (by składniki ze spodu 
nie wypłynęły na górę). Całość zalać solanką – w 1 l 
wody rozpuścić 1 łyżkę stołową soli. Jeżeli buraki będą 
wypływać, obciążyć zakwas np. talerzykiem czy małą 
szklanką. Szczególnie ważne jest, by na powierzchni 
wody nie pływał czosnek, bo zakwas spleśnieje. Słoik 
zakręcić i odstawić w ciepłe miejsce na 1-2 dni. Gdy za-
cznie się wytwarzać piana, wynieść w chłodne miejsce 
(optymalna temperatura do kiszenia to ok. 10 st. C). Po 
5-7 dniach zakwas będzie gotowy. Należy usunąć pia-
nę i przelać go do butelek. Przechowywać w lodówce. 
Można również użyć do przygotowania barszczu. 

smacznego!

Szczególnie polecany w okresie jesienno-zimowym jako wsparcie odporności. 
Należy pić ok. 100 ml codziennie rano na czczo.
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Pachnąca jesień
AROMATERAPIA  Trzeba spodziewać się końca pięknej ciepłej jesieni, a gdy nadejdzie słota, warto sięgnąć 
po aromaterapię, by ustrzec się przed chandrą i chorobą. Na co pomagają zapachy, jak rozsądnie je stoso-
wać – wyjaśniamy w naszym poradniku

Roślinne zapachy unoszące 
się w powietrzu w okresie letnim 
poprawiają nam nastrój, a wyciągi 
i olejki z roślin mają lecznicze dzia-
łanie. Gdy w średniowieczu przez 
Anglię przetaczała się epidemia 
cholery, ominęła jedno miastecz-
ko. Stało się tak, bo wszyscy jego 
mieszkańcy trudnili się uprawą 
i destylacją lawendy. Antyseptycz-
ne działanie olejku z tych roślin 
potwierdził wiele lat później fran-
cuski chemik Rene Gatefosse, któ-
ry używał go do dezynfekcji ran 
żołnierzy rannych w czasie I wojny 
światowej. Zauważył on, że olejek 
przyspiesza też gojenie się opa-
rzeń i ran. Rozpoczął więc bada-
nia, podczas których udowodnił, 
że większość olejków eterycznych 
uzdrawia bądź poprawia ogólną 
kondycję psychiczną i fizyczną pa-
cjenta. A nową dziedzinę określił 
mianem aromaterapii.

Terapia aromatem
Czym jest aromaterapia? Po-

tocznie to właśnie leczenie za-
pachami. Jest stosowane przez 
specjalistów w zabiegach terapeu-
tycznych i kosmetycznych, może 
być jednak z powodzeniem używa-
ne przez nas samych w domowym 
zaciszu. Ma zbawienny wpływ na 
nasze ciało i psychikę. Ważne jed-
nak, by używać produktów dobrej 
jakości. Olejek eteryczny to wyciąg 
z danej rośliny, zapachowy nato-
miast może być sztuczny i zawie-
rać wiele związków chemicznych. 
Lecznicze olejki eteryczne pozy-
skuje się z różnych części roślin: 
kwiatów, liści, łodyg, kory drzew, 
korzeni i nasion. Wszystkie mają 
właściwości antyseptyczne, nie-
które orzeźwiają, pobudzają do 
działania, wzmagają koncentrację, 
inne poprawiają nastrój, działają 
antydepresyjnie, odprężają. Jeszcze 

inne ułatwiają zasypianie, łagodzą 
bóle lub są afrodyzjakami.

Metoda pozyskiwania olej-
ku wpływa na właściwości. I tak 
na przykład wysoka temperatu-
ra podczas procesu destylacji jest 
przyczyną rozkładu niektórych 
substancji chemicznych, natomiast 
przy ekstrakcji rozpuszczalnikami 
minimalne ilości rozpuszczalnika 
pozostają w olejku. Otrzymywa-
nie olejków z roślin jest bardzo 
kosztowne i stąd wynika ich cena. 
Cena jest m.in. odzwierciedleniem 
trudności z pozyskaniu surowca,  
np. 1 kg olejku jaśminowego wyma-
ga zerwania ręcznie, o świcie, oko-
ło 8-10 mln kwiatów jaśminu, zaś 
w przypadku olejku różanego na  
1 kg esencji potrzeba 5000 kg płat-
ków ze świeżo otwartych kwiatów.

Przeciwwskazania
Z każdym olejkiem trzeba się 

bliżej zapoznać. Specyfik leczący 
gardło może np. niebezpiecznie 
podwyższyć ciśnienie, przyśpieszyć 
tętno, wywołać silne krwawienie. 
Olejki mogą być niebezpieczne tak-
że dla osób cierpiących na astmę, 
epilepsję, choroby układu nerwo-
wego. Osoby ze skłonnościami do 
alergii powinny prze zastosowa-
niem olejków wykonać test aler-
giczny - rozpuszczonym w wodzie 
olejkiem posmarować skórę za 
uchem i odczekać 12 godzin. Nie 
wolno z własnej inicjatywy sto-
sować olejków doustnie. Należy 
unikać długiego stosowania tego 
samego rodzaju olejku.

Stosowanie olejków eterycz-
nych w czasie ciąży i przez osoby 
cierpiące na epilepsję (padaczkę) 
powinno być skonsultowane z le-
karzem lub aromatoterapeutą. 
Kobiety w ciąży nie powinny uży-
wać olejków: arcydzięglowego, ty-
miankowego, melisowego, mięty 

pieprzowej, jałowcowego, cypry-
sowego, hyzopowego, lawendo-
wego, majerankowego, różanego, 
rumiankowego i kopru włoskiego. 
Generalnie przez pierwsze 3 mie-
siące ciąży unikamy wszystkich 
substancji. 

Olejki cytrusowe podnoszą 
wrażliwość na słońce i dlatego po 
ich użyciu przez 6 godzin powin-
no się unikać kąpieli słonecznych. 
Najsilniej fototoksyczny jest olejek 
bergamotowy, na drugim miejscu 
pod względem fototoksyczności 

znajduje się wyciskany na zimno 
olejek limetkowy, potem olejek 
z pomarańczy gorzkiej, a wreszcie 
cytrynowy i grejpfrutowy.

Przed zastosowaniem na skó-
rę trzeba wszystkie olejki rozcień-
czyć, z wyjątkiem lawendowego 

ROdzAjE AROMATERAPII
Aromaterapia w powietrzu – to klasyczne inhalacje lub rozpylanie albo odparowywanie olejków w pomieszcze-
niu, w którym przebywa pacjent. Inhalacje aromaterapeutyczne robi się bądź nad naczyniem z gorącą wodą, do któ-
rego wkroplono 5-10 kropli mieszaniny olejków, bądź trzymając przy ustach i nozdrzach chustkę, na którą nakapano  
5-10 kropli mieszaniny olejków. Typowa aromaterapia w powietrzu to rozpylanie olejków rozpuszczonych w wodzie przy 
pomocy ogrzewanego świeczką kominka aromaterapeutycznego. W zależności od pomieszczenia, stosuje się do 10 kropli 
mieszaniny olejków na zabieg (raz dwa razy dziennie np. rano i wieczorem).
Masaż aromaterapeutyczny – to masaż ogólny całego ciała i/lub, w zależności od celu zabiegu, masaż miejscowy. We 
wszystkich przypadkach do masażu stosuje się mieszaniny olejków rozpuszczone w naturalnych olejach roślinnych. Poleca 
się stosowanie olejów specjalnie korzystnych dla skóry lub popularnych olejów jadalnych. Muszą być one świeże i, co naj-
ważniejsze, bez zapachu. Do masażu olejki eteryczne rozpuszcza się w oleju w proporcji 15-30 kropli mieszaniny olejków 
na 50 mililitrów (około 1/5 do 1/4 szklanki oleju). Do jednego masażu zużywa się mniej więcej 2-3 krople mieszaniny 
olejków rozpuszczonych w łyżce stołowej oleju roślinnego. Masaż pomaga się zrelaksować, zmniejsza stres i poprawia 
nastrój. Jeśli chcesz skorzystać ze skoncentrowanego olejku, pamiętaj, by rozprowadzić go w tzw. olejku bazowym, np. 
migdałowym lub zwykłej oliwie jadalnej (2-3 krople olejku na łyżkę oliwy). Olejki eteryczne w postaci skoncentrowanej 
mogą podrażnić skórę.
Kąpiel aromaterapeutyczna – to 15-30 minutowe zanurzenie się w ciepłej wodzie, do której dodano 10 kropli mie-
szaniny olejków na wannę. Przy kąpieli tylko nóg lub rąk należy, odpowiednio do pojemności naczynia, zmniejszyć ilość 
olejku. Po kąpieli skóry nie należy spłukiwać tylko wytrzeć. Formą miejscowej kąpieli aromaterapeutycznej jest kompres 
aromaterapeutyczny, gdzie stosuje się przykładanie miejscowe ręcznika lub waty nasączonej roztworem 5-10 kropli olejku 
w połowie szklanki cieplej wody. Kąpiel to najprzyjemniejsza forma aromaterapii, oddziałuje na wszystkie zmysły, bo cie-
pła woda sprawia, że aromat staje się intensywny. W ten sposób możesz dodać sobie energii lub łagodnie rozluźnić ciało. 
Olejki dodane do kąpielowych kosmetyków, nie rozpuszczają się w wodzie, lecz przez cały czas unoszą na jej powierzchni. 
Gdy wychodzisz z wanny ciało pokryte jest aromatycznym filmem. 

NAjbARdzIEj POPulARNE OlEjkI
Lawenda
Płyny do kąpieli z dodatkiem tego olejku pomagają rozluźnić mięśnie, złagodzić stresy i uspokoić się po nerwowym dniu. 
Ci, którzy cierpią na bezsenność, powinni włożyć pod poduszkę woreczek z suszoną lawendą lub skropić jasiek kilkoma 
kropelkami olejku. Lawendowe balsamy do ciała łagodzą stany zapalne skóry, pomagają w leczeniu trądziku i grzybic. 
Olejek ten jest znakomity przy bólach głowy, w stanach lękowych i depresji.
Rozmaryn
Ze względu na silne właściwości antyseptyczne dodaje się go do kosmetyków do cery tłustej i trądzikowej. Znakomicie 
pobudza też krążenie i orzeźwia, jest więc składnikiem żeli pod prysznic polecanych do porannej kąpieli. Olejek ten li-
kwiduje uczucie tzw. ciężkich nóg. Z tego powodu często jest w składzie kremów do stóp. Ponieważ rozmaryn zwiększa 
ochotę na seks, uznaje się go za afrodyzjak.
Drzewo sandałowe
Ma właściwości antybakteryjne i łagodzi stany zapalne skóry, dlatego bywa składnikiem balsamów do ciała, które deli-
katnie natłuszczają i koją podrażnienia. Płyny do kąpieli z dodatkiem olejku sandałowego działają odprężająco, łagodzą 
napięcie nerwowe, bóle menstruacyjne, pomagają w zasypianiu.
Ylang-ylang
Uspokaja, relaksuje i łagodzi napięcie mięśni wywołane stresem – jest więc odpowiedni do odprężającej, wieczornej 
kąpieli w wannie. Najczęściej można go znaleźć w płynach i olejkach do kąpieli oraz w relaksujących kremach i balsamach 
do ciała. Medycyna naturalna traktuje ylang-ylang jako lek wspomagający leczenie depresji. Uważany jest też za afrody-
zjak.
Mandarynka
Olejek z mandarynki poprawia nastrój i odświeża. Naukowcy stwierdzili, że zmniejsza poziom hormonu stresu – kortyzolu 
i mobilizuje do działania. Dlatego warto zastosować wodę toaletową albo balsam o mandarynkowej woni przed ważnym 
egzaminem. Aromaty cytrusowe dodane do toników lub kremów do twarzy rozjaśniają skórę, normalizują wydzielanie 
sebum i lekko ściągają pory. Kąpiel w „cytrusach” ułatwi też zasypianie.
Pomarańcza
Olejek pomarańczowy we współczesnej aromaterapii stosowany jest przy bezsenności, napięciach nerwowych, depresji, 
napięciach i skurczach mięśni oraz przy starzejącej się skórze. Ponadto olejek ten swym eterem budzi radość naszego 
wewnętrznego, wiecznego dziecka. 
Mięta
Jako składnik balsamów do ciała, żeli pod prysznic oraz kremów do stóp chłodzi skórę, orzeźwia i łagodzi podrażnienia. 
Olejek miętowy dodany do płynów do kąpieli pomaga odprężyć się po męczącym i nerwowym dniu oraz zmniejszyć 
napięcie mięśni. W medycynie naturalnej stosuje się go jako środek wzmacniający włosy oraz przeciw chorobie lokomo-
cyjnej.
Drzewo herbaciane 
Olejek z drzewa herbacianego zalecany jest przy przeziębieniach, poparzeniach, brodawkach, kurzajkach, trądziku, grypie, 
infekcjach skóry, grzybicy, infekcjach wirusowych, odleżynach, infekcjach i grzybicy narządów płciowych, pleśniawkach 
pochwy i jako olejek dezynfekujący powietrze.
Róża
Właściwości: uspokajające, antyseptyczne, przeciwbólowe, obniżające ciśnienie krwi, regulujące pracę serca, oczyszcza-
jące i odmładzające skórę, regulujące menstruację, uspokajające objawy menopauzy, wzmacniające pękające naczynia 
krwionośne, olejek różany jest również łagodnym afrodyzjakiem. W aromaterapii stosowany jest przy bezsenności i kosz-
marach sennych, napięciach nerwowych, stresie, depresji, stanach lękowych, nieregularnej menstruacji, upławach, bez-
płodności, bólach głowy, arytmii, nadciśnieniu, zaburzeniach krążenia, pękających naczyniach krwionośnych, rozstępach, 
starzeniu się skóry, przesuszeniu skóry, ranach, podrażnieniach, poparzeniach, popromiennych zapaleniach i martwicach 
skóry, infekcjach wewnętrznych i zewnętrznych, nudnościach, wymiotach i wrzodach żołądka na tle nerwicowym.
Eukaliptus
We współczesnej aromaterapii olejek eukaliptusowy stosowany jest przy przeziębieniach, kaszlu, grypie, bronchicie, ar-
tretyzmie, reumatyzmie, przeforsowaniu mięśni, wszach, stanach zapalnych skóry i zmęczeniu umysłowym.
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Twierdza Grudziądz
HISTORIA  Fortyfikacje wojskowe zawsze intrygowały cywilów. 
Dlaczego powstawały i do czego służyły? 

Na tak postawione pytanie 
chcemy odpowiedzieć na podsta-
wie analizy budowy Twierdzy Gru-
dziądz. W Polsce jest wiele takich 
obiektów obronnych, które trwale 
zapisały się na kartach historii.

Pierwszy rozbiór Polski w 1772 
roku i podział kraju przez wielkie 
mocarstwa, tj. Prusy, Rosję i Au-
strię, jest znany nam z lekcji histo-
rii. Wtedy to całe Pomorze Gdań-
skie, w tym Grudziądz, trafiło do 
Prus. Jednak trójka zaborców nie 
do końca sobie ufała. Na tronie 
pruskim zasiadał wtedy król Fry-
deryk II Wielki. Zdawał on sobie 
sprawę z tego, jak dużym zagroże-
niem dla jego królestwa jest Rosja. 
Aby to zagrożenie zminimalizować, 
postanowił wybudować fortyfika-
cje obronne w dolinie Wisły. Pier-
wotnie miały powstać w rejonie 
Kwidzyna. Jednak ukształtowanie 
terenu oraz duża aktywność rzeki 
w tym rejonie nie pozwalały zre-
alizować tego pomysłu. Wyznaczo-
no nową lokalizację, czyli stromą 
skarpę Wisły w rejonie Grudziądza. 
Kamień węgielny pod budowę po-
łożono 6 czerwca 1776 roku. Od tej 
chwili wytrwale pracowało 7 tysię-
cy robotników po 12 godzin dzien-
nie. Nad całością czuwał Paul von 
Gontzebach. Pierwotnie bastion 
powstawał z kamieni polnych i ce-
gieł sprowadzanych z Prus. Dopiero 
w późniejszym czasie uruchomiono 
własną cegielnię na placu budowy.

Budowę rozpoczęto od ostat-
niego punktu obrony, czyli don-
żonu. Był to budynek pełen schro-
nów i piwnic, otoczony murem 
o kształcie kleszczowym. Jego 
głównym zadaniem była obrona 
placu zwanego majdanem. Donżon 

był otoczony pięcioma bastionami 
w formie wydłużonych trójkątów. 
Wokół bastionów znajdowały się 
tzw. raweliny, służące do likwida-
cji martwego pola ostrzału. Od 
strony Wisły wybudowano wielki 
magazyn (480 metrów długości). 
Jego obronę stanowiły dwie baterie 
artyleryjskie, a zwłaszcza stroma 
skarpa Wisły. 

Pierwszą fazę budowy cytadeli 
sfinalizowano w 1786 roku, ale na 
tym nie zakończono. Przystąpiono 
do tworzenia następnych fortyfi-
kacji, tym razem od strony miasta 
Grudziądza. Były gotowe w 1790 
roku. Fortyfikacje to nie tylko to, co 
widać na powierzchni, ale również 
system korytarzy podziemnych 
tzw. potern, które przebiegały pod 
budynkami na kilku poziomach. 
Pierwotnie zakładano budowę 59 
km podziemnych labiryntów, ale 
faktycznie powstało 12 km. Do cze-
go miały służyć? Miały nie dopuścić 
do nieprzyjacielskich podkopów, 
umożliwić lepszą i bezpiecznej-
szą komunikację między poszcze-
gólnymi elementami fortyfikacji, 
a także ułatwić ewentualne wysa-
dzenie fortyfikacji, gdyby dostały 
się w ręce nieprzyjaciela.

Twierdza Grudziądz zdała 
pierwszy egzamin podczas wojen 
napoleońskich w latach 1806-1807. 
Dowódcą cytadeli był wtedy ge-
nerał pruski Wilhelm de Courbier, 
który wraz załogą liczącą 6 tysię-
cy żołnierzy stawiał czynny opór 
wojskom napoleońskim. Obrona 
była na tyle skuteczna, że forteca 
właściwie nie została nigdy zdoby-
ta. Oblężenie twierdzy zakończyło 
podpisanie pokoju w Tylży i utwo-
rzenie Księstwa Warszawskiego. 

Były to najlepsze czasy dla tej for-
tyfikacji. Następne lata, rozwój no-
woczesnego uzbrojenia i nowych 
zasad walki, spowodowały powol-
ny upadek fortecy. Cytadela straciła 
tytuł twierdzy. Wokół niej zaczęto 
budować inne budynki, które już 
nie służyły celom wojskowym. Po 
odzyskaniu niepodległości przez 
Polskę w 1918 roku Grudziądz wró-
cił do macierzy. W twierdzy zaczę-
ło stacjonować wojsko polskie. Od 
1920 roku stacjonowała tu brygada 
kawalerii, która w 1939 roku szar-
żowała na Niemców w bitwie pod 
Krojantami. 

Po wojnie obiekt był przez wie-
le lat opuszczony. W 1951 roku zo-
stał przejęty przez wojsko polskie, 
które zapobiegło dalszej dewastacji 
tej wspaniałej wojskowej fortyfika-
cji. Obecnie mieści się tam oddział 
gospodarczy, a samą cytadelą opie-
kuje się Wojskowe Stowarzyszenie 
Kulturalno-Edukacyjne „Rawelin”. 
To właśnie dzięki niemu możemy 
podziwiać te wspaniałe fortyfika-
cje, które z mozołem są odbudo-
wywane. Stowarzyszenie opraco-
wało zasady i poszczególne trasy 
zwiedzania. Do wyboru są trzy tra-
sy. Pierwsza – trasa podstawowa - 
obejmująca tylko niektóre elemen-
ty fortyfikacji, zajmuje ok. 4 godz., 
ale na początek wystarczy. Poka-
zuje główne zasady budowy takich 
umocnień. Kończy się godzinnym 
obiadem. Druga trasa, o wiele dłuż-
sza, bo trwająca aż 6 godzin, może 
objąć również stare miasto (wtedy 
czas się wydłuża do 9 godzin) i jest 
przeznaczona dla wytrwałych. 
Ostatnia trasa to trasa dwudnio-
wa, która obejmuje cały kompleks 
obronny Grudziądza. Wszystkie są 
odpłatne (od 300 zł).

Tereny cytadeli są terenami 
wojskowym i ich zwiedzanie jest 
przeznaczone głównie dla obywa-
teli polskich. Obcokrajowcy mogą 
jednak również zwiedzać cytade-
lę, ale po uzyskaniu odpowiedniej 
zgody, a to trwa kilka tygodni. 
Cytadelę można zwiedzać grupo-
wo i indywidualnie, niekoniecznie 
wcześniej opisanymi trasami, ale 
zawsze z przewodnikiem (wydatek 
ponad 100 zł). 

Tekst i fot. (Maw)

DekAlOg AROMATeRApII
1. Korzystaj z dobrodziejstw aromaterapii i niezwykłych właściwości natural-
nych olejków eterycznych dla zdrowia i przyjemnych wrażeń.
2. Używaj tych olejków i mieszanek olejków eterycznych, których zapach naj-
bardziej ci odpowiada.
3. Przygotowując mieszankę nie mieszaj ze sobą więcej niż 5 olejków eterycz-
nych. I tak każdy z nich zawiera bogactwo cennych składników.
4. Nie stosuj większych dawek olejków niż to wskazane: 5-10 kropli w kominku 
aromaterapeutycznym, 10-15 kropli do kąpieli w wannie, 15-30 kropli w 50 ml 
oleju roślinnego do masażu.
5. Nie stosuj olejków eterycznych doustnie.
6. Nie stosuj nierozcieńczonych olejków bezpośrednio na skórę. Do masażu roz-
puszczaj je w tzw. nośniku, którym powinien być naturalny olej roślinny.
7. Przed pierwszym zabiegiem aromaterapeutycznym wykonaj 12-godzinny test 
uczuleniowy. Kroplę olejku lub mieszanki rozpuść w łyżeczce oleju roślinnego 
i wetrzyj w skórę za uchem albo na mostku. Jeżeli w ciągu tego czasu nie pojawi 
się czerwony odczyn, swędzenie lub pieczenie, olejek możemy stosować.
8. Nie łącz kąpieli aromaterapeutycznych z myciem ciała w płynach piano-
twórczych. Zanurz się w ciepłej kąpieli przynajmniej na 15 minut i poddaj się 
relaksowi z samym olejkiem.
9. Pamiętaj o ogólnych przeciwwskazaniach. W przypadku ciąży, uczulenia, 
wieku dziecięcego, wystawiania skóry na promienie UV – stosuj się do zaleceń 
aromaterapeuty lub swojego lekarza.
10. Stosuj tylko olejki eteryczne wysokiej jakości. 

NA cO pOMOże Olejek?
Aby skorzystać z poniższego zestawienia, należy znaleźć właściwe określenie 
niedomagania, a potem wyszukać olejek lub kilka olejków albo gotową mie-
szankę o ulubionym zapachu i zastosować w kominku, do kąpieli, lub rozcień-
czyć olejem i zastosować do masażu.
PSYCHIKA
APATIA – mięta pieprzowa, rozmarynowy, tymiankowy, hyzopowy
NISKIE LIBIDO – koper włoski, rozmaryn, goździk, sandał, ylang, różany
LĘKI – neroli, petitgrain, ylangowy, limetkowy, majerankowy, mandarynkowy
ROZDRAŻNIENIE, ZMIENNE NASTROJE – pomarańczowy, mandarynkowy, cy-
prysowy, sandałowy, geraniowy
STRES, NAPIĘCIE – neroli, różany, melisowy, ylangowy, bergamotowy, szałwii 
muszkatołowej
BEZSENNOŚĆ – rumianku rzymskiego, mandarynkowy, majerankowy, lawen-
dowy, melisowy, różany
CIAŁO
PRZEZIĘBIENIE, GRYPA, KATAR, KASZEL – anyżowy, sosnowy, tymiankowy, 
eukaliptusowy, mięty pieprzowej, drzewa herbacianego
BÓLE KOBIECE – rumianku rzymskiego, mięty pieprzowej, lawendowy, gera-
niowy, cyprysowy, melisowy
INFEKCJE SKÓRY, GRZYBICE, TRĄDZIK, ŁUPIEŻ, EGZEMA – sandałowy, jałow-
cowy, paczulowy, lawendowy, bergamotowy, drzewa herbacianego
CELLULIT – cyprysowy, geraniowy, jałowcowy, kminkowy, paczulowy

i z drzewa herbacianego, którymi 
można bezpośrednio smarować 
np. brodawkę czy wyprysk, jednak 
z zachowaniem ostrożności – je-
żeli piecze, to rozcieńczyć. Najbar-
dziej drażniąco na skórę działają 
olejki: z angielskiego ziela, cyna-
monowy, miętowy, goździkowy, 
oregano i tymiankowy. Nie wolno 
wykonywać masażu aromatotera-
peutycznego osobom ze stanami 
zapalnymi, jak np. żylaki podudzia 
lub zakrzepica, przy zakażeniu 
i ranach skóry, w przypadku cho-
rób zakaźnych, przy wysokiej 
temperaturze ciała. Masaż jest 
niewskazany dla chorych na serce, 
nowotwory, po operacji.

Jeśli mieszanina olejków do-
stanie się do oczu, należy prze-
mywać je nie wodą, a mlekiem 
(olejki rozpuszczają się w tłusz-
czach). Olejku geraniowego nie 
powinno się stosować korzystając 
z pigułek antykoncepcyjnych, a ty-
miankowego przy nadciśnieniu. 
Dzieci nie mogą mieć dostępu do 
olejków eterycznych. Niektóre są 
żrące bądź trujące (zwłaszcza nie-
rozcieńczone). Rozmaryn, szałwia 
i tymianek nie powinny być sto-
sowane u osób z wysokim ciśnie-
niem tętniczym.

(cR), fot. pixabay
Na podstawie literatury 
fachowej o aromaterapii
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

W tym tygodniu wpadniesz w wir tylu spraw, że nie 
będziesz wiedział, w co włożyć ręce. Tu ktoś popro-
si cię o pomoc, tam wyjdą zaległości, które szybko 
trzeba nadrobić. Będziesz zaganiany, zdezorientowa-
ny i zdenerwowany. Tylko spokój może cię uratować. 
Zamiast  tracić  siły  na  panikowanie,  zabierz  się  do 
pracy i punkt po punkcie odhaczaj, co już zrobiłeś.

Kolejny raz ktoś z pracy próbuje sobie przypisać twoje 
osiągnięcia. Przyszła pora, by na  to  zareagować. Na 
chłodno, bez emocji, opracuj plan działania. Jeśli ko-
lejny raz odpuścisz,  twoja  frustracja będzie narastać. 
Czas  powodzenia  w  sprawach  finansowych.  Albo 
otrzymasz zaległą premię, albo bez kłopotu  i na do-
brych warunkach załatwisz pożyczkę lub kredyt. 

Energia  będzie  cię  rozsadzać.  Zaczniesz  załatwiać 
wszystkie  sprawy  jednocześnie  i,  o  dziwo,  pora-
dzisz sobie doskonale. Na niwie zawodowej zapre-
zentujesz  kilka  nowych  pomysłów,  przekonasz  też 
współpracowników do ich realizacji. Spodziewaj się 
zaproszenia na fajną imprezę. Spotkasz tam kogoś, 
kto zawróci ci w głowie. Miłosna przygoda gwaran-
towana.

Uważaj na to, co mówisz. Ktoś bacznie nasłuchuje, 
czym się przechwalasz i za chwilę zacznie odkry-
wać twoje powiązania, co może osłabić twoją po-
zycję zawodową. Masz dużo zalet, nie  trzeba   ich 
pompować, by wyróżnić się na tle pracowników. 

Doskonały  tydzień.  Będziesz  pełen  sił,  bez  kłopo-
tu  poradzisz  sobie  z  każdym  zadaniem.  Zyskasz 
uznanie  zwierzchników, a  to może oznaczać nawet 
premię. Ktoś poprosi cię o radę w ważnej dla niego 
sprawie. Powiedz, co dyktuje ci serce. Pomoże, a ty 
zyskasz wdzięczność.

To,  czego  ci  teraz  potrzeba,  to  zwolnienie  tempa. 
I  gwiazdy  temu  sprzyjają.  Zaplanuj  weekendowy 
wyjazd i wyłącz telefon, albo po prostu zamknij się 
w domu i udawaj, że cię nie ma. Naładujesz akumu-
latory. Niedaleko ciebie jest ktoś, kto czeka na okaza-
nie mu zainteresowania.

Wróci  jakaś  zapomniana  sprawa  i  przysporzy  ci 
kłopotów. Uporaj się z nią jak najprędzej, nie odkła-
daj niczego na później. Bądź uważny, obowiązkowy 
i nadzwyczaj dokładny. Rodzina liczy, że wreszcie 
wybierzesz się z nią na weekendową wycieczkę, co 
przecież obiecałeś.

Rozkwitniesz  intelektualnie.  Zaczniesz  interesować 
się nowymi sprawami, będziesz dużo czytać, dzielić 
się swoją wiedzą i ją weryfikować. Dobra forma przy-
da się do rozwiązania trudnego zadania, które przed 
tobą. Zasięgnij  rady bliskiej ci osoby. W sprawach 
sercowych  okazja  do  gorącego  romansu  i  pokusa 
zdrady. Zastanów się,  ile na  tym stracisz,  a  ile  zy-
skasz.

Przełożeni postanowią ocenić twoje postępy zawo-
dowe. Przygotuj się do tego. Jeśli kierujesz zespo-
łem, podziel zaległe zadania między współpracow-
ników, by szybko je wykonać. Nie bierz wszystkiego 
na swoje barki. Będziesz miał teraz więcej obowiąz-
ków domowych niż zwykle. Uważaj, by się nie prze-
pracować. Znajdź choć chwilę na relaks, wyjdź na 
spacer, poczytaj.

Uważasz, że wszystko idzie źle i nadszedł zdecydo-
wanie  gorszy  czas.  Nic  bardziej mylnego. W  tych 
niesprzyjających  okolicznościach  czai  się  szansa, 
ale musisz ją dostrzec, by móc wykorzystać. Nie idź 
na skróty, trzymaj się ustalonych zasad, a wszystko 
się ułoży po twojej myśli. Przed podjęciem decyzji 
upewnij  się,  że  nie  kierują  tobą  tylko  i  wyłącznie 
emocje.

Udany czas. Nie zabraknie okazji do radości i zabawy. 
Poczujesz  się  wyluzowany,  zrelaksowany,  będziesz 
o wiele bardziej  tolerancyjny  i wyrozumiały niż  zwy-
kle. Ktoś poprosi cię, byś został mediatorem między 
zwaśnionymi stronami. Dobrze sobie poradzisz z tym 
niecodziennym zadaniem. Nie wątp w swoje siły ani 
kompetencje.

Pora, byś nauczył się stawiać granice. Jeśli ktoś zmu-
sza cię do pośpiechu, żąda niemożliwego – odmawiaj 
zdecydowanie, ale uprzejmie. Nie bierz też ani na sie-
bie,  ani  do  siebie  cudzych  pretensji.  Nie  dogodzisz 
wszystkim. Postępuj tak, by być w zgodzie z sobą. Ktoś 
da ci radę, jak rozwiązać ważną sprawę. Zanim ją od-
rzucisz, zastanów się, czy nie jest dobra.

Kolorowanki dla dzieci
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wieści z „trójki” 
WĄBRZEŹNO  W ostatnich tygodniach uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Wąbrzeźnie szukali przy-
gód w lesie, wzięli udział w warsztatach plastycznych oraz słuchali historii rodziców 

Trzecioklasiści bliżej lasu
16 października uczniowie 

klas trzecich udali się na wyciecz-
kę do w Rudy, gdzie położony jest 
Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
Górznieńsko-Lidzbarskiego Par-
ku Krajobrazowego.  Las uchylił 
swoje tajemnice przed trzeciokla-
sistami.

– Pod okiem edukatora dzie-
ci uczestniczyły w zajęciach na 
temat „Las i jego mieszkańcy” – 
mówi Teresa Szkołyk. – Najpierw 
w terenie uczniowie zdobywa-
li informacje na temat drzew 
i krzewów, a także warstw lasu. 

Następnie oglądali prezentację 
o mieszkańcach lasu. Podziwia-
li ponadto naturalne eksponaty, 
rozwiązywali zagadki, i w masie 
plastycznej robili odciski śladów 
zwierząt -opisuje wychowawczy-
ni klasy 3 b.

Na zakończenie zorganizo-
wane zostało ognisko i pieczenie 
kiełbasek.  

Rodzice na medal
23 października mama Neli Is-

brandt z klasy 3 b przeprowadziła 
dla dzieci jesienne warsztaty pla-
styczne, natomiast 27 październi-
ka uczniów odwiedził tata Filipa 

Leszka (z tej samej klasy), który 
opowiadał o swoim hobby – węd-
karstwie. 

– W trakcie warsztatów pla-
stycznych na stanowiskach pra-
cy pojawiło się wiele różnych 
materiałów przyrodniczych oraz 
filc i pióra. Uczniowie zamieniali 
szyszki w zwierzęta – liski, jeże 
i sowy. Jedna z grup ozdabiała 
jarzębiną, żołędziami i liśćmi wy-
konany przez mamę Neli model 
drzewa. Potem dzieci nadały mu 
nazwę – drzewo marzeń – opisu-
je Teresa Szkołyk. – Jesienna sza-
ruga nie będzie nikomu straszna, 

ponieważ mama Neli pokazała na 
nią sposób.  Nela ma mamę na 
medal – ocenia wychowawczyni

Kolejne interesujące spotka-
nie z tatą jednego z uczniów od-
było się 27 października. 

– Tata Filipa opowiadał 
o wędkarstwie. Z tej okazji w sali 
lekcyjnej pojawiło się dużo spe-
cjalistycznego sprzętu, różne ro-
dzaje karm, zdjęcia gatunków ryb. 
Pan Leszek bardzo ciekawie opo-
wiadał o swojej pasji. Okazało się, 
że w klasie także jest kilku ma-
łych wędkarzy, którzy wykazy-
wali się fachową wiedzą – mówi 
Teresa Szkołyk. – Nasz gość przy-
gotował w klasie staw, z którego 
uczniowie wyławiali metalowe 

rybki. Szczególne zainteresowa-
nie wzbudziły ponadto opowie-
ści Filipa i taty o tym, jak razem 
spędzają czas na rybach – dodaje 
wychowawczyni. 

Jak podkreśla nauczycielka, 
spotkanie sprawiło, że wszyscy 
poczuli uczestnikami wyprawy 
na ryby. Na pamiątkę opowieści 
w klasie został „staw” z rybkami, 
aby dzieci mogły na przerwach 
rozwijać swoje hobby. Stąd już 
tylko krok do stania się prawdzi-
wym wędkarzem. 

– Filip ma tatę na medal – 
podkreśla wychowawczyni.

(krzan)
fot. nadesłane

Wąbrzeźno

Wąbrzeźno pędzlem malowane
23 października w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyła się promocja albumu pt. 
„Wąbrzeźno pędzlem malowane”. Wydawnictwo zawiera obrazy Wąbrzeźna wi-
dziane oczami lokalnych artystów.

Kolekcja prac, znajdujących 
się w albumie, to między inny-
mi rysunki autorstwa Wiesława 
Rybszlegera, dokumentujące ar-
chitektoniczne szczegóły kamie-
nic i budynków miejskich. 

– Kiedy będziecie Państwo 
oglądać album, to musicie zdawać 
sobie sprawę, że jesteście w na-
szych głowach. Bo tam znajduje 
się to, co my widzieliśmy i to, jak 
my chcieliśmy to pokazać – mó-
wił Wiesław Rybszleger. 

W publikacji znajdują się rów-
nież realistyczne pejzaże Cecylii 
Szymańskiej, Waldemara Okoń-

skiego, Wojciecha Olkiewicza, An-
drzeja Sobczyka, Jerzego Szlachci-
kowskiego, Marka Lipskiego oraz 
Ignacego Kowaliszyna. 

– Prezentowane prace ukazu-
ją piękno naszej małej ojczyzny, 
miejsc często omijanych podczas 
codziennego życia – mówi Do-
rota Otremba. – Ja od urodze-
nia mieszkam w Wąbrzeźnie, ale 
przyznam się, że czasami zaska-
kuje mnie fotografia czy obraz, 
który pokazuje jakąś kamieniczkę 
lub architektoniczny szczegół tej 
kamienicy – dodaje Sabina Ol-
szewska, jedna z osób zwiedzają-

cych wystawę.
Oprócz pejzaży w książce 

można zobaczyć witraże uro-
dzonej w Wąbrzeźnie Moni-
ki Wąs oraz twórczość innych 
mniej lub bardziej znanych ar-
tystów. Album dostępny jest  
w Miejskim Punkcie Informacji. 
Wydarzenie dofinansowane ze 
środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu 
Dom Kultury + Inicjatywy Lokal-
ne 2018.

oprac. (krzan)
fot. nadesłane

Refleksje o życiu i śmierci 
zatrzymane w kadrze
23 października w Wąbrzeskim Domu Kultury została 
otwarta wystawa pokonkursowa pt. „Polskie zapo-
mniane cmentarze”. Organizatorzy wręczyli nagrody 
autorom wyróżnionych prac.

Wąbrzeźno 

– Konkurs adresowany był 
do wszystkich pasjonatów historii 
i sztuki fotografii – wyjaśnia Doro-
ta Otremba. – W tym roku uczest-
niczyło w nim 14 osób, które za-
trzymały w kadrze aparatu piękno 
zapomnianej i często zaniedbanej 
architektury sakralnej. Pokazane 
na wystawie nekropolie przyciągają 
wzrok nie tylko kryjącą się za nimi 
historią, ale również tajemniczością 
i przemijającym czasem. Niejed-

nokrotnie są to prawdziwe dzieła 
sztuki – ocenia Dorota Otremba.

W tegorocznej edycji laureata-
mi konkursu zostali: I m. – Domini-
ka Sztonyk, II m. – Bartłomiej Mar-
chlewski, III m. – Martyna Ciupak. 
Wyróżnienia zdobyli: Karol Orent 
i Dorota Rzeczewska. Zwycięzcy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe. 

oprac. (krzan)
fot. nadesłane
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Świat kontra odór
CIEKAWOSTKI  W dzisiejszym świecie pełnym perfum i dezodorantów zapach potu uznawany jest za 
coś brudnego. Ludzie od tysiącleci zmagali się z tym nieprzyjemnym zapachem, ale powodziło się to tylko 
nielicznym

W starożytnym Egipcie 
miksturą, która zapewniała 
uwolnienie od nieprzyjemnego 
zapachu była mieszanina jaj, 
ostryg, sproszkowanej skorupy 
żółwia i orzechów. Po wymie-
szaniu z olejem specyfik wcie-
rano w ciało. Do zabicia zapa-
chu potu stosowano również 

rośliny: kardamon, cynamon, 
trawę cytrynową, mirrę i różę. 
Egipcjanie stosowali również 
coś w stylu zawieszek zapa-
chowych stosowanych obecnie 
w samochodach. Nosili specjal-
ne flakoniki wypełnione zioła-
mi na szyi.

Starożytni Rzymianie ce-

nili sobie higienę. Kąpali się 
codziennie w publicznych łaź-
niach. Był to również obowią-
zek religijny. Perfumy sprowa-
dzali z Bliskiego Wschodu. Były 
to jednak wyroby luksusowe. 
Biedniejsi musieli zadowalać się 
antyperspirantami wyrabiany-
mi z piżma jelenia. W piątym 
wieku perfumowanie osiągnę-
ło szczyt popularności. Każdy 
chodził po ulicy emanując do-
okoła zapachem jaśminów, róży 
czy też proszkowanego bursz-
tynu. Miało to swoje minusy, 
ponieważ podczas zgromadzeń 
np. mszy zapach był nie do wy-
trzymania. Już pisma ówcze-
snych biskupów wspominają 
o nadmiernym perfumowaniu 
się wiernych. Dlaczego popu-
larność perfum wzrosła? Miało 
to związek z chrześcijaństwem. 
Wcześni chrześcijanie chcieli 
odrzucić wszystko co pogań-
skie, więc i kąpiele. Częste my-
cie się uważano za grzech próż-
ności. Aby więc zabić zapach 
wielotygodniowego potu, stoso-
wano perfumy. Kto wie, co było 
gorsze.

Nawet wykąpanie się nie-
wiele zmieniało, ponieważ eu-
ropejskie mydła wyrabiano ze 
zwierzęcego tłuszczu i było nie-
zbyt miłe w sferze zapachowej. 
Przełom przyniósł wiek XII, gdy 
chemicy odkryli metodę desty-
lacji. Dzięki temu można było 
łączyć ze sobą zapachy i two-
rzyć pierwsze perfumy z praw-
dziwego zdarzenia. Pionierką 
perfum była córka Władysława 
Łokietka – Elżbieta. Była królo-

wą Węgier i to ona wprowadziła 
na rynek tzw. wodę węgierską, 
czyli pierwszy perfum. Wciąż 
jednak niepopularny był naj-
lepszy sposób na pozbycie się 
zapachu potu – kąpiele. Nawet 
w XV i XVI wieku ówcześni 
myślicie zwracali uwagę na to, 
że woda może rozmiękczać skó-
rę i ułatwiać złu i chorobom 
przedostanie się przez nią. Śre-
dniowieczni możni stosowali 
więc wybiegi. Nacierali ciała 
olejkami, owijali się szczelnie 
warstwami ubrań, a aby pozbyć 
się przykrego zapachu z ust żuli 
zioła.

Niestety rozmaite wybie-
gi dawały skromne rezulta-
ty. Nawet na najpiękniejszym 
i wytwornym dworze we fran-
cuskim Wersalu narzekano na 
nieznośny smród. Brakowało 
łaźni, a nawet toalet. Arysto-
kraci załatwiali więc swoje po-
trzeby do nocników znoszonych 
przez służbę raz w tygodniu. 
Jeśli kogoś przypiliła potrze-
ba, korzystał także z zakątków 
wielkiego parku.

Królowa brytyjska Elżbieta 
uznawała się za prekursorkę 
higieny z dumą obwieszczając, 
że kąpie się raz w miesiącu. Jej 
ojciec Henryk VIII mył się rza-
dziej, a pod koniec życia dolega-
ła mu ropiejąca rana. Smród był 
podobno tak mocny, że króla 
szło wyczuć z odległości trzech 
komnat.

Przełomem we Francji była 
rewolucja 1789 roku. Ludzie za-
częli wdziewać na siebie lżejsze, 
przewiewne stroje. Zaczęli rów-

nież częściej kąpać się. Kiedy do 
Europy dotarły kolejne epide-
mie cholery ludzie byli świa-
domi ważności higieny. Zaczęły 
więc powstawać wodociągi i sie-
ci kanalizacyjne.

Wkład w światową higienę 
miał także nowy świat, czyli 
USA. To tam w XIX wieku opa-
tentowano szczoteczkę do zę-
bów i prysznic. Na początku XX 
wieku pojawiła się firma Rexo-
na, obecna na rynku do dziś. To 
ona wprowadziła na rynek dez-
odoranty. Firmę założyło mał-
żeństwo australijskich apteka-
rzy. Mimo wszystko na ulicach 
wciąż dominował smród. Nic 
dziwnego. W 1900 roku w No-
wym Jorku na ulicach pojawia-
ło się codziennie 200 tys. koni. 
Produkowały 2,5 mln kg odcho-
dów. Odchody te były następnie 
spychane do krawężników, ni-
czym obecnie śnieg.

Współczesne formy anty-
perspirantów powstały podczas 
II wojny światowej. Opatento-
wał je Jules Monternier w 1941 
roku. Swój produkt nazwał 
mianem Stopette. W latach 60. 
pojawiły się pierwsze antyper-
spiranty kulkowe. Ich wynalaz-
cą była Helen Barnett Diserens. 
Kobieta zainspirowała się in-
nym ówczesnym wynalazkiem, 
czyli długopisem. Tu także tusz 
jest aplikowany przy pomo-
cy obracającej się kulki. Walka 
z odorem będzie trwała nadal, 
chociaż jego całkowite wyelimi-
nowanie jest raczej niemożliwe.

(pw)
fot. internet

XX wiek

Kolejka do tapet
W latach 80. na rynku brakowało podstawowych 
dóbr. Można było wówczas stać w kolejkach, pró-
bować załatwić inną drogą towar lub wybrać się 
do Poznania, gdzie odbywały się międzynarodowe 
targi. W 1984 roku w Poznaniu największą popu-
larnością cieszyło się stoisko wąbrzeskiego Erg-u.

Od 1981 
roku wprowa-
dzono system 
kartkowy na 
mydło i pro-
szek do prania. 
Później pojawi-
ły się kolejne 
kartki na cze-
koladę, alko-
hol i benzynę. 
W 1984 roku 
największy de-

ficyt dotyczył... majtek. Wszyst-
kie zakłady w Polsce produko-
wały 66 milionów sztuk bielizny 
osobistej. Zapotrzebowanie było 
ponad dwa razy większe. Po-
dobnie było w przypadku tapet. 
Kiedy na targach poznańskich 
otwarto stoisko wąbrzeskiego 
Ergu, błyskawicznie ustawiły się 
do niego kolejki.

– O godzinie 9:30, więc na pół 
godziny przed oficjalnym rozpo-
częciem imprezy, naliczyłem 132 
osoby stojące przed Ergiem – re-
lacjonował redaktor Tomasz Do-
malewski z Dziennika Polskie-
go. – Po południu - wciąż około 
setki. Również dyrektor Andrzej 
Draus z krakowskiego Stomilu 
czynił cuda, dzieląc na całą Pol-
skę piłeczki gumowe do tenisa.

Reglamentację dóbr, czyli 
system kartkowy zniknął w lip-
cu 1989 roku. Ostatnie kartki do-
tyczyły mięsa.

(pw), fot. ilustracyjne

Powrót Buraka
Chociaż ta historia nie dotyczy obecnego po-
wiatu wąbrzeskiego, jest tak ciekawa, że warto 
ją przytoczyć. Jej akcja dzieje się w Kiełbasinie, 
a więc w obecnym powiecie toruńskim, w gminie 
Chełmża.

XX wiek

W kwietniu 1926 roku w Kieł-
basinie zamożny gospodarz Jerzy 
Burak zaziębił się silnie i zmarł. Miał 
75 lat, więc rodzina przyjęła ten 
fakt z bólem, ale i akceptacją. Za-
jęto się pogrzebem i odprawianiem 
modłów. Zwłoki złożono w trumnie 

i ustawiono w chacie.
Zaczął się korowód odwiedza-

jących starego Buraka. Odmawiano 
pacierze. Trzeciego dnia, gdy miał 
odbyć się pogrzeb, Burak nieocze-
kiwanie poruszył ręką. Nastąpił 
popłoch. Ludzie zaczęli uciekać 
w panice z domu. Tymczasem do-
tychczas zmarły wstał i nie za bar-
dzo wiedział co się dzieje.

Na miejscu zjawiła się policja, 
która spisała protokół. Burak czuł 
się wyczerpany i zmęczony, ale 
przeżył. Lekarz uznali, że był to 
przypadek snu letargicznego.

(pw), fot. ilustracyjne
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I Rzeczypospolita całko-
wicie zniknęła z mapy świata 
w 1795 roku. Przez kolejnych 
kilkadziesiąt lat Polacy kilka-
krotnie próbowali wybić się 
na niepodległość. Nieudało się 
w 1830, 1848 oraz 1863 roku. Do-
piero wybuch pierwszej wojny 
dał szanse na własne państwo. 
Przeciwko sobie stanęli dawni 
zaborcy. Z jednej strony wal-
czyli Niemcy i Austriacy. Po 
przeciwnej byli Rosjanie. Polska 
odzyskała niepodległość w 1918 
roku. 

23 kwietnia 1937 roku Sejm 
II Rzeczypospolitej ustanowił, 
na pamiątkę odzyskania nie-
podległości, 11 listopada Świę-

tem Niepodległości. Dziś nie 
wszyscy Polacy wiedzą, dlacze-
go właśnie dzień niepodległości 
obchodzi się w naszym kraju 11 
listopada. 

Polska nie odzyskała nie-
podległości z dnia na dzień. 
Był to proces stopniowy. Data 
11 listopada 1918 roku jest datą 
umowną. Można ja tłumaczyć 
między innymi: zakończeniem 
tego dnia I wojny światowej – 
podpisanie przez Niemców ka-
pitulacji na froncie zachodnim 
lub przybyciem dzień wcześniej 
do Warszawy Józefa Piłsudskie-
go, który został wypuszczony 
z więzienia. Jednak w listopa-
dzie miało miejsce o wiele wię-

cej zdarzeń, które wpłynęły na 
to, że Polska po 123 latach nie-
woli odzyskała niepodległość. 

Po raz pierwszy słowa 
o niepodległości Polski padły 
już 7 października 1918 roku. 
Wówczas Rada Regencyjna, or-
gan utworzony przez Niemców 
okupujących Królestwo Polskie 
(zabór rosyjski), ogłosiła nie-
podległości Polski. Pierwszym 
premierem rządu utworzonego 
przez radę w Warszawie został 
23 października Józef Świerzyń-
ski. Kilka dni później (w nocy 
z 6 na 7 listopada) w Lublinie 
Ignacy Daszyński stanął na cze-
le innego Tymczasowego Rządu 
Ludowego Republiki Polskiej.

10 listopada 1918 roku do 
Warszawy przybył, wypuszczo-
ny z więzienia, Józef Piłsudski, 
twórca legionów polskich. 

Dzień później Rada Re-
gencyjna przekazała władzę 
wojskową Piłsudskiemu, któ-
ry został Naczelnym Dowódcą 
Wojsk Polskich. Tego samego 
dnia przyszły marszałek Polski 
wypertraktował wycofywanie 
wojsk niemieckich z terenu 
Królestwa Polskiego. Polacy 11 
listopada rozbroili w Warsza-
wie niemiecki garnizon. W tym 
samym czasie pierwszym nad-
burmistrzem miasta Poznania 
został Polak - Jarogniew Drwę-
ski. 

12 listopada 1918 roku Rada 
Regencyjna powierzyła Józefo-
wi Piłsudskiemu misję stwo-
rzenia rządu narodowego, który 
obejmowałby swoim zasięgiem 
większość ziem polskich. Dwa 
dni później rada rozwiązała się 
przekazując zwierzchnią wła-
dzę państwową Piłsudskiemu. 
Został on tym samym głową 
państwa, ale bez formalnego 
określenia nazwy urzędu. 

Tak argumentowali człon-
kowie rady przekazanie wła-
dzy Piłsudskiemu: „Władza 
powinna być jednolita. Wobec 
tego, kierując się dobrem Oj-
czyzny, postanawiamy Radę 
Regencyjną rozwiązać, a od tej 
chwili obowiązki nasze i odpo-
wiedzialność względem narodu 
polskiego w Twoje ręce, Panie 
Naczelny Dowódco, składamy 

do przekazania Rządowi Naro-
dowemu”.

15 listopada 1918 roku „Mo-
nitora Polskiego” otrzymuje 
podtytuł „Dziennik Urzędowy 
Republiki Polskiej”. Tego dnia 
następuje również zmiana na-
zwy państwa polskiego z „Kró-
lestwa Polskiego” na „Republika 
Polska”. 

Dwa dni później  Józef Pił-
sudski mianuje Jędrzeja Mora-
czewskiego prezydentem mi-
nistrów Tymczasowego Rządu 
Ludowego Republiki Polskiej. 22 
listopada zostają wprowadzone 
tymczasowe przepisy o ustroju 
Polski. Józef Piłsudski obejmuje 
urząd Tymczasowego Naczelni-
ka Państwa.

Szymon Wiśniewski
fot. internet

Obraz Stanisława Bagińskiego Rozbrajanie Niemców

Członkowie Rady Regencyjnej Józef Ostrowski, Aleksander Kakowski, Zdzisław Lubomirski

Premier rządu w Lublinie - Ignacy Daszyński 1866-1936

Rozbrajanie Niemców na ulicach Warszawy w listopadzie 1918 roku

Dlaczego 11 listopada?
XX wiek  Polski Dzień Niepodległości obchodzony jest 11 listopada. Jednak wielu Polaków nie wie, 
dlaczego akurat ten dzień został Narodowym Świętem Niepodległości. Przypominamy najważniejsze 
fakty związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości

Józef Piłsudski 1867-1935
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O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E

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

UWAGA!!! ZMIANA ZASAD NADAWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH

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

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

Auto-Moto
Części i akcesoria

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

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

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

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

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

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

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

mamAuto-sprawdzone części używane do 
wszystkich aut-Gwarancja 1 miesiąc!, tel.  
54 280 2998

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płaci-
my Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel. 
54 280 2998

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

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

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

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

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

Wynajmę pomieszczenia pod biuro w Go-
lubiu-Dobrzyniu, ul. Rynek 17, kontakt tel.  
533 456 570 

Sprzedam 16 ha ziemi ornej, tel. 726 066 805 

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

Praca
Opiekunka Seniorów w Niemczech! 
Atrakcyjny bonus jesienno-zimowy! 
Darmowy kurs języka niemieckie-
go w Toruniu od 12.11 godz. 12:00, 
w Brodnicy od 08.11 godz. 12:00. Po 
kursie - gwarantowane oferty pracy. 
Zadzwoń: 519 690 440, Promedica24.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Malowanie, gładzie, regipsy, docieplenie podda-

szy, tel. 885 810 599 

Domy weselne/sale

Zajazd Złota Podkowa-sala weselna, imprezy oko-

licznościowe, Wrocki, tel. 601 913 928

Półwysep Wądzyn-sala weselna, imprezy okolicz-

nościowe, tel. 667 652 205

Sala bankietowa Róża, wesela, przyjęcia, stypy, 

imprezy okolicz., Golub-Dobrzyń, ul. Toruńska 7, 

tel. 532 524 082, 532 524 099

Sala bankietowa U Danieli-wesela, imprezy oko-

licznościowe, Zbójno 152, tel. 698 142 767

Restauracja Marsylio-wesela, imprezy oko-

licznościowe, Lipno, ul. Wyszyńskiego 48, tel.  

607 981 703

Doradztwo/inwestycje

Formalności i inwestycje w pigułce „od A do Z”. 

Operaty wodnoprawne, karty informacyjne i wnio-

ski, tel. 606 836 270

Viz-Arch biuro architektoniczne Dorota Czarno-

łucka-Krzemińska, projektowanie, nadzorowa-

nie, doradztwo inwestycyjne, tel. 881 205 398,  

886 115 708

Biuro Rachunkowe Dorota Garkowska, Golub-

Dobrzyń, ul. Konopnickiej (Pawilon Nr 5), tel.  

608 514 548

Biuro Rachunkowe Sigma Barbara Jasieniec-

ka, Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 3, tel.  

666 083 486

Biuro Rachunkowe Buchalter Beata Kudź-

ba, Golub-Dobrzyń, ul. Mickiewicza 1/17, tel.  

668 237 890

Prowadzenie dokumentacji: KPiR, ryczałt, pełna 

księgowość, Zus, kadry, płace, obsługa BHP, Tłu-

chowo, ul. Sierpecka 19, tel. 509 473 710

Edukacja

Akademia Językowa CGD-uczymy dzieci, młodzież 

i dorosłych, Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 9, 

tel. 604 791 169

OSK Paradziński, Golub-Dobrzyń, ul. Mostowa 

1A, tel. 693 032 565

OSK Moto-Or Ryszard Ośka, Golub-Dobrzyń, ul. 

Wodna 13, tel. 607 389 644

OSK Ekspert Justyna Kuchcińska-kursy Kat. A, 

A1, A2, AM, B, Wielgie, ul. Ogrodowa 27, tel. 

507-764-236 , www.ekspert-szkola.pl

OSK Omega Ozimek Jacek-kursy prawa jazdy kat. 

A, B, B+E, C, C+E, Lipno, Osiedle W. Reymonta 

6/61, tel. 889-307-337 

OSK UT. Jabłoński Maciej-prawo jazdy kat. A, B, 

B+E, C, C+E, Tłuchowo, tel. 502 452 902

Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

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

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

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

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

Zwierzęta

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

Sprzedaż kurek 22 tyg., 22 zł., dostawa gratis, 
tel.503 508 148

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

Sprzedam prosięta, tel. 724 924 900 

Inne

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

Budowlano/remontowe

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

Usługi hydrauliczno-ślusarskie, wodno-kan i CO. 
Wykonawstwo instalacji wodnych, kanalizacyj-
nych i CO. Montaż kotłowni. Radomin 23b, tel. 
512 295 280
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WYPADKI
Ucierpia³eœ w wypadku komunikacyjnym, w rolnictwie 
lub straci³eœ blisk¹ osobê? – skontaktuj siê z nami.

BIURO DORADZTWA I POŒREDNICTWA 
W DOCHODZENIU ODSZKODOWAÑ

PO WYPADKACH
Tomasz Przybyszewski  Rynek 20, 87-400 Golub-Dobrzyñ ul.

tel. 608 380 227, e-mail: biurotp@op.pl
Nasze wynagrodzenie 

– wy³¹cznie po uzyskania odszkodowania

O G Ł O S Z E N I E

R E K L A M A
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ECentrum ubezpieczeń Sylwia Mróz, Golub-Do-

brzyń, ul. Pl. 1000 lecia 11, tel. 512 289 878

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Różne
Sprzedam kamień polny ok. 120 ton, 25 zł/tonę, 
siewnik zbożowy 2,7 m Poznaniak 1600 zł, kos 
do nawozu 500 zł, przyczepę 3,5 tony, 3200 zł., 
tel. 782 531 167

Sprzedam 4 opony z felgami, 13 zimowe + zapas, 
tel. 661 357 854 po g. 15

Wynajmę garaż murowany z dogodnym wjaz-
dem, tel. 888 789 667

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

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

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

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

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanse/bankowość
Agencja PKO BP-kredyty, lokaty, otwieranie 
kont osobistych, wpłaty, wypłaty, Golub-Do-
brzyń, ul. Kościuszki 5 (godz. 8.00-17.00), tel.  
56 683 53 15

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

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

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

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

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

Pożyczki bez BIK na raty do 20 000 
zł. Szybko i dyskretnie. Również na 
dowód. Dojazd do klienta. Zadzwoń! 
Tel. 572 148 143, 508 055 036

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

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

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

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

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

Komputery/IT

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

PS Instal-komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 
instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie, tel. 
56 690 43 98

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

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

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

Moda i uroda

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

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

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

Nowo otwarty salon z firanami zaprasza 
do Golubia-Dobrzynia, ul. Piłsudskiego 
14/1 (naprzeciw Policji). Szeroki wybór 
firan, zasłon, pościeli, obrusów, ręcz-
ników i kołder. Szyjemy na wymiar. Po-
miar u klienta gratis, tel. 509 656 946, 
Facebook : Firanex Wystrój i Aranżacja 
Okien

Myjnie

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

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

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

R E K L A M A

Ul. Szosa Rypiñska 26
87-400 Golub-Dobrzyñ (obok Urzêdu Pracy)

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

Ul. Szosa Rypiñska 26
87-400 Golub-Dobrzyñ (obok Urzêdu Pracy)

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829
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Czas na wielki finał

Lider 2. ligi 
w Wąbrzeźnie 

W najbliższy czwartek 8 listopada na boisku przy 
Szkole Podstawowej nr 3 w Wąbrzeźnie odbędzie się 
Finał Powiatowy XIX edycji Turnieju z Podwórka na 
Stadion o Puchar Tymbarku.

W weekend do naszego miasta przyjechał Widzew 
Łódź. Wielokrotny mistrz kraju gościł w Wąbrzeź-
nie tuż przed wyjazdowym starciem z Olimpią Gru-
dziądz.

Piłka nożna

Była walka, ale brakuje punktów
Kolejną, dziewiątą już przegraną w sezonie zanotowała Unia Wąbrzeźno. Tym 
razem podopieczni Roberta Kościelaka ulegli 1:3 Gryfowi Sicienko.

Piłka nożna

Piłka nożna

Sport32 Czwartek 8 listopada 2018 WABRZEZNO–CWA.PL

W rozgrywkach udział weź-
mie 16 zespołów w pięciu kate-
goriach: U8, U10, U12 chłopców 
i U10, U12 dziewcząt, a zwycięz-
cy każdej z kategorii wywalczą 
awans do finału wojewódzkie-
go.

Terminarz turnieju: U12 
chłopcy i U12 dziewczęta – godz. 
10.00-13.00;  U8, U10 chłopcy 
i U10 dziewczęta – godz. 13.00-
15.00.

(ToB)
fot. materiały promocyjne

W sobotę przed południem 
na boisku treningowym przy 
Szkole Podstawowej łodzianie od-
byli poranny rozruch. Szkolenio-
wiec Widzewa Radosław Mrocz-
kowski zarządził dwa okrążenia 
wokół boiska, nie brakowało też 
zajęć z piłką. 

Następnie drużyna pojechała 
do hotelu, a następnie wyruszy-
ła na arcyważne ligowe starcie 

z Olimpią Grudziądz. Sam mecz 
miał niesamowity przebieg. Wi-
dzew prawie do końcowego gwizd-
ka prowadził 2:0. Później stało się 
coś niewytłumaczalnego. Olimpia 
strzeliła gola kontaktowego w 89. 
minucie, w 90. – wyrównała, 
a w doliczonym czasie gry trafiła 
po raz trzeci. Mimo porażki Wi-
dzew wciąż jest liderem 2. ligi. 

(ToB)

Nie ma co ukrywać, Unitom 
nie dopisuje nie tylko forma, ale 
również szczęście. Szkoleniowiec 
wąbrzeźnian, ustalając meczową 
jedenastkę, musi radzić sobie bez 
kilku podstawowych graczy m.in. 
Dariusza Kalinowskiego, Rado-
sława Drapiewskiego i Nikodema 
Tryczaka. Trudno spodziewać się, 
aby ci piłkarze zagrali jeszcze 
w rundzie jesiennej. 

W weekend nasi zmierzyli 
się na własnym obiekcie z Gry-
fem Sicienko. Od początku za-
rysowała się przewaga gości. 
Unia próbowała odpowiadać 
i najbliżej szczęścia była w 20. 
minucie. Szansę na gola miał 
Marcin Gołąb, ale futbolówka po 
jego strzale minimalnie minę-
ła bramkę Gryfu. W 27. minucie 

było już jednak 1:0 dla rywala. Na 
listę strzelców wpisał się Bartło-
miej Świątek, który łatwo pora-
dził sobie z wąbrzeską defensy-
wą i pewnym strzałem pokonał 
Leisa. Z czasem Unia zaczęła 
przeważać i odpowiedziała tuż 
przed przerwą, za sprawą Filipa 
Ciechackiego. 

Po zmianie stron Unici chcie-
li pójść za ciosem i zdominowali 
wydarzenia na boisku. Brakowa-
ło jednak „kropki nad i” w postaci 
gola. To co nie udało się naszym, 
udało się rywalom. Błąd w obro-
nie popełnił Paweł Mazurowski, 
który błyskawicznie wykorzystał 
Arkadiusz Woźniak. Wąbrzeź-
nianie nie załamali się, już dwie 
minuty później mógł wyrównać 
Gołąb, jednak piłka odbiła się od 

słupka. W 84. minucie Gryf zadał 
ostateczny cios. Ponownie trafił 
Woźniak, ustalając wynik na 3:1.

(ToB)

– Dwa medale zdobyła Oliwia 
Makowska (rocznik 2007): srebrny 
na dystansie 50 m stylem dowol-
nym oraz brązowy na dystansie 
50 m stylem motylkowym – mówi 
trenerka Barbara Dąbrowska. – 
Tuż za podium, zajmując dwa razy 
czwarte miejsce, lecz poprawiając 
swoje życiówki, znalazła się Wik-
toria Świś (rocznik 2008) w konku-
rencji 50 m stylem grzbietowym 
oraz 50 m stylem motylkowym – 
dodaje trenerka.

Jak podkreśla Barbara Dą-
browska, swoje rekordowe czasy 
poprawiły również: Zuzia Rusinek 
(rocznik 2010), Michalina Zygna-
rowska (rocznik 2008) oraz Wikto-
ria Wiśniewska (rocznik 2007).

– Organizator zapewnił 
wszystkim dodatkowe, niesamowi-
te emocje, ponieważ w najszybszej 
serii na 100 m stylem dowolnym 
mężczyzn w wyścigu memoriało-
wym z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości wystartowali: Kon-

rad Czerniak - trzykrotny medali-
sta mistrzostw świata, wicemistrz 
świata, dwukrotny mistrz Europy, 
uczestnik igrzysk olimpijskich w 
Londynie oraz w Rio de Janeiro 
oraz Tomasz Polewka - pływak 
specjalizujący się w stylu grzbie-
towym, mistrz Europy na krót-
kim basenie i rekordzista Polski, 
uczestnik igrzysk w Rio de Janeiro 
– opisuje Barbara Dąbrowska.

(krzan)
fot. nadesłane

Gryf Sicienko 
VS.

Unia Wąbrzeźno

3 (1: 1) 1
Gole

1:0 B. Świątek 27’, 
1:1 F. Ciechacki 44’, 2:1 A. 

Woźniak 75’, 3:1 A. Woźniak 84’

Skład

W. Leis – D. Hancyk, B. Literski, P. Mazu-
rowski (86’ S. Kołodziejczak), T. Niemyt – F. 
Ciechacki (71’ M. Marszałek), J. Godlewski, 
K. Kamycki, (74’ E. Gajewski), S. Marszałek, 
(86’ Daw. Kalinowski) – T. Liszaj, M. Gołąb

Kolejne sukcesy 
pływaków

PŁyWanie  27 października podczas „Zawodów Pływackich 
z Delfinem do Tokio” w Toruniu zawodnicy MUKP Przyjazne 
Wody mieli okazję sprawdzić się i rywalizować w towarzystwie 
niemal siedmiuset zawodników z 38 klubów. Konkurencja była 
ogromna, ale młodzi wąbrzeźnianie wrócili z tarczą

PiŁka noŻna  Zryw bezradny w ligowym starciu

W niedzielę 4 listopada Zryw Książki przegrał u siebie z Tartakiem Klam-
ry 0:4. Po dziesięciu kolejkach ekipa z naszego powiatu zajmuje ostatnie 
miejsce w tabeli toruńskiej B-klasy, z trzema punktami na koncie. 11 li-
stopada Zryw zakończy zmagania w rundzie jesiennej. Piłkarze z Książek 
zmierzą się na wyjeździe z Opatrunkami Toruń. Początek meczu o 18.00. 

(Tob), fot. archiwum 


