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WĄBRZEŹNO  W poniedziałek 19 listopada odbyła się inauguracyjna sesja VIII kadencji Rady Miasta 
Wąbrzeźno, podczas której burmistrz Tomasz Zygnarowski oraz radni złożyli ślubowanie. Rajcy wybrali 
także przewodniczącą rady i ustalili wysokość wynagrodzenia burmistrza

Ile zarobi burmistrz?
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W ofErcie:

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

tel. 56 684 27 77   

ponadto:

wêgiel:

pasze, koncentraty, œruty, otrêby,

karmy dla psów i kotów

pokrycia dachowe, systemy rynnowe

wêgiel polski i kolumbijski, 

workowany i luzem
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workowany i luzem

Kowalewo Pomorskie ul. Podborek  10, 

tel. 56 684 27 77

Wśród zaproszonych gości byli 
m.in. aktualni szefowie sąsiednich 
samorządów Ryńska i Płużnicy – 
Władysław Łukasik i Marcin Sko-
nieczka oraz starosta wąbrzeski 
Krzysztof Maćkiewicz. Zaprosze-
nie przyjęli także poprzedni bur-
mistrzowie Wąbrzeźna: Bogdan 
Koszuta, Zbigniew Ceglarski i Ma-
ciej Woźniak. Obecni byli ponadto 
kończący swoją kadencję włodarze, 
czyli burmistrz Leszek Kawski wraz 
z zastępcą Wojciechem Berezą. 
W sali kolumnowej Wąbrzeskiego 
Domu Kultury pojawili się rów-
nież szefowie miejskich instytucji, 
przedstawiciele służb  munduro-
wych oraz mieszkańcy miasta.

Aleksandra Basikowska po-
kieruje pracą rady

Termin sesji został wyznaczo-
ny przez Komisarza Wyborczego 
w Toruniu. W programie posiedze-
nia znalazło się m.in. ślubowanie, 
które złożyli radni VIII kadencji sa-
morządu, a także burmistrz Tomasz 
Zygnarowski. W tajnym głosowaniu 

rajcy wybrali przewodniczącą rady 
miasta. Funkcję tę będzie sprawo-
wać Aleksandra Basikowska. W taj-
nym głosowaniu uzyskała ona po-
parcie dziesięciorga radnych. Druga 
kandydatka – Małgorzata Biewald 
– otrzymała pięć głosów. 

– Dziękuję Państwu za to, że 
obdarzyliście mnie tak wielkim 
zaufaniem. Postaram sie powie-
rzoną mi funkcję wypełniać godnie 
i zgodnie z prawem – powiedzia-
ła po głosowaniu przewodnicząca 
rady.

Nowy burmistrz zarobi 
mniej niż jego poprzednik

Radni jednogłośnie przyjęli 
uchwałę w sprawie wynagrodzenia 
burmistrza. Tomasz Zygnarowski 
będzie otrzymywał brutto 4,7 tys. 
zł wynagrodzenia zasadniczego, 1,9 
tys. zł dodatku funkcyjnego, a tak-
że 2 tys. 178 zł dodatku specjalnego 
(tj. 33% wynagrodzenia zasadnicze-
go i dodatku funkcyjnego). Zgod-
nie z obowiązującymi przepisami 
w skład pensji burmistrza  wchodzi 

też dodatek za wieloletnią pracę 
(tzw. stażowy). Warto zauważyć, 
że w sumie będzie to miesięcznie 
o ponad 2 tys. zł mniej, niż zarabiał 
burmistrz Leszek Kawski. Wyna-
grodzenie zasadnicze poprzednie-
go włodarza wynosiło brutto 5,9 
tys. zł, dodatek funkcyjny 1,9 tys. 
zł, a dodatek specjalny stanowił 
40% wynagrodzenia zasadniczego 
i dodatku specjalnego, tj. 3 tys. 120 
zł. W skład pensji burmistrza Kaw-
skiego wchodził również dodatek 
za wieloletnią pracę.

Nowy burmistrz stawia na 
współpracę ponad podziałami

Pod koniec sesji głos zabrał 
także burmistrz Wąbrzeźna To-
masz Zygnarowski. 

– Rok 2018 jest dla nas wszyst-
kich wyjątkowy. Świętujemy setną 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości – mówił burmistrz. 
– Ja reprezentuję pokolenie Polski 
suwerennej i demokratycznej, mam 
więc trochę trudności, aby w peł-
ni wyobrazić sobie, jak to jest żyć 

w kraju, który niepodległy nie jest. 
Bieżący rok skłania nas wszystkich 
do rozważań, czym jest właściwie 
niepodległość? Dla mnie niepodle-
głość oznacza wolność – wolność 
słowa, wolność wyboru, możliwość 
samodzielnego podejmowania 
decyzji. Ale szukając odpowiedzi, 
znalazłem też trzy wartości, które 
szczególnie do mnie przemówiły. 
Państwo niepodległe to państwo, 
które dba o każdego, bez wyjątku, 
obywatela. To państwo, które kie-
ruje się polityką bez podziałów. To 
państwo otoczone przez inne, wza-
jemnie uznające się państwa. Tymi 
wartościami chciałbym kierować 
się, pracując dla naszego miasta. 
Zrobię wszystko, co w mojej mocy, 
aby objęty przeze mnie urząd dbał 
o każdego mieszkańca, bez względu 
na jego status, wiek, wykształcenie. 
Aby ten urząd stał ponad podziała-
mi politycznymi. Aby każda osoba, 
która ma inne zdanie,  mogła je 
swobodnie wyrażać. I wreszcie, aby 
ten urząd działał swobodnie z in-

nymi, głównie naszymi sąsiednimi 
samorządami, kierując się szeroko 
pojętym partnerstwem. Abyśmy 
razem radzili sobie z problemami 
i razem tworzyli swoją przyszłość. 
Myślę, że te trzy wartości, w połą-
czeniu z rozsądnymi, przemyślany-
mi decyzjami, zagwarantują nam 
rozwój i zadowolenie mieszkańców. 
Jestem przy tym świadomy odpo-
wiedzialności, jaka na mnie spoczy-
wa. Obiecuję, że najbliższe pięć lat 
będzie czasem ciężkiej, wytężonej 
pracy na rzecz miasta i wszystkich 
mieszkańców – podkreślił bur-
mistrz Tomasz Zygnarowski.

W najbliższym czasie odbę-
dzie się kolejna sesja rady miasta, 
na której radni wybiorą zastępców 
przewodniczącej rady, a także sze-
fów stałych komisji. Najprawdopo-
dobniej burmistrz Tomasz Zygna-
rowski wkrótce powoła również 
swojego zastępcę, którym ma zo-
stać Wojciech Trzciński. 

Tekst i fot. (krzan)

Ślubowanie złożył także burmistrz Tomasz ZygnarowskiRadni złożyli uroczyste ślubowanie
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PoWiAT  Państwowy Inspektor Sanitarny apeluje o zwiększoną czujność i zachęca do szczepień prze-
ciwko odrze, która jest wysoce zaraźliwą chorobą zakaźną. Ostatnio coraz częściej mówi się o zwiększonej 
liczbie zachorowań

czy grozi nam epidemia odry?

Odra łatwo przenosi się 
z osoby chorej na osoby nieuod-
pornione. Człowiek jest jedynym 
rezerwuarem wirusa. Wirus ten 
przenosi się drogą kropelkową 
oraz przez bezpośrednią stycz-
ność z wydzieliną z nosa, gardła 
lub moczem osoby chorej. Ob-
jawy choroby występują po ok. 
10-12 dniach od zakażenia, są to: 
gorączka, katar, ból gardła, ka-
szel, zaczerwienienie oczu, świa-
tłowstręt, wysypka.

– Odra jest najbardziej zaraź-
liwa pięć dni przed pojawieniem 
się wysypki oraz przez cztery dni 
od momentu jej wystąpienia. 
Wysypka pojawia się za uszami, 
następnie na twarzy, szyi oraz na 
tułowiu, rękach, nogach. Odra to 
jedna z najbardziej zaraźliwych 
chorób w populacji. Na szczęście 
posiadamy dobrą broń jaką jest 
szczepienie ochronne, należy 
z niej korzystać i w ten sposób 
zapobiegać zachorowaniu i po-
wikłaniom, które niestety się 
zdarzają – informuje Państwowy 
Inspektor Sanitarny.

Powikłania w przebiegu odry 

są bardzo groźne, mogą dopro-
wadzić nawet do śmierci. Osoba 
niezaszczepiona zarażona odrą 
narażona jest na zapalenie płuc, 
zapalenie ucha środkowego, za-
palenie mózgu. Przyczyną zgo-
nów są najczęściej powikłania po 
odrze, które występują głównie 
u małych dzieci oraz u dorosłych 
w wieku powyżej 20. roku życia. 

Odra jest szczególnie nie-

bezpieczna w czasie ciąży. Infek-
cja tym wirusem może zwięk-
szyć ryzyko takich powikłań jak 
przedwczesny poród, poronie-
nie, niska masa urodzeniowa 
dziecka.

– Zachorowania o charakte-
rze i rozmiarach ognisk epide-
micznych mogą wystąpić głównie 
wśród nieszczepionych społecz-
ności lokalnych lub w środowi-

sku szkolnym jeśli stopień uod-
pornienia dzieci i dorosłych jest 
niewystarczający dla uzyskania 
tzw. odporności zbiorowiskowej, 
która powstaje gdy liczba uod-
pornionych osiąga co najmniej 
95%. Indywidualne ryzyko za-
chorowania na odrę występuje 
u każdej osoby, która nie była 
szczepiona przeciw tej chorobie 
lub jej wcześniej nie przechoro-

wała – podaje rypiński sanepid.
Stosowanie szczepień ochron-
nych ma zasadnicze znaczenie 
w zapobieganiu zachorowaniom. 
Należy podkreślić wysoką efek-
tywność szczepień przeciw od-
rze. Po podaniu pierwszej dawki 
szczepionki odporność uzyskuje 
ok. 95-98% osób zaszczepionych. 
Natomiast podanie drugiej daw-
ki szczepionki pozwala osiągnąć 
odporność niemalże w 100%. 
W 1975 r. szczepienie przeciwko 
odrze wprowadzono do kalen-
darza szczepień. Prawidłowe za-
szczepienie daje odporność na 
całe życie.

Osoby dorosłe, które nie 
przechorowały odry, mogą się 
zaszczepić, wcześniej ustalając 
swój status odporności przeciw 
odrze na podstawie dokumen-
tacji medycznej na temat prze-
bytych chorób zakaźnych lub 
historii szczepień zapisanych 
w książeczce zdrowia. Odporność 
po szczepieniu utrzymuje się do 
końca życia.

(ak), fot. ilustracyjne

Gmina Płużnica

Bezpłatne szkolenia 
komputerowe w Płużnicy
Gmina Płużnica rozpoczęła nabór osób, które chcą uczestniczyć w bezpłatnych 
szkoleniach komputerowych z zakresu podstawowej znajomości obsługi kompu-
tera oraz wykorzystania Internetu. Szkolenia zostaną przeprowadzone w ramach 
realizacji projektu ,,Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Płużnica”.

– Do udziału w szkoleniach 
mogą zgłaszać się osoby w wieku 
powyżej dwudziestu pięciu lat – in-
formuje Ilona Kopacz. – Każdy kurs 
będzie trwał 12 godzin, a zajęcia 
będą się odbywały w 12-osobowych 
grupach. Uczestnik może wybrać 
tylko jeden z siedmiu dostępnych 

modułów szkoleniowych: Rodzic 
w Internecie, Moje finanse i trans-
akcje w sieci, Mój biznes w sieci, 
Działam w sieciach społecznościo-
wych, Tworzę własną stronę in-
ternetową (blog) Rolnik w sieci lub  
Kultura w sieci – wyjaśnia Ilona 
Kopacz.

Szkolenia będą się odbywały 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Płużnicy, w Nowej Wsi Królew-
skiej lub po skompletowaniu grupy 
min. 12 osób na dany moduł tema-
tyczny, w świetlicach wiejskich na 
terenie gminy. Szkolenia mają za-
cząć się w grudniu, zaś zakończenie 
wszystkich modułów zaplanowano 
do końca lipca 2019 r. Udział w szko-
leniach jest całkowicie bezpłatny.

– Rekrutacja uczestników 
szkoleń będzie trwała do 30 listo-
pada br. Aby zgłosić się na szkolenie 
wystarczy wypełnić ankietę zgło-
szeniową, którą można pobrać na 
stronie internetowej urzędu gminy 
– tłumaczy Ilona Kopacz. 

Więcej informacji można uzy-
skać telefonicznie pod numerem 
telefonu: 501 623 467, lub drogą 
elektroniczną: mariusz.bartosik@
pluznica.pl lub też kom. 881 468 
885, i.kopacz@pluznica.pl.

(krzan), fot. ilustarcyjne

WĄBRZeŹno 
nietrzeźwy motorowerzysta
W zeszłym tygodniu policjanci Zespołu Ruchu Drogowego 

KPP w Wąbrzeźnie zatrzymali do kontroli drogowej motorowe-
rzystę. 51-letni mieszkaniec naszego powiatu miał w organizmie 
1,5 promila alkoholu. Mężczyzna odpowie za swój czyn przed 
wąbrzeskim sądem. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi 
kara pozbawienia wolności do 2 lat.

PoWiAT 
Sprawdzali prędkość 
13 listopada na drogach całego kraju, w tym również naszego 

powiatu, prowadzone były działania mające na celu ograniczenie 
zdarzeń drogowych będących następstwem przekraczania przez 
kierujących dopuszczalnej prędkości. Wąbrzescy policjanci z Ze-
społu Ruchu Drogowego skontrolowali 35 pojazdów i wystawili   
7 mandatów tym, którzy jechali za szybko.

oprac. (ToB)

na sygnale
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Warsztaty będą odbywać się 
od 27 listopada do 10 grudnia 
i są adresowane dla mieszkań-
ców z obszaru miasta Wąbrzeź-
no oraz gmin: Dębowa Łąka, 
Książki i Ryńsk. Ich założeniem 
jest doskonalenie umiejętności 
kulinarnych uczestników pro-
jektu oraz stworzenie platformy 
sprzyjającej wymianie doświad-
czeń i przepisów. Głównym za-
mierzeniem warsztatów jest ak-
tywizacja lokalnej społeczności 
oraz kultywowanie tradycyjnych 
zwyczajów świątecznych. 

– Organizowane przez na-
szą Lokalną Grupę Działania 
w ubiegłym roku warsztaty ku-
linarne cieszyły się bardzo du-
żym zainteresowaniem. Mamy 
nadzieję, że tegoroczne spo-
tkania z mieszkańcami obszaru 
LGD spotkają się z równie pozy-
tywnym odzewem. Zapraszamy 
do udziału w nowej świątecznej 
odsłonie warsztatowej – zachę-
ca Maciej Rataj, dyrektor LGD. 

Uczestnicy warsztatów 
wspólnie przygotują klasycz-

ne dania wigilijne: zupę rybną, 
paszteciki z kapustą i grzyba-
mi, śledzie po francusku oraz 
pierniczki. Dla wielu z nas są to 
potrawy, które po prostu mu-
szą się znaleźć na świątecznym 
stole. 

– Wspólne gotowanie będzie 
okazją do wymienienia się prze-
pisami, często przekazywanymi 
w naszych rodzainach z pokole-
nia na pokolenie – dodaje Mi-
chalina Balawajder, animatorka 
projektów społecznych.

Na zgłoszenia osób zainte-
resowanych udziałem w warsz-
tatach LGD czeka do 26 listopa-
da. Zgłoszenia można składać 
bezpośrednio w Biurze LGD, jak 
też drogą elektroniczną na ad-
res aktywizacja@lgdwabrzezno.
pl. Harmonogram warsztatów 
i spotkań informacyjnych, a tak-
że regulamin rekrutacji uczest-
ników warsztatów i karta zgło-
szeniowa dostępne są na stronie 
www.lgdwabrzezno.pl.

(krzan)

Zapisz się na 
warsztaty kulinarne
Chociaż do świąt Bożego Narodzenia jeszcze kilka 
tygodni, Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska 
już teraz zaprasza do udziału w warsztatach kulinar-
nych o tematyce świątecznej. Motywem przewodnim 
zajęć będzie przygotowanie potraw wigilijnych: zupy 
rybnej, pasztecików z kapustą i grzybami, śledzi po 
francusku oraz pierniczków. Zgłoszenia przyjmowa-
ne są do 26 listopada.

Powiat

WABRZEZNO–CWA.PL

stypendia dla najzdolniejszych
POWIAT  Znamy listy uczniów, którzy otrzymają stypendia marszałka województwa w ramach tego-
rocznej edycji projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”. Wysokość wsparcia to nawet 500  złotych miesięcz-
nie. Nagrody za świetne wyniki w nauce trafią też do młodzieży z powiatu wąbrzeskiego 

– Projekt stypendialny „Pry-
mus Pomorza i Kujaw” stworzy-
liśmy z myślą o uczniach, któ-
rzy dobrze radzą sobie w nauce 

z przedmiotów przyrodniczych, 
informatycznych, matematyki, 
języków obcych oraz przedsię-
biorczości. Dodatkowe środki 

finansowe będą mogli wykorzy-
stać między innymi na rozwój 
naukowych zainteresowań – 
mówi marszałek Piotr Całbecki.

 W roku szkolnym 2018/2019 
wsparcie trafi do 998 młodych 
ludzi. Uczniowie otrzymają sty-
pendia na okres 10 miesięcy, 
maksymalna łączna kwota wspar-
cia to 5 tysięcy złotych, czyli 500 
złotych miesięcznie (wysokość 
stypendium uzależniona jest 
od ocen i osiągnięć ucznia oraz 
rodzaju szkoły, do jakiej dana 
osoba uczęszcza). Wsparcie moż-
na wykorzystać między innymi 
na pokrycie kosztów udziału 
w dodatkowych zajęciach, zakup 
komputera, specjalistycznego 
sprzętu, pomocy dydaktycznych 
i książek oraz opłacenie zakwa-

terowania, wyżywienia i dojaz-
dów do szkoły. Podpisanie umów 
ze stypendystami oraz wypłata 
pierwszej transzy stypendium 
nastąpi najpóźniej w grudniu.

Wśród nagrodzonych z na-
szego powiatu znaleźli się: Mar-
ta Lisowska i Jan Pieczywok ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Edmunda Wojnowskiego w Wą-
brzeźnie, Szymon Kwiatkowski 
ze Szkoły Podstawowej w Jaran-
towicach oraz Julia Trzcińska 
z Liceum Ogólnokształcącego 
im. Zygmunta Działowskiego 
w Wąbrzeźnie.

To już trzecia edycja projek-
tu „Prymus Pomorza i Kujaw”, 
realizowanego przy wsparciu 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Ku-

jawsko-Pomorskiego. W ciągu 
dwóch pierwszych edycji pro-
gramu z tej pomocy skorzystało 
3,2 tysiąca młodych ludzi.  Mar-
szałkowskie wsparcie przezna-
czone jest dla uczniów najstar-
szych klas szkół podstawowych, 
liceów, techników, zasadniczych 
szkół zawodowych i szkół bran-
żowych z województwa kujaw-
sko-pomorskiego, uzdolnionych 
w zakresie przedmiotów przy-
rodniczych, informatycznych, 
matematyki, języków obcych 
oraz przedsiębiorczości, którzy 
są finalistami lub laureatami 
konkursów lub olimpiad w tych 
przedmiotach.

(ToB)
fot. Urząd Marszałkowski 

w Toruniu

Wąbrzeźno 

Wąbrzeskie licealistki nagrodzone
Kinga Kamińska, Aleksandra Robaczewska, Natalia Stankowska oraz Anna Gór-
ska odebrały nagrody za film krótkometrażowy „Witold Maciejewski – patriota 
z Pomorza”.

9 listopada  w Kujawsko-Po-
morskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Bydgoszczy odbyła się uroczy-
stość wręczenia nagród uczniom 
szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych w wojewódzkim kon-
kursie historycznym „Przystanek 
Niepodległa” zorganizowanym 
w setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Za 
organizację akcji odpowiedzialne  
było Biuro Edukacji Narodowej  
Instytutu Pamięci Narodowej, 
Kujawsko-Pomorski Urząd Woje-
wódzki oraz Kuratorium Oświaty 
w Bydgoszczy. 

Uczestnicy konkursu mieli za 
zadanie przygotowanie krótkiego 
utworu multimedialnego, w któ-
rym opiszą szczególne dla woje-
wództwa kujawsko-pomorskie-

go miejsca, wydarzenia, postaci 
historyczne, czy też lokalnych 
bohaterów. Organizatorzy w kon-
kursowych pracach zwracali 
szczególną uwagę na oryginalność 
pomysłu, poprawne operowanie 
faktami historycznymi oraz sto-
pień różnorodności wykorzysta-
nych źródeł historycznych.

 Wśród wyróżnionych prac 
znalazł się film krótkometrażowy 
ukazujący życie i działalność Wi-
tolda Maciejewskiego, powstań-
ca wielkopolskiego, autorstwa 
uczennic Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Zygmunta Działow-
skiego w Wąbrzeźnie. Opiekunem 
zdolnych historyczek był Grze-
gorz Banaś, nauczyciel historii. To 
on zaproponował temat filmiku, 
który spodobał się jury. Pomoc-

ne w pracy materiały dziewczę-
ta uzyskały od Marii Rudnickiej, 
córki Witolda Maciejewskiego. 
Licealistki wsparła również Miej-
ska Telewizja Kablowa, która udo-
stępniła wywiad z powstańcem. 

– Montażem filmu zajmowa-
łyśmy się głównie w wakacje – 
mówią uczennice liceum. 

Wyróżnienie w konkursie IP-
N-u to nie pierwszy sukces lice-
alnych podopiecznych. Jak przy-
znają byli absolwenci placówki 
na facebookowej stronie szkoły, 
Liceum Ogólnokształcące w Wą-
brzeźnie, a zwłaszcza uczący 
w niej Grzegorz Banaś, nieustan-
nie zarażają nastolatków pasją do 
historii. 

Aleksandra Góralska
fot. nadesłane
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Rolnicy na medal
Już po raz 28. odbyła się olimpiada wiedzy rolniczej, 
której organizatorem jest Kujawsko-Pomorski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Etap powia-
towy wygrał Bartosz Kotłowski. 

Powiat

Co nowego w bibliotekach?
Biblioteki powiatu otrzymały dotacje na zakup nowości wydawniczych.

Powiat

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Dębowej Łące, Gminna Biblio-
teka Publiczna w Ryńsku oraz 
Biblioteka im. Witalisa Szlachci-
kowskiego w Wąbrzeźnie  po raz 
kolejny wzięły udział w Narodo-
wym Programie Rozwoju Czy-
telnictwa, uchwalonym przez 
rząd na lata 2016-2020. Ma on na 
celu poprawę stanu czytelnic-
twa w Polsce poprzez wzmac-
nianie roli bibliotek publicznych, 
szkolnych i pedagogicznych jako 
lokalnych ośrodków życia spo-
łecznego, stanowiących centrum 
dostępu do kultury i wiedzy. Pro-
gram realizowany jest na terenie 
całego kraju poprzez finansowe 
wsparcie modernizacji, budowy 
lub przebudowy placówek bi-
bliotecznych w mniejszych miej-
scowościach oraz uzupełnianie 
zbiorów bibliotek o nowości wy-
dawnicze. 

Biblioteki powiatu wąbrze-
skiego skorzystały z jednego 
z priorytetów programu i za-

kupiły liczne literackie pozycje, 
zwiększający tym samym atrak-
cyjność oferty czytelniczej pla-
cówki oraz dostępność książek. 

GBP w Dębowej Łące otrzy-
mała dotację w wysokości 3900 
zł. Całą kwotę placówka przezna-
czyła na zakup literatury pięknej 
dla dorosłych, młodzieży i dzie-
ci. 4800 zł udało się uzyskać 
GBP w Pływaczewie. W zbiorach 
książnicy odnajdziemy takie 
najnowsze pozycje, jak literatu-
rę faktu i reportażu autorstwa 
Marty Abramowicz, powieści Jo-
anny Bator, Katarzyny Michalak 
i Joanny Jax, biografię Zbigniewa 
Wodeckiego autorstwa Wacława 
Kurpińskiego i Kamila Bałuka 
oraz kryminały Remigiusza Mro-
za, czy też Marka Krajewskiego.

– Zależało nam również 
na zakupie książek dla dzie-
ci – mówi Grażyna Góralska, 
kierownik GBP w Pływaczewie. 
– Dziecięca literatura jest dziś 
niezwykle przemyślana, zawiera 

dużą czcionkę, bogatą grafikę, 
dźwiękowe przyciski. Chętnie 
sięgają po nią mali uczestnicy 
naszego programu „Mała książ-
ka – wielki człowiek”. 

Największą pomoc finan-
sową, ponad 7 tys. zł, uzyskała 
Biblioteka im. Witalisa Szlach-
cikowskiego w Wąbrzeźnie. Pla-
cówce udało się już zakupić 322 
książki, zarówno powieści oby-
czajowe, historyczne, literaturę 
popularno – naukową, jak i po-
zycje dla dzieci. Czytelnikom wą-
brzeskiej biblioteki z pewnością 
przypadnie do gustu najnowsza 
powieść Wiesława Myśliwskiego 
„Ucho igielne”, szczera rozmowa 
Moniki Sobień z popularnym ak-
torem filmowym i telewizyjnym 
Michałem Czerneckim w książce 
„Wybrałem życie” oraz repor-
taż Janusza Rolickiego „Lepsi od 
Pana Boga. Reportaże z Polski 
Ludowej”. 

Aleksandra Góralska 
fot. nadesłane

Ranking pt. „Ocena poten-
cjału obszarów wiejskich do 
rozwoju funkcji rolniczo-leśnej, 

przyrodniczo-krajobrazowej, 
turystyczno-rekreacyjnej, rezy-
dencjalno-mieszkaniowej i spo-

łeczno-kulturowej” przygotował 
Instytut Geografii i Przestrzen-
nego Zagospodarowania PAN, 
w partnerstwie z Polskim Towa-
rzystwem Geograficznym i Fun-
dacją na Rzecz Rozwoju Polskiego 
Rolnictwa (FDPA). 

– Celem projektu było roz-
powszechnienie obiektywnej 
wiedzy z zakresu przestrzen-
nego zróżnicowania potencjału 
gmin Polski do rozwoju podsta-
wowych funkcji obszarów wiej-
skich, tj. (1) rolniczo-leśnej, (2) 
przyrodniczo-krajobrazowej, (3) 
rezydencjalno-mieszkaniowej, 
(4) turystyczno-rekreacyjnej I (5) 
społeczno-kulturowej – opisują 

autorzy projektu. 
Przeprowadzona została oce-

na potencjału wszystkich gmin 
z obszarów wiejskich. Obszar 
wiejski rozumiany jest w badaniu 
jako obszar wszystkich gmin, na 
których terytorium nie znajduje 
się miasto liczące 10 000 lub wię-
cej mieszkańców.

W pierwszej kategorii – rol-
niczo-leśnej na 47. miejscu w kra-
ju została sklasyfikowana gmina 
Dębowa Łąka. Pod uwagę wzięto 
cztery wskaźniki: jakości rolni-
czej przestrzeni produkcyjnej 
wg IUNG; odsetek gospodarstw 
z dochodem z działalności rolni-
czej; gęstość gospodarstw rolnych 

o powierzchni powyżej 10 ha oraz 
wskaźnik produktywności lasu. 

Raport powinien być wska-
zówką dla samorządowców, 
szczególnie na początku kadencji. 
Należy pamiętać, że nie wskazuje 
on na sukces, ale na możliwość 
osiągnięcia sukcesu. Warto więc 
inaczej patrzeć na potencjał gmin 
do rozwoju funkcji rolniczo-leśnej 
i przyrodniczo-krajobrazowej, 
a inaczej na potencjał do rozwoju 
pozostałych funkcji: turystycz-
no-rekreacyjnej, rezydencjalno-
mieszkaniowej i społeczno-kul-
turowej. 

(ToB), fot. ilustracyjne

Gmina z potencjałem
GMINA DĘBOWA ŁĄKA  W internecie pojawił się raport oceniający potencjał obszarów wiejskich. 
W pierwszej setce ogólnopolskiego zestawienia znalazła się gmina Dębowa Łąka

W olimpiadzie mogli star-
tować właściciele gospodarstw 
rolnych oraz osoby gospodaru-
jące z rodzicami a także rolnicy 
prowadzący własną dodatkową 
działalność w ramach gospodar-
stwa, w wieku od 18 do 40 roku 
życia. Nie mogły brać udziału  
osoby pracujące dodatkowo poza 
gospodarstwem, uczniowie szkół  
i uczelni dziennych.

W powiecie wąbrzeskim eli-
minacje powiatowe przeprowa-
dzono w Starostwie Powiatowym 
w Wąbrzeźnie. Wzięło w nich  
udział 18 uczestników. Wszyscy 
odpowiadali pisemnie na 32 py-
tania testowe z zakresu produkcji 
roślinnej, zwierzęcej, ekonomiki, 
przedsiębiorczości, zasad BHP 
oraz wiedzy  o funduszach UE.   

Wygrał Bartosz Kotłowski 

z Wieldządza (gmina Płużnica), 
drugi był Dominik Pełka z Błę-
dowa (gmina Płużnica), trzecie 
miejsce ex aequo zajęli: Mateusz 
Sznajder z Wielkich Radowisk  
(gmina Dębowa Łąka), Zbigniew 
Curlej z Czapel (gmina Płużnica) 
i Katarzyna Pstrągowska z Zasko-
cza (gmina Książki).

Wszyscy uczestnicy olimpia-
dy otrzymali nagrody ufundo-
wane przez sponsorów. Laureat 
eliminacji powiatowych Bartosz 
Kotłowski będzie reprezento-
wał powiat wąbrzeski w drugim 
etapie wojewódzkim olimpiady, 
który odbędzie się 22 listopada 
w Przysieku.

(ToB)
fot. Starostwo Powiatowe 

w Wąbrzeźnie
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Dziesiąte urodziny KGW od-
były się w jarantowickiej szkole 
podstawowej. Zaproszeni na uro-
czystość goście: Bożena Szpry-
niecka, wicestarosta Wąbrzeźna 
i przewodnicząca Klubu Aktyw-
nych Kobiet w Łopatkach; Włady-
sław Łukasik, wójt gminy Ryńsk; 
Monika Bestian, dyrektor SP w Ja-
rantowicach; Hanna Kwiatkow-
ska, radna powiatu wąbrzeskiego; 
Józefa Wiśniewska, przewodni-
cząca KGW gminy Ryńsk; Ryszard 
Dudkiewicz, sołtys wsi; Zbigniew 
Szydzik, prezes OSP Jarantowice; 
Piotr Makowski, radny Jarantowic 
oraz Anna Sobieska z Kujawsko-
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, złożyli członkiniom 
koła życzenia oraz – na ręce 
Hanny Żonakowskiej, przewod-

niczącej KGW i Marii Makowskiej, 
zastępcy przewodniczącej KGW 
– kwiaty i pamiątkowe prezen-
ty.  W jubileuszu wzięły udział 
również zaprzyjaźnione z kołem 
Anna Sobieska i Danuta Trościń-
ska. Główną atrakcją wieczoru 
była uroczysta kolacja i tort. 

– Minęło 10 lat od założenia 
naszego koła – mówi Hanna Żo-
nakowska. – Wspólne spotkania 
z mieszkankami Jarantowic łączą 
nas, jesteśmy jedną, wielką rodzi-
ną. Jubileusz jest dobrą okazją do 
podziękowania wszystkim, któ-
rzy pomagają nam w organizacji 
licznych wydarzeń: gminie, staro-
stwu, radzie sołeckiej, pracowni-
kom ODR-u, szkole i strażakom. 
Myślę, że jako koło jesteśmy na 
dobrej drodze i dopiero się roz-

kręcamy. 
Wspomnień czar
– Odkąd działa koło może-

my liczyć na wzajemną pomoc 
i wsparcie – tłumaczą członkinie 
KGW. – Jesteśmy dobrze zorga-
nizowane, wspólna praca przy 
organizacji spotkań sprawia nam 
przyjemność. Jesteśmy po prostu 
przyjaciółkami. 

Celem KGW w Jarantowicach 
jest przede wszystkim kultywo-
wanie starych tradycji i zwycza-
jów. Mieszkanki wsi nie stronią 
jednak od nowoczesnych rozwią-
zań. Swoją pasją i aktywnym try-
bem życia starają zarazić młodsze 
pokolenia. 

Stworzenie organizacji zrze-
szającej kobiety z okolicy zrodziło 
się z potrzeby integracji jaranto-

wiczanek. Po raz pierwszy panie 
spotkały się w październiku 2008 
roku. Wówczas w skład zarządu 
koła wchodziły: Grażyna Fuks, 
Danuta Troszczyńska, Anna So-
bieska i Hanna Żonakowska. KGW 
liczyło czternaście członkiń. Kilka 
miesiecy później członkinie koła 
przygotowały stół „Wieczerzy 
Wigilijnej” w toruńskim Dwo-
rze Artusa. Szybko zaczęły brać 
udział w życiu społecznym wsi. 
Od samego początku istnienia 
organizowały dni kobiet, festyny 
rodzinne, dożynki i zabawy kar-
nawałowe. Piekły zarówno pącz-
ki, jak i rogale na św. Marcina. Na 
jednym ze spotkań popularyzo-
wały również wegetariański tryb 
życia. 

– Wszystkie stwierdziłyśmy 

wówczas, że bez mięsa da się żyć 
– wspominają kobiety. 

Aktywność jarantowiczanek 
cenią nie tylko mieszkańcy wsi, 
ale również władze gminy i po-
wiatu. 

– Cieszę się, że taka inicjaty-
wa zrodziła się 10 lat temu w Ja-
rantowicach – mówi Władysław 
Łukasik, wójt gminy Ryńsk. – Nie 
wyobrażam już sobie większych 
i mniejszych gminnych wyda-
rzeń bez zaangażowania członkiń 
KGW. 

Kobiety z koła zamierzają ob-
chodzić kolejne jubileusze. Już za 
miesiąc zorganizują wieczór wi-
gilijny, na który zaproszą samot-
nych mieszkańców wsi.  

Tekst i fot.
Aleksandra Góralska

Jarantowiczanki obchodziły jubileusz
GMINA RYŃSK  Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Jarantowicach 16 listopada świętowały dziesię-
ciolecie istnienia koła

R E K L A M A

Przed licznie zgromadzoną 
publicznością wystąpili ucznio-
wie, rodzice oraz nauczyciele. 
W przeglądzie patriotycznych 
pieśni przypomnieli doniosłe 

wydarzenia z historii naszego 
kraju. Pomysłodawcami koncer-
tu, czuwającymi jednocześnie 
nad jego przebiegiem, byli na-
uczyciele „dwójki” Dorota Pyć 

Zaśpiewali dla niepodległej
15 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie odbył się niesamowity 
koncert, poświęcony setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wąbrzeźno

i Janusz Przybyło. Na szerszą 
relację zapraszamy w następ-
nym wydaniu CWA.

Tekst i fot.
(krzan)
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Gmina Ryńsk

Zieleń świętuje sukces
Dzięki wsparciu internautów Szkoła Podstawowa w Zieleniu otrzymała dwa gran-
ty na realizację projektów „Rajska Wyspa” i „Cupsong”. 

W ramach akcji „Herosi 
Przedsiębiorczości” ucznio-
wie zieleńskiej szkoły znaleźli 

się w setce zwycięzów, którzy 
otrzymali granty na realizację 
swoich projektów. Grupa „Euro-

cash”, czyli organizatorzy akcji, 
postanowili nagrodzić sto lokal-
nych inicjatyw w ramach obcho-

Nie zabrakło także repertu-
aru filmowego i muzycznych in-
terpretacji wierszy, m.in. „Ballad 
i romansów” Władysława Bro-
niewskiego.

– Listopad to miesiąc szcze-
gólny, w którym uwagę zwracamy 
na aspekt wolności naszej ojczy-
zny – mówi Gizela Pijar, dyrektor 
WDK. – W tym roku bardzo dużo 
słów pada na temat Boga, hono-
ru, spraw państwowych. Myślę, że 
te słowa są bliskie uczestnikom 
naszego muzycznego spotkania. 

Wszyscy chcieliśmy wyśpiewać 
naszą miłość do niepodległej. 

W tegorocznej edycji prze-
glądu wzięło udział ponad osiem-
dziesięciu wokalistów nie tylko 
z powiatu wąbrzeskiego, ale rów-
nież z zaprzyjaźnionych z mia-
stem miejscowości: Ciechocinka, 
Świecia, Torunia, Nowego Miasta 
Lubawskiego i Grębocina. Spotka-
nie miało charakter międzypoko-
leniowy, patriotyczne utwory wy-
konali zarówno uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjum, szkół 

ponadgimnazjalnych, jak i senio-
rzy w duetach, solo lub chóralnie. 
Celem wydarzenia było przy-
wrócenie i podtrzymanie zbioro-
wej pamięci oraz pielęgnowanie 
kulturowego dziedzictwa kraju 
zwłaszcza w tak niezwykłą, setną 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
upragnionej autonomii. 

Na zakończenie wszyscy 
uczestnicy przeglądu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i puchary. 

Tekst i fot.
Aleksandra Góralska

Koncert dla polski w wDK
WĄBRZEŹNO  13 listopada w Wąbrzeskim Domu Kultury został zorganizowany Przegląd Pieśni i Piosenek 
Patriotycznych Na wąbrzeskiej scenie rozbrzmiały znane wszystkim utwory, takie jak „Rozkwitały pąki bia-
łych róż”, „Szara piechota” czy też „Biały krzyż”

dów setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Na 
swoich faworytów oddało głosy 
prawie półtora miliona inter-
nautów. Satysfakcjonującą licz-
bę głosów, bo aż ponad 9 tys., 
uzyskała „Rajska wyspa”, projekt 
Szkoły Podstawowej w Zieleniu, 
która konkurowała z 403 zakwa-
lifikowanymi w akcji inicjatywa-
mi. 

Zieleńscy uczniowie już 
wkrótce zrealizują swoje ma-
rzenie – wydzielą strefę zabaw 
dla najmłodszych dzieci, która 
będzie się mieścić w budynku 
szkoły. W wyniku grantu w wy-
sokości od 11 do 50 tys. zł po-
wstanie profesjonalnie wypo-
sażona strefa małego dziecka, 
gdzie podopieczni klas 1-3 oraz 
dzieci z punktu przedszkolnego 
będą aktywnie spędzać wolny 
czas. „Rajska wyspa” ma bowiem 
na celu zapewnienie bezpie-
czeństwa najmłodszym podczas 

przerw i oczekiwania na odwóz 
do domu. 

Szkoła Podstawowa w Zie-
leniu, również za sprawą grupy 
„Eurocash”, weźmie udział w bi-
ciu rekordu Guinnessa, wspól-
nie wykonując piosenkę „Cups”, 
która przyniosła popularność 
amerykańskiej piosenkarce i ak-
torce Annie Kendrick. Inicjaty-
wa polega na przygotowaniu 
przez uczniów szkół powiatu 
wąbrzeskiego i gminy Radzyń 
Chełmiński utworu w wersji an-
glojęzycznej, który zaprezentu-
ją w czerwcu 2019 roku podczas 
Dni Wąbrzeźna. Na „Cupsong” 
oddało głos ponad 18 tys. inter-
nautów. Wysokość grantu wy-
nosi do 10 tys. zł. 

Partnerem inicjatyw SP 
w Zieleniu jest Stowarzyszenie 
„Przyjaciele Wronia”. 

Tekst i fot.
Aleksandra Góralska



społeczeństwo8 Czwartek 22 listopada 2018

Jak informują organizatorzy 
wystawy,  fotograficzna pasja 
autora zrodziła się już w dzieciń-
stwie. Wtedy zaczął wykonywać 
swoje pierwsze amatorskie zdję-
cia. 

– Pasja do fotografowania 
pojawiła się już w szkole podsta-
wowej i po krótkiej przerwie kon-
tynuowana jest do dziś – mówi 
pan Tomasz. 

Na wystawie możemy oglą-

dać krajobrazy miejsc, które mi-
jamy podczas codziennych spa-
cerów. Jednak wiele z nich często 
jest przez nas nie zauważanych. 

– Piękny teren wokół Jeziora 
Zamkowego może być inspiracją 
dla wielu artystów, malarzy i pi-
sarzy. Kręte ścieżki rowerowe, ru-
iny zamku, zachody słońca, kra-
jobraz podczas rożnych pór roku. 
Złocista jesień. Śnieżna zima. Sło-
neczne lato. Zielona wiosna. Czę-

sto niezauważalne podczas zwy-
kłego, codziennego spaceru. To 
kocham najbardziej. Odkrywanie 
znanych mi miejsc od nowa – tak 
o swojej wystawie mówi autor.

Wszystkich, którzy chcieliby 
zobaczyć prace człowieka z pa-
sją, organizatorzy zapraszają do 
WDK. 

oprac. (krzan)
fot. nadesłane

Inauguracją programu 
był uroczysty apel, na którym 
uczniowie zaprezentowali przed-
stawienie teatralne pt. „Pisk Bia-
łego Orła”. Zaprezentowano je 
dwukrotnie, przed południem 
dla rówieśników, natomiast po 
południ dla zaproszonych gości: 
kombatantów, rodziców, dziad-
ków i sympatyków szkoły. Nad 
przygotowaniem przedstawienia 

czuwały Alicja Wałdoch, Magdale-
na Dąbrowska i Bożena Łamek. 

– Fabuła sztuki została osnu-
ta wokół historii wiejskiej rodzi-
ny, mocno naznaczonej patrio-
tyzmem, która w czasie I wojny 
światowej przeżywała wojenną 
traumę - wymarsz ojca i jednego 
z synów na front – mówią na-
uczycielki. – Ludzie ci ukrywali 
w swoim domu Poetę, który od-

wołując się często do literatury 
okresu zaborów, podtrzymywał 
i umacniał głęboki patriotyzm 
domowników. Symbolem wolnej 
Polski stał się Biały Orzeł, którego 
głos, pisk słyszalny w duszy Pola-
ków, nie pozwalał tracić nadziei 
na wolność – dopowiadają.

Przedstawienie zostało 
przyjęte entuzjastycznie przez 
widownię, a w niejednym oku 
zakręciła się łza. Wszyscy byli 
zgodni – uczniowie wraz ze swo-
imi opiekunami przygotowali 
świetne, wzruszające i uczące 
patriotyzmu widowisko. Jednym 
z punktów uroczystej wieczornicy 
było też wspólne, wraz z publicz-
nością, śpiewanie najpopular-
niejszych pieśni patriotycznych, 
m.in. „Roty” czy „Pieśni Legionów 
Polskich”. Na zakończenie zgro-
madzeni odśpiewali wszystkie 
zwrotki hymnu państwowego.

Młodsi uczniowie także włą-

czyli się w nurt patriotycznego 
działania. W oddziałach przed-
szkolnych „Słoneczka” i „Pro-
myczki” oraz w klasach I-III dzieci 
układały wierszyki patriotyczne, 
a także „Kwadrans dla Niepodle-
głej – Poradnik Małego Patrioty” 
i „Kodeks Patrioty”. Wzięły też 
udział w konkursie plastycznym 
„Za co kocham Polskę”.

Z kolei 9 listopada uczniowie 
wystąpili w biało-czerwonych 
strojach (klasy I-III), przedszkola-
ki w pokazie „Mody patriotycz-
nej”, a w ramach lekcji patrio-
tycznych zaplanowano oglądanie 
tematycznych prezentacji mul-
timedialnych i czytanie książek 
oraz „Patriotyczne kodowanie” 
i śpiewanie pieśni patriotycznych. 
Dzieci odwiedziły ponadto miej-
sca pamięci narodowej i uczest-
niczyły w lekcji bibliotecznej pt. 
„Święto Niepodległości oczami 
dziecka” w MiPBP Filia nr 1. 

Program Tygodnia Patrio-
tycznego był bardzo zróżnico-
wany. Organizatorzy zaplanowali 
także m.in. wydanie książeczki 
z wybranymi wierszykami i pra-
cami plastycznymi dzieci oraz 
prezentację prac plastycznych na 
korytarzu szkoły, miejski konkurs 
historyczny ,,Niepodległa”, prze-
znaczony dla uczniów klas VIII 
szkół podstawowych i klas III gim-
nazjum, patriotyczne łamigłówki 
na lekcjach języka polskiego oraz 
Dyktando Niepodległościowe. 
Poza tym Muzyczne drogi do Nie-
podległości, tj. śpiewanie pieśni 
patriotycznych, partyzanckich 
i wojskowych oraz klasowe kon-
kursy w klasach IV-VII pięknego 
śpiewania hymnu państwowego. 
Uczniowie klas VII i VIII obejrzeli 
także film  „Dywizjon 303” oraz 
nagrali własny „Film dla Niepod-
ległej”.

Tekst i fot. (krzan)

Ojcowie i synowie wyruszają na wojnę Uczniowie zaprezentowali przedstawienie teatralne pt. „Pisk Białego Orła”Przedstawienie zostało urozmaicone występem wokalnym

Widowiskowy taniec z flagą

Wąbrzeźno

Podzamcze na fotografii
W galerii Wąbrzeskiego Domu Kultury otwarta została wystawa fotograficzna To-
masza Delicata pt. „Wąbrzeskie Podzamcze w obiektywie”. Będzie ona dostępna 
dla zwiedzających do 3 grudnia.

WABRZEZNO–CWA.PL

patriotyczny tydzień 
w wąbrzeskiej „trójce”

WĄBRZEŹNO  7 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Wąbrzeźnie uroczyście rozpoczęli 
obchody Tygodnia Patriotycznego. Cykl różnorodnych wydarzeń przygotowano z okazji 100. rocznicy 
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Uwaga przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność polegającą na przechowy-
waniu dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym 
okresie przechowywania, najpóźniej do 31 grudnia 2018 r. muszą uzy-
skać wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. 
Rejestr ten prowadzi marszałek województwa właściwego ze względu 
na miejsce świadczenia usług przechowalniczych. Od 1 stycznia 2019 
r. zmieniają się przepisy, świadczenie usług w zakresie prowadzenia ar-
chiwum dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym 
okresie przechowywania bez wymaganych uprawnień będzie podlegało 
karze pieniężnej w wysokości do 100 tys. zł. Jeśli firma nie uzyska wpi-
su w podanym terminie, musi zakończyć działalność przechowalniczą, 
a dokumentację przekazać do dalszego przechowania przechowawcy, 
który posiada uprawnienia do jej przechowywania.

Będzie wsparcie dla niepełnosprawnych  

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę 

o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. Głównym źródłem jego 

przychodu ma być danina solidarnościowa 

od dochodów osób fizycznych i część składki 

z Funduszu Pracy. Danina ma wynosić 4 proc. 

od nadwyżki dochodów powyżej miliona zło-

tych za rok podatkowy. Takich osób w 2019 r. 

będzie ok. 21 tysięcy. Danina ta po raz pierw-

szy będzie płacona od dochodów uzyskanych 

w 2019 r., które podatnik rozliczy składając 

zeznanie w 2020 r.

Szansa na lepszą pracę

Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz umowach cywilno-prawnych 
lub zarabiający poniżej minimalnej płacy krajowej w 2019 r. będą mogli uzyskać pomoc 
w znalezieniu lepszej pracy lub założeniu własnego biznesu dzięki szkoleniom, doradz-
twu zawodowemu lub bezzwrotnym dotacjom na rozpoczęcie działalności gospodar-
czej. 
Od 31 października trwa konkurs w ramach RPO, który organizuje Wojewódzki Urząd 
Pracy w Toruniu. W konkursie mogą startować podmioty mające doświadczenie w za-
kresie aktywizacji zawodowej i/lub prowadzeniu szkoleń dla pracujących na terenie wo-
jewództwa, mogą to być np. firmy szkoleniowe, pracodawcy, instytucje otoczenia bizne-
su, organizacje pozarządowe. Uzyskane środki muszą być przeznaczone na doradztwo 
zawodowe z wdrożeniem indywidualnych planów działań dla wszystkich uczestników 
oraz działania ukierunkowane na rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 
poprzez organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie 
studiów podyplomowych, studiów uzupełniających. Wnioskodawca może też zapro-
ponować działania z zakresu pośrednictwa pracy oraz udzielić bezzwrotną dotację na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z doradztwem i szkoleniami oraz wspar-
ciem pomostowym przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania biznesu. Maksymalna 
wysokość dotacji to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę, czyli około 
27,1 tys. zł. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Średni koszt na uczestnika 
projektu nie może przekraczać 20 tys. zł. Kwota, jaką w ramach tego konkursu dys-
ponuje WUP to 19,6 mln zł. Nabory wniosków potrwają do 15 lutego 2019 r. Więcej 
informacji na stronie mojregion.eu.

Ponad 7 mld zł już u rolników

Do 14 listopada Agencja Restrukturyzacji i Mo-dernizacji Rolnictwa przekazała na konta rolników 7,34 mld zł. 1,13 mln gospodarzy otrzymało już zaliczki z tytułu płatności bezpośrednich za 2018 r. Zadatki w wysokości 70 proc. są wypłacane od 16 października. 
Jak przypomina agencja, w pierwszej kolejności otrzymują je poszkodowani przez tegoroczną su-szę czy ASF. W tym roku o dopłaty bezpośrednie ubiega się ponad 1,3 mln rolników. Do końca listo-pada otrzymają oni ok. 10 mld zł w formie zali-czek z ogólnej puli 14,8 mld zł przeznaczonych na dopłaty bezpośrednie. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana sukcesywnie od 1 grudnia do czerwca 2019 r.

Koniec papierowych zwolnień 

Tylko do końca listopada zwolnienia lekarskie mogą być wystawiane 
na papierowym formularzu (ZUS ZLA). Od 1 grudnia lekarze będą wy-
stawiać elektroniczne L4. Oddział ZUS w Toruniu wraz ze wszystkimi 
podległymi jednostkami terenowymi (tj. placówki we Włocławku, Gru-
dziądzu, Brodnicy, Lipnie, Aleksandrowie Kujawskim, Golubiu-Dobrzyniu 
oraz Rypinie) do 30 listopada uruchamia dla wszystkich zainteresowa-
nych lekarzy oraz asystentów medycznych: 
• dodatkowe szkolenia dotyczące wystawiania e-ZLA, które będą się od-
bywać do 30 listopada o godz. 14:00 w dni robocze; 
• „Białą sobotę”, która została zaplanowana na 24 listopada w godz. od 
9.00 do 14.00 we wszystkich placówkach ZUS; 
• wydłużone godziny pracy dedykowane lekarzom i asystentom medycz-
nym we wszystkie dni robocze do 30 listopada. Dyżury będą trwały od 
godz. 15.00 do godz. 18.00.

Nowy Krajowy System Poboru Opłat

Resorty: infrastruktury i cyfryzacji rozpoczęły 
prace nad unowocześnieniem poboru opłat 
na drogach krajowych. 3 listopada Główny 
Inspektor Transportu Drogowego przejął po-
bór opłat drogowych od Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad i działających 
w jego imieniu wykonawców. Krajowy System 
Poboru Opłat ma powstać w oparciu o najno-
wocześniejsze rozwiązania, stosowane obecnie 
na świecie, z wykorzystaniem technologii GNSS, 
transmisji danych w systemach komórkowych 
(LTE/5G) i Big Data. 

Terminy stosowania nawozów

W związku z wątpliwościami dotyczącymi terminów stosowania nawo-
zów zgodnie z programem azotanowym, resort rolnictwa zwraca uwa-
gę, że możliwe jest jesienne stosowanie nawozów w sytuacjach nad-
zwyczajnych tj. wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych. 
Taka sytuacja miała miejsce jesienią ubiegłego roku, kiedy na skutek 
częstych i obfitych opadów deszczu oraz nadmiernego uwilgotnienia 
gleby nie dokonano w terminie zbiorów (głównie kukurydzy, buraków 
cukrowych i ziemniaków), a tym samym nie przeprowadzono jesienne-
go nawożenia. – Niekorzystne warunki pogodowe odnoszą się również 
do występowania suszy rolniczej oraz innych zdarzeń pogodowych (np. 
deszcz nawalny) i najczęściej występują lokalnie – przypomina resort. – 
W tej sytuacji producent rolny powinien samodzielnie ocenić, uwzględ-
niając panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego 
zbioru i zastosowania nawożenia, jednak nie później niż do końca li-
stopada. Natomiast podczas lat o zwyczajowo panujących warunkach 
pogodowych jesienią należy dotrzymać terminów określonych w pro-
gramie azotanowym.
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rolnik kupuje buty
BHP  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jak co roku 
jesienią, prowadzi kampanię mającą uchronić rolników przed 
poślizgnięciami i potknięciami. Kluczową rolę w profilaktyce 
odgrywa obuwie

Hodowla

Sposoby na wilka
W sąsiednim województwie warmińsko-mazurskim 
rolnicy zajmujący się hodowlą bydła opasowego skar-
żą się na straty, jakie w ich stadach powodują wilki.

By zapobiec poślizgnięciom, 
należy zainwestować w dobre 
buty. Strona internetowa nicer-
shoes.com sporządziła ranking 
najlepszego obuwia dla rolni-
ków w 2018 roku. Przyjrzymy się 
zwycięzcy tego zestawienia, by 
dowiedzieć się, co sprawia, że to 
but idealny na stopę gospodarza. 

Model marki Timberland został 
zaprojektowany 40 lat temu, ale 
sprawdza się i nie ma potrzeby 
zmieniania jego wyglądu. Obuwie 
jest przede wszystkim odporne 
na przemakanie. Buty są bardzo 
ciepłe ze względu na specjalne 
wypełnienie. Odpowiednio wy-
profilowany bieżnik zapobiega 
poślizgom. Para kosztuje ok.400-
500 zł. 

O ile Timberlandy noszone 
mogą być tak przez rolników, jak 
i na co dzień przez mieszczu-
chów, to kolejne buty na liście 
są już typowo robocze. Mowa 
o Servus Comfort, podobnych do 
gumiaków i wykonanych z wodo-
odpornej gumy. Stalowa wkładka 
zabezpiecza palce przed zmiaż-

dżeniem przez upadające przed-
mioty. Mieszanka gumy ochrania 
stopy rolnika przed działaniem 
większości substancji chemicz-
nych. Tego typu obuwie kosztuje 
stosunkowo niewiele, bo ok. 200 
zł. 

– Odpowiednio dobrane 
obuwie robocze, przystosowane 
do wykonywanych czynności, za-
pewnia komfort podczas długiego 
i męczącego dnia pracy, a także 
ogranicza ryzyko upadku podczas 
przemieszczania się. Należy uni-
kać butów z odkrytymi palcami, 
na podwyższeniach np. obcasach 
oraz z gładką podeszwą – uświa-
damia KRUS.

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Administracja

Droga czy nie droga?
W minionych latach starostwa powiatowe przeprowadzały aktualizację ewidencji 
gruntów. W wyniku tego procesu pojawiło się sporo nowych dróg i dojazdów do 
pól. Dla rolników oznacza to płacenie wyższego podatku. 

Drogi wewnętrzne wchodzące 
w skład gospodarstwa rolnego nie 
są drogami w świetle prawa. Są 
traktowane jako grunty zajęte pod 
wewnętrzną komunikację. Wlicza 
się je do przyległych do nich pól, 
wobec czego rolnik płaci od nich 
podatek rolny, a nie podatek od 

nieruchomości. 
Jeśli gospodarz jest zdania, że 

naliczany podatek jest zbyt wysoki 
z powodu błędnego zaklasyfiko-
wania jego ścieżki, wówczas musi 
wystąpić o zmianę w ewidencji 
gruntów. Jest ona dość trudna do 
przeprowadzenia – trzeba przejść 

całą ścieżkę administracyjną i po-
nieść koszty. Rolnicy domagają 
się nowych regulacji w tej kwestii. 
Chcą, by w Ministerstwie Inwesty-
cji i Rozwoju zmieniono przepisy 
i ułatwiono im „odkręcenie” zmian, 
które zaszły w ewidencji gruntów. 

(pw)

Rynek

Skup nie pomaga
Interwencyjny skup jabłek nie wypłynął na poprawę 
cen. Owoców jest wciąż zbyt dużo.

Skup wprowadzono dosyć póź-
no i trudno było spodziewać się, że 
poprawi ceny. Dodatkowo skupione 
jabłka trzeba było jakoś zagospoda-
rować, a więc pozostały na rynku 
i wciąż brakowało na nim miejsca 
na pozostałą nadwyżkę. 

Lepszy pomysł na uporanie 
się z kryzysem mieli wczesną je-

sienią sami sadownicy. Postulo-
wali oni, by jabłka przeznaczyć na 
produkcję biogazu. W ten sposób 
zniknęłyby z rynku spożywczego. 
Związek Sadowników RP rozpoczął 
nawet negocjacje z właścicielami 
biogazowni. Oczywiście dla tych 
ostatnich nieopłacalne było kupo-
wanie jabłek po rynkowych cenach. 

Tradycyjny „wkład” do biogazowni, 
czyli kukurydza, jest wiele tańszy. 
Dlatego rząd mógłby wprowadzić 
dopłaty do jabłek odstawianych do 
biogazowni. Plan nie był zbyt inno-
wacyjny, ponieważ podobną akcję 
przeprowadzono m.in. w Belgii. Ale 
ministerstwo wolało tradycyjną 
formę skupu interwencyjnego. 

Być może pomysł sadowników 
będzie mógł być wprowadzony 
w życie w przyszłym roku. Wszyst-
ko jest także kwestią wyczucia ryn-
ku. O tym, że będziemy mieli uro-
dzaj jabłek było przecież wiadomo 
na początku lata.

(pw)

Wilków w Polsce przybywa. 
Kilka lat temu na Warmii i Mazu-
rach było ich ponad 100. Populacja 
tych zwierząt rośnie, ponieważ są 
chronione i nie mają naturalnych 
wrogów. W 2014 roku w całym kra-
ju zliczono ok. 1200 osobników. 

W obecnym stanie prawnym 
to na hodowcy inwentarza spo-
czywa obowiązek wykazania, że 
szkodę wyrządziły wilki. Za stra-
ty odpowiada państwo. Ustawa 
stanowi, że oględzin i szacowania 
szkód, a  także ustalenia wysokości 
odszkodowania dokonuje regional-
ny dyrektor ochrony środowiska, 
a na obszarze parku narodowego 
dyrektor tego parku. 

W przypadku stwierdzenia 
działalności wilków i np. zabicia cie-
laka lub krowy należy zabezpieczyć 
miejsce i ślady np. przykrywając je 

folią. Dobrym pomysłem jest także 
wykonanie fotografii. 

Co pozostaje rolnikom? Naj-
starszą i bardzo skuteczną metodą 
ochrony bydła są psy pasterskie. 
Sprawdza się też stosowanie elek-
trycznych pastuchów. Tu należy 
jednak rozważyć na jakiej wysoko-
ści zawieszony jest najniższy i naj-
wyższy drut. Wilk może próbować 
podkopu lub przeskoczenia przez 
ogrodzenie. Żeby przeciwdziałać 
przeczołgiwaniu się zwierząt, trze-
ba umieszczać najniższy przewód 
na wysokości 10-20 cm nad podło-
żem. Kolejny sposób rodem z gór 
i polowań na wilki to fladry, czyli 
to sznury z przywiązanymi ka-
wałkami materiału w czerwonym 
kolorze. Wilki boją się kolorowych, 
łopoczących chorągiewek. 

(pw)

Jaśniej o karach
Samorząd rolniczy zwrócił się do resortu rolnictwa 
o zajęcie się kwestią zapisów w umowach kontrakta-
cyjnych. W tym roku doszło do wielu nieporozumień 
spowodowanych przez brak dostarczenia produktów 
zadeklarowanych w umowie.

Prawo

Krajowa Rada Izb Rolniczych 
oczekuje, by politycy zmienili pra-
wo w zakresie umów cywilno-
prawnych. Najważniejszy postulat 
to odstąpienie od karania rolników 
za niedostarczenie odpowiedniej 
partii produktów rolno-spożyw-
czych na skutek wystąpienia siły 
wyższej. W tym roku tą siłą wyższą 
była susza. Co prawda niektóre fir-
my zawierały w umowach klauzule 
o odstąpieniu od kar umownych. 
Rolnik mógłby być zwolniony z kar 
np. w razie ogłoszenia stanu klę-
ski żywiołowej. W praktyce jednak 
rzadko zdarza się, by taki stan był 
ogłaszany. W przypadku suszy nie 
zdarzyło się to od bardzo dawna. 

Zgodnie z obowiązującym pra-
wem, rolnik może uniknąć kary 
umownej, ale musi wykazać, że 
niewykonanie umowy było wyni-

kiem okoliczności, za które nie po-
nosi odpowiedzialności. W praktyce 
oznacza to często przepychanie się 
z odbiorcami w sądach. Wyroki by-
wają różne. Często przesądza fakt, 
że rolnicy zawierali umowę sprze-
daży, a nie umowę kontraktacji. 

We wrześniu br. minister rol-
nictwa apelował do firm, by nie 
dochodziły roszczeń odszkodo-
wawczych od rolników. Firmy od-
powiadały, że one także są związane 
umowami z kolejnymi odbiorcami 
i nie mogą ich wypełniać, jeśli nie 
otrzymają odpowiedniej ilości pro-
duktów od rolnika. I tak krąg się 
zamyka. Koniecznością wydaje się 
być uproszczenie i wyklarowanie 
przepisów, co zaoszczędzi nerwów 
i rolnikom, i firmom skupującym. 

(pw)

Oszuści w natarciu
Do rolników w całym kraju zaczęły spływać w ostat-
nim czasie pisma informujące o tym, że nie spełniają 
oni wymagań RODO i wobec tego muszą zapłacić kil-
kaset złotych kary. To oszustwo! Prosimy o czujność.

Bezpieczeństwo

O sprawie pism wysyłanych 
do firm i większych rolników poin-
formował prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów. Oszu-
ści wyszukują dane rolników w in-
ternecie. Może dlatego listy trafiają 

przeważnie do największych go-
spodarzy. Pismo opatrzone jest go-
dłem państwowym i dziwną nazwą 
instytucji. W treści wyczytać moż-
na, że w wyniku czynności spraw-
dzających w gospodarstwie wy-
kryto nieprawidłowości związane 
z RODO, czyli przepisami chronią-
cymi dane osobowe. Oszuści pro-
ponują ofiarom polubowne rozwią-
zanie – albo zapłacą w ciągu 7 dni 
opłatę fakultatywną, albo później 
muszą liczyć się z uiszczeniem... 20 

mln euro. Od tej ostatniej kwoty 
może się zakręcić w głowie, dlatego 
niektórzy dają się nabrać i wpłacają 
pieniądze, by zyskać spokój.

To kolejny sposób oszustów 
na żerowanie na przepisach RODO. 
Wcześniej udawali kontrolerów 
i również wyłudzali opłaty. 

W razie otrzymania podob-
nego pisma należy poinformować 
policję.

(pw)
fot. ilustarcyjne



Czwartek 22 listopada 2018 PRAWO 11

Importowane auto:
sprawdź, zanim kupisz

CYFRYZACJA  Znaleźliście wymarzone auto za granicą? Zanim zdecydujecie się na kupno, sprawdźcie 
online jego historię. To możliwe. Jedyny warunek – musicie mieć profil zaufany

Nabywcy i właściciele samo-
chodów importowanych z ryn-
ku wtórnego wybranych krajów 
europejskich oraz USA i Kanady 
mogą sprawdzić ich przeszłość 
na portalu historiapojazdu.gov.pl. 
W systemie widoczne są nie tylko 
pojazdy sprowadzone z zagrani-
cy i już zarejestrowane w Polsce, 
ale także zagraniczne auta, które 
jeszcze nie znalazły się w central-
nej ewidencji pojazdów, a np. już 
są oferowane do sprzedaży.

Usługa jest bezpłatna. Aby 

z niej skorzystać, trzeba zalo-
gować się za pomocą profilu 
zaufanego. Chodzi o to, by za-
bezpieczyć zewnętrzny system 
przed hurtowym pozyskiwaniem 
z niego danych, a jednocześnie 
zapewnić dostęp indywidualnym 
kupującym. Przygotuj też numer 
rejestracyjny oraz VIN interesują-
cego Cię auta, a także datę jego 
pierwszej rejestracji.

Jeśli wybrany przez nas sa-
mochód jest w bazie zagranicznej, 
to w zakładce „Dane zagraniczne” 

zobaczysz informacje w siedmiu 
kategoriach: kradzież, złomowa-
nie, powypadkowy, uszkodzony, 
„przekręcony” licznik, niedopusz-
czony do ruchu, służył jako taxi. 
W przypadku potwierdzenia da-
nej kategorii, w systemie pojawi 
się alert zaznaczony czerwonym 
wykrzyknikiem. Jeśli pojazdu nie 
ma w bazie zagranicznej, system 
również nas o tym poinformuje – 
na ekranie wyświetli się stosowna 
informacja tekstowa.

Obecnie historia pojazdu 
umożliwia sprawdzenie aut po-
chodzących z wybranych kra-
jów europejskich (m.in. z Francji, 
Belgii, Holandii, Włoch, Szwecji), 
a także z USA i Kanady. 

Serwis historiapojazdu.
gov.pl wystartował w czerwcu  
2014 r. i od momentu uruchomie-
nia cieszy się ogromną popular-
nością wśród potencjalnych na-
bywców używanych aut, którzy 
weryfikują ich przeszłość.

Ministerstwo Cyfryzacji
fot. pixabay/ilustracyjne

Co to Jest pRoFil ZAuFAnY?
Profil zaufany to zbiór informacji o użytkowniku. Wprowadzone dane są wery-
fikowane. Dzięki temu każda osoba, która ma profil zaufany, jest wiarygodna 
i nikt nie może się pod nią podszyć. Dane na profilu zaufanym są odpowiednio 
zabezpieczone, aby nikt – poza właścicielem – nie miał do nich dostępu i nie 
mógł ich wykorzystywać. Profil jest ważny 3 lata, a jego założenie nic nie kosz-
tuje.
Za pomocą profilu zaufanego potwierdzisz swoją tożsamość w internecie i pod-
piszesz elektroniczne dokumenty – na przykład gdy składasz wniosek przez in-
ternet, nie musisz go drukować, podpisywać i skanować albo dosyłać go pocztą 
do urzędu. Wystarczy, że podpiszesz go profilem zaufanym.
JAk ZAłożYć tAki pRoFil?
1. Za pomocą internetowego konta bankowego: sprawdź, czy twój bank ma 
możliwość założenia profilu zaufanego, na przykład wejdź na stronę banku lub 
zadzwoń na infolinię. Zaloguj się na swoje konto bankowe. Wyszukaj formularz 
o założenie profilu zaufanego. Wypełnij go. Wyślij formularz. W ten sposób 
założysz profil zaufany.
2. Za pomocą certyfikatu kwalifikowanego: wejdź na stronę profilu zaufanego. 
Zarejestruj się. Kliknij w odnośnik „Chcę logować się certyfikatem kwalifiko-
wanym”. Wypełnij formularz. Kliknij „Zarejestruj się”. Wyświetli się komunikat 
z prośbą o wpisanie kodu autoryzacyjnego. Wpisz kod. Wyświetli się kolejny 
komunikat z prośbą o wykonanie trzech kroków. Jeśli je wykonasz — kliknij 
Potwierdź wykonanie kroków. W ten sposób założysz profil zaufany.
3. W punkcie potwierdzającym (urzędy, banki): wejdź na stronę profilu zaufa-
nego. Kliknij „Zarejestruj się”. Wypełnij formularz. Kliknij „Zarejestruj się”. W ten 
sposób złożysz wniosek o założenie profilu zaufanego. Idź do wybranego punk-
tu potwierdzającego i potwierdź tam założenie profilu zaufanego. Masz na to 
14 dni od złożenia wniosku. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Gdzie potwierdzić 
profil zaufany”. Jeśli nie chcesz składać wniosku przez internet, możesz od razu 
iść do punktu potwierdzającego. Tam pracownik założy ci profil zaufany. Potem 
na swój adres e-mail dostaniesz wiadomość z linkiem, który pozwoli ci ustawić 
hasło do konta.

Transport

Opłaty za autostradę po nowemu
Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęły prace nad uno-
wocześnieniem poboru opłat na drogach krajowych. Nowy krajowy system ma 
zastąpić rozwiązanie funkcjonujące od 2011 roku.

14 listopada 2018 r. ministrowie 
Andrzej Adamczyk i Marek Zagórski 
przedstawili plany i założenia doty-
czące nowego systemu na wspólnej 
konferencji, w której wzięli także 
udział dyrektor Instytutu Łączno-
ści Jerzy Żurek i Główny Inspektor 
Transportu Drogowego Alvin Gaja-
dhur.

3 listopada 2018 r. Główny In-
spektor Transportu Drogowego 
przejął pobór opłat drogowych 
od Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad i działających 
w jego imieniu wykonawców. Rów-
nocześnie rozpoczęto prace nad 
stworzeniem i uruchomieniem 
całkowicie nowego Krajowego Sys-
temu Poboru Opłat. Obsługę ist-
niejącej infrastruktury i opracowa-

nie koncepcji nowego rozwiązania 
powierzono Instytutowi Łączności, 
nadzorowanemu przez Minister-
stwo Cyfryzacji.

– Nowy polski system powsta-
nie w oparciu o nowocześniejsze 
niż dotychczas rozwiązania, zbli-
żone do stosowanych obecnie na 
świecie. Będzie miał otwartą ar-
chitekturę, pozwalającą na dalszą 
rozbudowę – powiedział Marek 
Zagórski, minister cyfryzacji.

Priorytetem strony publicznej 
jest, aby nowy system:

* powstał w oparciu o najno-
wocześniejsze rozwiązania, sto-
sowane obecnie na świecie, z wy-
korzystaniem technologii GNSS, 
transmisji danych w systemach ko-
mórkowych (LTE/5G) i Big Data,

* był otwarty na nowe funk-
cjonalności poprzez rozbudowę 
o kolejne moduły,

* przechowywał wrażliwe dane 
na terenie Polski i udostępniał je 
służbom nadzorującym przestrze-
ganie prawa bez pośrednictwa pry-
watnych firm,

* korzystał z istniejącej infra-
struktury związanej z poborem 
opłat,

* współpracował z systemami 
funkcjonującymi w innych krajach 
Unii Europejskiej.

Minister Marek Zagórski wyja-
śnia, że Narodowy System Poboru 
Opłat zapewni nowocześniejsze, 
tańsze i bezpieczniejsze pobieranie 
opłat i niezakłócony wpływ środ-
ków do Krajowego Funduszu Dro-
gowego. – Nowy system będzie też 
wygodniejszy w obsłudze dla kie-
rowców i umożliwi bardziej płynne 
podróżowanie oraz transport to-
warów – dodaje minister Zagórski.

W przyszłości projektowane 
rozwiązania powinny pozwolić na 
rozwiązanie problemu kolejek na 
bramkach ręcznego poboru opłat.

Ministerstwo Cyfryzacji
fot. pixabay/ilustracyjne

Masz diesla? Pamiętaj 
o zimowym paliwie
16 listopada każdego roku stacje wprowadzają do 
sprzedaży paliwa o podwyższonych parametrach ni-
skotemperaturowych. Warto już przygotować auto 
do sezonu zimowego, by zapobiec najczęstszym pro-
blemom pojawiającym się w samochodach z silni-
kiem diesla. 

Samochód

Trudności z uruchomieniem 
pojazdu to jeden z najczęstszych 
problemów, które spotykają kie-
rowców z silnikiem diesla. W ubie-
głym roku miała je połowa wła-
ścicieli samochodów z tego typu 
silnikiem. Jednocześnie, 61 proc. 
badanych podaje, że nawet jeśli 
pojazd odpalał, trwało to dłużej niż 
zwykle, ponieważ auto udawało się 
uruchomić dopiero po kilku pró-
bach. Jedynie 11,4 proc. właścicieli 
aut wskazuje jako przyczynę niską 
jakość paliwa, a zaledwie 5,5 proc. – 
zanieczyszczenie filtra.

Nawet najlepiej przygotowany 
pojazd nie wygra walki z niskimi 
temperaturami bez odpowied-
niego paliwa w baku. Klasa oleju 
napędowego ma istotne znacze-
nie nie tylko dla jakości jazdy, ale 
wpływa również na rozruch silnika. 
Od 16 listopada stacje paliw w Pol-
sce mają obowiązek wprowadzenia 

paliw zimowych. Charakteryzują 
się one obniżoną Temperaturą Za-
blokowania Zimnego Filtra, która 
wynosi maks. -20°C. Jednak w oleju 
napędowym występuje jeszcze je-
den bardzo istotny parametr, jakim 
jest Temperatura Mętnienia. Okre-
śla on moment krystalizowania się 
parafin w oleju napędowym, które 
blokują swobodny przepływ paliwa 
przez filtr. W wyniku utrudnione-
go ruchu paliwa auto może mieć 
problem z odpaleniem, nawet jeśli 
zatankowano zimowy olej napę-
dowy, a temperatura na zewnątrz 
sięga zaledwie kilku stopni poniżej 
zera. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, temperatura mętnie-
nia nie jest gwarantowana w stan-
dardowych zimowych olejach na-
pędowych. Warto więc na stacjach 
szukać takiego ON, który taką gwa-
rantowaną temperaturę mętnienia 
posiada.
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 Golub-Dobrzyń
 Z okazji 30-lecia działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni można oglą-

dać wystawę poświęconą historii instytucji. Na ekspozycji trwającej do końca roku 
zwiedzający poznają historię Szafarni i szafarskiego dworku, a także dowiedzą się, jak 
na przestrzeni lat zmieniał się ośrodek. Proces przemiany instytucji ukazuje kalenda-
rium oraz archiwalne zdjęcia przedstawiające poprzedni wygląd pomieszczeń i pałacu. 
Z kolei w bibliotece dostępne są dawne kroniki ośrodka i księgi pamiątkowe dokumen-
tujące artystów oraz osoby odwiedzające Szafarnię w ciągu ostatnich trzech dekad.

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

 Wąbrzeźno
 22 listopada o godz. 17.30 WDK zaprasza dzieci w wieku 5-11 lat na kolejną 

odsłonę zabaw z animatorami. Tym razem będą to „Andrzejkowe Animki”. Podczas 
półtoragodzinnego spotkania nie zabraknie andrzejkowych wróżb, tańców animacyj-
nych, ale przede wszystkim wesołej i kreatywnej zabawy. Konkurencje sportowe, węże 
do wesołej, dziecięcej muzyki i balonowe szaleństwo – to tylko niektóre z proponowa-
nych aktywności. 

 W piątek 23 listopada maluchy mogą wybrać się z rodzicami do WDK na spektakl 
teatralny pt. „Pippi skarpetka”. Wystąpią aktorzy studia teatralnego Krak-Art z Krakowa. 
Bajka opowiada historię wesołej i pełnej energii dziewczynki o imieniu Pippi. Pippi nie 
chodzi do szkoły, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i bardzo często wpada w tara-
paty. Spektakl ukazuje, jak ważne jest to, aby nawzajem się słuchać, uczyć się od siebie 
i przede wszystkim szanować, bez względu na to, ile ma się lat. Bilety w cenie 5 zł do 
nabycia w kasie WDK od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-16.00.

 Wąbrzeski Dom Kultury oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna organi-
zują XI edycję konkursu recytatorskiego: „Jan Paweł II i Zbigniew Herbert”. Spotkanie 
z poezją odbędzie się 23 listopada o godz. 10.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury. We-
zmą 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, drugi Zbigniewa Herberta. 

 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 popularne, mają swoich wiernych słu-
chaczy i miłośników, nie tylko wśród starszego pokolenia – opowiada Dorota Otremba 
z WDK. – Artyści Poznańskiej Fundacji Fabryka Sztuki postarają się powrócić do tam-
tego wyjątkowego klimatu, przede wszystkim przypominając niezapomniane piosenki, 
tworzone zarówno na potrzeby polskiego kina, jak i spektakli kabaretowych. W opa-
rach absurdu przypomną także, czym żyła ówczesna artystyczna bohema – atmosferę 
słynnych kawiarń i klubów, klimat słownych igraszek. A wszystko po to, by poczuć 
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, cena biletów grupowych (grupa od 15 osób) wynosi 20 
zł/osoba. 

 27 listopada o godz. 17.00 w WDK planowane jest kolejne spotkanie z „czarnym 
krążkiem”. Tym razem będzie można się pobawić „W andrzejkowym klimacie”. W mu-
zyczną podróż po polskich i światowych przebojach z dawnych lat zabierze gości Paweł 
Małs. – Muzyka płynąca z gramofonu ma swój wyjątkowy charakter i klimat, o czym 
przekonali się już stali bywalcy wąbrzeskich fajfów – informują organizatorzy. – Każ-
dy, kto tego dnia zagości w progach WDK będzie miał okazję naładować akumulatory 
niekończącą się dawką pozytywnej energii. Dla wielu niewątpliwie będzie to powrót 
do czasów młodości i wspomnień wąbrzeskich dansingów. Mamy nadzieję, że magia 
tego wyjątkowego dnia w roku sprawi, że za sprawą muzyki, marzenia wielu z Was 
zamienią się w rzeczywistość. Wstęp jest bezpłatny.

 Już po raz jedenasty WDK zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewane dzieciaki” – teksty Jacka Cygana i nie 
tylko… Impreza odbędzie się 2 grudnia o godz. 10.00 w Wąbrzeźnie. Każdy z uczest-
ników musi zaprezentować dwa utwory, w tym jeden obowiązkowo z repertuaru Jacka 
Cygana. Podczas występów jury zwracać będzie uwagę m.in. na umiejętności wokalne, 
muzykalność, autorską interpretację piosenek, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz ar-
tystyczny. 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
 W sobotę 24 listopada w Rypińskim Domu Kultury odbędzie się koncert Dziecię-

co-Młodzieżowej Grupy Estradowej pt. „W ogrodzie wdzięczności”. Początek o 16.00. 
Wstęp wolny. 

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Chopin bez tajemnic
WYDARZENIA  16 listopada w Ośrodku Chopinowskim w Sza-
farni został zorganizowany XXIII Wojewódzki Konkurs Wie-
dzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych. Wygrali 
uczniowie z Aleksandrowa Kujawskiego

W zmaganiach wzięło udział 
11 drużyn reprezentujących 
szkoły z województwa kujawsko-
pomorskiego. Zakres tematycz-
ny obejmował: życie i twórczość 
Fryderyka Chopina, osoby oraz 
miejsca związane z kompozyto-
rem, zadanie słuchowe oraz iko-
nograficzne. 

Konkurs składał się z dwóch 
etapów: pisemnego (test) i ust-
nego (pytania otwarte). Jury 
w składzie: dr Aneta Derkowska 
(nauczyciel w Zespole Szkół Mu-
zycznych w Toruniu), Karolina 
Szparaga (specjalista ds. eduka-
cji i promocji w Ośrodku Cho-
pinowskim w Szafarni), Szymon 

Wiśniewski (dziennikarz i histo-
ryk) przyznało następujące na-
grody: I miejsce  Weronika Boguś 
i Bartosz Szczerbicki z Publicznej 
Szkoły Podstawowej Towarzy-
stwa Salezjańskiego im. św. Jana 
Bosko w Aleksandrowie Kujaw-
skim (opiekun Dorota Stanicka), 
II miejsce Kinga Jaros i Witold 
Żurawicki ze Szkoły Podstawowej 
im. Oskara Kolberga w Ciechoci-
nie (opiekun Katarzyna Mątow-
ska), III miejsce Marta Właśniak 
i Tymoteusz Zadrożny z Zespołu 
Szkół im. Leona Wyczółkowskie-
go we Wtelnie (opiekun Anna Ką-
kol). 

Konkurs zakończył krótki re-
cital fortepianowy w wykonaniu 
Piotra Nowaka. 

(ToB)
fot. Ośrodek Chopinowski

Sztuki plastyczne

Spotkanie z rękodziełem 
W środę 12 grudnia o godz. 17.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury otwarta zostanie 
wystawa rękodzieła artystycznego Róży Patzer. 

Przygoda autorki z rękodzie-
łem rozpoczęła się już w szkole 
podstawowej, gdzie na zajęciach 

poznawała różne techniki robótek 
ręcznych. – Najbardziej polubiłam 
prace na drutach. Po szkole posze-

rzałam zdobytą wiedzę, czytając 
fachowe czasopisma – mówi au-
torka prac. 

Artystka wysyła rękodzieło 
na różne konkursy, zdobywając 
czołowe lokaty. Trzykrotnie otrzy-
mała wyróżnienie z Centralnego 
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. 
Od 2002 r. współpracuje również 
z Muzeum Etnograficznym w To-
runiu, gdzie należy do grupy ręko-
dzieła ginącego. W latach 2015-2017 
nagrodzona została z rąk wojewo-
dy za osiągnięcia na terenie kraju 
i zagranicy. Według słów naszej lo-
kalnej artystki: – Praca na drutach 
uspakaja, sprawia radość i daje sa-
tysfakcję.

oprac. (ToB)
fot. WDK

Fotografia

O sile kobiecości 
W piątek 23 listopada o 18.00 w Sali Kameralnej 
Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie zostanie 
otwarta wystawa Michała Gromady pt. „Moja kobie-
cość”. Wstęp wolny.

Do projektu zostało zapro-
szonych 29 artystek. Każda z nich 
opowiedziała o swoim rozumie-
niu kobiecości. Definicje stały 
się inspiracją do wykonania sesji 
zdjęciowej. Uroczysta premie-
ra odbyła się w maju 2018 roku 
w Warszawie.  

W piątek w Lipnie udział 
w wernisażu weźmie jedna z bo-
haterek projektu, dziennikarka 
i prowadząca program „Rolnik 
szuka żony” Marta Manowska 
oraz autor wystawy Michał Gro-
mada.

Bohaterkami fotografii są: 

Barbara Kurdej-Szatan, Daria Wi-
dawska, Anna Karczmarczyk, Ka-
tarzyna Dąbrowska, Monika Lew-
czuk, Marta Manowska, Agnieszka 
Kawiorska, Paulina Gałązka, 
Agnieszka Mrozińska, Eliza Ry-
cembel, Anna Próchniak, Monika 
Mrozowska, Katarzyna Ucherska, 
Joanna Osyda, Maria Pawłowska, 
Anna Matysiak, Dorota Osińska, 
Aleksandra Radwan, Kamila Ka-
mińska, Dominika Kryszczyńska, 
Sandra Staniszewska, Malwina 
Bielicka, Julia Konarska, Nico-
le Bogdanowicz, Zofia Domalik, 
Sylwia Przetak, Barbara Garstka, 
Weronika Jaskółka, Carmell.

(ToB)





Czwartek, 22 listopada 2018

14:00 Elif

05:35 Elif odc. 370 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 62 - 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. 90 s. 7 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 12 s. 1 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 129 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Dzikie Wyspy Galapagos 
 odc. 1 - film
14:00 Elif odc. 371 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 59 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 63 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3378
18:30 Korona królów odc. 130 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 262 s. 20 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas
23:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 30
23:45 The Wall. Wygraj marzenia 
 - kulisy
23:50 Ocaleni odc. 34
00:55 Tanie dranie - Moroz  
 i Kłopotowski komentują świat  
 odc. 76

05:10 Ukryta prawda odc. 394 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 167 - serial 

07:10 Szpital odc. 448 - serial 

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

09:10 Kryminalni odc. 7 s. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 216 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 168 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 626 - serial 

14:55 Szpital odc. 449 - serial 

15:55 Dr House odc. 11 s. 8 - serial

16:50 Kryminalni odc. 9 s. 7 - serial

17:55 Brzydula odc. 77 - serial

18:25 Brzydula odc. 78 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 217 - serial 

20:00 Błękitna fala II - melodramat

22:20 Porwani odc. 7 s. 1 - serial

23:20 Półsłodki ciężar - komedia

01:00 Moc magii odc. 317

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 2
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 19 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 20 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 69 
09:00 Septagon odc. 9 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 38 
11:25 Benny Hill odc. 11
12:00 Detektywi w akcji odc. 37 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 38 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 192
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 487 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 56 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 56 - serial
18:00 Septagon odc. 11 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 488 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 256 - serial
21:00 Oko za oko odc. 16 - serial
22:00 Rob Roy - film
00:55 Trampolina odc. 12 

06:00 Kontrakt na miłość odc. 74 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 97
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 47 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 17 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 66 s. 4 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 17 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 4 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 4 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 105 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 17 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 17 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 47 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 48 s. 2 - serial
20:00 Idealny facet - komedia
22:05 Prawo ciążenia - komedia
23:55 Kelnerzy II - komedia
01:35 Następny proszę! odc. 8

07:00 Teledyski
07:35 XXIV Międzynarodowy Festiwal  
 Muzyki im K. Jamroz 
 w Busku-Zdroju 2018
08:00 Informacje kulturalne odc. 2753
08:15 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1381
08:30 Świteź - film
08:55 Prawie jak matka 
 - komediodramat
11:00 Polskie drogi odc. 9 - serial
12:30 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1381
12:50 Ceremonia pogrzebowa - dramat
14:25 Którędy po sztukę odc. 82
14:40 Taśmy Kultury odc. 19
14:55 Taśmy Kultury odc. 20
15:20 Pół serio - komedia
16:55 Słoneczny zegar - film
19:00 Pegaz odc. 113
19:40 Dokument - film
19:45 But She’s Nice - film
20:00 Informacje kulturalne odc. 2754
20:20 Wstęp do filmu odc. 128
20:25 Ścieżki chwały - film
22:00 Pojedynki stulecia odc. 12
22:40 Ucho wewnętrzne - film
00:05 Scena klasyczna odc. 38

06:50 Był taki dzień odc. 357
06:55 Noce i dnie odc. 10 - serial
08:05 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 22 - serial
08:40 #dziedzictwo odc. 3
09:20 Jeńcy - film
10:20 Sensacje XX wieku odc. 7
11:20 Olbrzymy oceanów odc. 2 - serial 
12:25 Czterdziestolatek odc. 4 - serial
13:20 Dawne światy odc. 2 - serial 
14:25 Dziewicza Nowa Zelandia 
 odc. 6 - serial 
15:25 Ocalcie Titanica - film
16:20 Bronka - kobieta skała
16:45 New Poland - film
17:50 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Taśmy bezpieki odc. 66
18:50 Noce i dnie odc. 11 - serial
20:00 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 5 - serial 
20:35 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 6 - serial 
21:20 Hitler i wiedza tajemna - film
22:15 Spór o historię odc. 143
22:55 Szerokie tory odc. 64
23:35 Słynne jednostki specjalne 
 odc. 1 - serial
00:25 Sensacje XX wieku odc. 61

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 Ja głuchy 
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Matka Speranza - film
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Chłopcy z Namugongo - film
14:00 Usłyszcie nas - film
15:30 Moja Mongolia - 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 Chcę żyć - film
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Jezus - królestwo 
 bez granic - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wbrew wszelkim przeciwnościom  
 - serial
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Franciszkanie 
 - droga do ubóstwa - film
23:45 180 lat na zdrowie - film

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 721 - serial
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 8
07:20 Na sygnale odc. 161 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 221
11:25 Rodzinka.pl odc. 58 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1946 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 83
14:10 Postaw na milion
15:05 Na dobre i na złe 
 odc. 721 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 59 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 207 s. 10 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 94 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1946 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1947 - serial
20:45 Doktor Foster odc. 7 s. 2 - serial
21:50 Marley i ja - komediodramat
23:55 Na sygnale odc. 207 - serial
00:30 Wesele w Sorrento - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 15 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2335

11:00 Ukryta prawda odc. 978 - serial

12:00 Szpital odc. 867 - serial

13:00 Szkoła odc. 630 - serial

14:00 19+ odc. 331 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 8

15:30 Szkoła odc. 631 - serial 

16:30 19+ odc. 332 - serial 

17:00 Szpital odc. 868 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 979 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 9

19:50 Uwaga! odc. 5502

20:10 Doradca smaku odc. 11 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2785 - serial

20:55 Milionerzy odc. 219

21:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 18

22:30 Poranek kojota - komedia

00:25 Pod powierzchnią odc. 5 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 730 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 731 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 19 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 782 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 63 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 729 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2766 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 655 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3764
16:30 Na ratunek 112 odc. 298 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 288 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2767 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 319 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 130 
21:10 Przyjaciółki odc. 146 - serial
22:10 Godziny - wyścig z czasem 
 - thriller
00:15 Chirurdzy odc. 120 - serial

06:10 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 11:00 Polskie drogi 10:20 Sensacja XXI wieku

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

18-letnia Dana ucieka z domu, by wyruszyć do 
RPA śladami nieżyjącej matki, od której przejęła 
sportową pasję – surfing. Pierwsze samodzielne 
kroki w nowym miejscu nie są łatwe.

Młode małżeństwo, Jennifer i John Groganowie, 
zaczyna myśleć o dziecku. Sprawdzianem 
cierpliwości i umiejętności wychowawczych pary 
ma być pies – labrador Marley.

„Marley i ja”
(2008r.) TVP 2 21:50

„Błękitna fala II”
(2011r.) TVN 7 20:00



Piątek, 23 listopada 2018

14:00 Elif

05:35 Elif odc. 371 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 63 - 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. 91 s. 7 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 13 s. 1 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 130 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w zagrodzie odc. 17
12:55 Dzikie Wyspy Galapagos 
 odc. 2 - film
14:00 Elif odc. 372 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas  
 odc. 91
16:05 Wieczna miłość odc. 64 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3379
18:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 11
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 46
21:30 Big Music Quiz odc. 22
22:35 Droga do zapomnienia - film
00:40 Magazyn kryminalny 997 odc. 30

05:10 Ukryta prawda odc. 395 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 168 - serial 

07:10 Szpital odc. 449 - serial 

08:10 Dr House odc. 11 s. 8 - serial

09:10 Kryminalni odc. 9 s. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 217 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 169 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 627 - serial 

14:55 Szpital odc. 450 - serial 

15:55 Dr House odc. 12 s. 8 - serial

16:50 Kryminalni odc. 10 s. 7 - serial

17:55 Brzydula odc. 79 - serial

18:25 Brzydula odc. 80 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 218 - serial 

20:00 Elf - komedia

22:05 Szczęki II - thriller 

00:25 Porwani odc. 7 s. 1 - serial 

06:00 Dragons’ Den. Jak zostać  
 milionerem? odc. 3
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 20 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 21 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 70 
09:00 Septagon odc. 11 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 39 
11:25 Benny Hill odc. 23
12:00 Detektywi w akcji odc. 39 - serial
13:00 Galileo odc. 716
14:00 Galileo odc. 717
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 488 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 57 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 57 - serial
18:00 Septagon odc. 12 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 489 - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 12
21:00 Oko za oko odc. 15 - serial
22:00 Oko za oko odc. 16 - serial
23:00 Eden Lake - thriller 
01:00 Galileo: Tajemnicze historie  
 odc. 12

06:00 Kontrakt na miłość odc. 75 s. 2

07:00 Zbuntowany anioł odc. 98

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 48 s. 2 - serial

09:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 16 s. 5 - serial

10:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 18 s. 5 - serial

11:00 Nash Bridges odc. 67 s. 4 - serial 

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 10 s. 17 - serial 

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 2 s. 4 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 3 s. 4 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 106 s. 3 - serial

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 12 s. 17 - serial 

17:00 Następny proszę! odc. 8

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 48 s. 2 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 49 s. 2 - serial

20:00 Bóg zemsty - film

22:00 Atak na posterunek - film

00:10 Dom z kości - horror

07:00 Teledyski Program muzyczny 

07:40 Biesiada z Gombrowiczem

08:00 Informacje kulturalne odc. 2754

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1383

08:30 Chciałbym się ogolić - film

08:55 Słoneczny zegar - film

11:00 Polskie drogi odc. 10 - serial

12:25 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1383

12:45 Siedem bram 

 Jerozolimy Muzyka.

13:55 Taśmy Kultury odc. 21

14:10 Taśmy Kultury odc. 22

14:35 Zawrócony - tragikomedia 

16:05 Skutki noszenia kapelusza 

 w maju - komedia

17:40 Jańcio Wodnik - dramat

19:25 Pojedynki stulecia odc. 12

20:00 Informacje kulturalne odc. 2755

20:20 Wstęp do filmu odc. 115

20:25 Wpływ księżyca - komedia

22:15 Ewolucja hip-hopu odc. 3 - serial 

23:20 Tygodnik kulturalny

00:15 Ścieżki chwały - film

06:50 Był taki dzień odc. 358
07:00 Noce i dnie odc. 11 - serial
08:05 Taśmy bezpieki odc. 66
08:40 Marzyciele odc. 17
09:20 New Poland - film
10:25 Sensacje XX wieku odc. 61
10:50 Życie po radziecku odc. 1 - serial
11:30 Największe oblężenia  
 średniowiecza odc. 1 - serial 
12:30 Czterdziestolatek odc. 5 - serial
13:35 Grecka odyseja Joanny Lumley  
 odc. 2 - film
14:30 Szlakiem amfor. Historia 
 podboju Galii - film
15:35 Podwodny grobowiec 
 - tragedia HMS Hood - film
16:40 Eugenika - w imię postępu - film
17:45 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:15 Ex libris
18:45 Noce i dnie odc. 12 - serial
19:50 Niezłomni. Pod drutami  
 Auschwitz - film
21:00 Wojna o morza odc. 2 - film
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 53
22:35 Szerokie tory odc. 117
23:10 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 5 - serial
23:50 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 6 - serial
00:25 Sensacje XX wieku odc. 78

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Jezus - królestwo bez granic  
 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski
11:35 Kościół w potrzebie 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Teresa: Historia świętej Teresy 
 z Lisieux - film
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Św. Patryk - 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. 35 - serial
17:00 Nadzieja na słońce - 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. 9 - serial
23:00 Corrie Ten Boom 
 - nieugięta wiara - film

06:00 Egzamin z życia odc. 13 - serial
06:50 Podróże z historią odc. 31 s. 3
07:20 Na sygnale odc. 162 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 222
11:25 Rodzinka.pl odc. 59 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1947 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 84
14:00 Coś dla Ciebie odc. 177
14:30 Zakupy pod kontrolą odc. 10 s. 2
15:00 10 Paranienormalnych historii
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 60 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 208 s. 10 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 95 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1947 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1948 - serial
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 115 s. 9 - serial
21:45 Rodzinka.pl 
 odc. 250 s. 13 - serial
22:25 Lincz - thriller 
23:55 Kraina Jane Austen - komedia
01:40 Kret - thriller 

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 13 

07:50 Doradca smaku odc. 11 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2336

11:00 Ukryta prawda odc. 979 - serial

12:00 Szpital odc. 868 - serial

13:00 Szkoła odc. 631 - serial

14:00 19+ odc. 332 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 15 s. 8 

15:30 Szkoła odc. 632 - serial 

16:30 19+ odc. 333 - serial 

17:00 Szpital odc. 869 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 980 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 10

19:50 Uwaga! odc. 5503

20:00 Szlachetna paczka odc. 1

20:05 Minionki - film

22:00 Transformers: Wiek zagłady - film

01:25 Kuba Wojewódzki odc. 12 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 732 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 733 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 20 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 783 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 64 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 730 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2767 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 656 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3765
16:30 Na ratunek 112 odc. 299 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 289 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2768 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 178 - serial
20:00 Duże dzieci - komedia
22:05 The Story of My Life. Historia  
 naszego życia odc. 9 s. 2 
23:05 Wulkan - film
01:20 Gamer - film

06:10 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Polskie drogi

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

Optimus Prime i Autoboty z pomocą ludzi, 
zwłaszcza Cade’a Yeagera, stają przed 
przerażającym wyzwaniem. Starcie dobra ze złem 
prowadzi do kulminacyjnej bitwy.

Steve zabiera Jenny w okolicę jeziora Eden, by się 
oświadczyć. Atmosferę zakłóca pojawienie się grupy 
nastolatków. Zwrócenie im uwagi przeradza się 
w kłótnię. Spór zamienia się w walkę o przetrwanie.

„Transformers: Wiek zagłady”
(2014r.) TVN 22:00

„Eden Lake”
(2008r.) TV 4 23:00

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

06:00 Klan odc. 3377
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie 
07:45 Rok w ogrodzie extra 
08:00 Las bliżej nas odc. 82 s. 2
08:25 Pełnosprawni
08:50 Studio Raban odc. 53
09:20 Rodzinny ekspres odc. 57
09:50 Niezwykły Księżyc - film
10:50 Korona królów - taka historia…  
 odc. 11
11:25 Korona królów odc. 127 - serial
11:55 Korona królów odc. 128 - serial
12:25 Korona królów odc. 129 - serial
13:00 Korona królów odc. 130 - serial
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 196
14:10 Jak to działa odc. 171
14:35 Gen innowacyjności odc. 17 s. 2
14:50 Spis treści odc. 30
15:00 Drogi wolności odc. 12 - serial
16:05 Puchar Świata 
 w Ruce Skoki narciarskie
16:30 Puchar Świata 
 w Ruce Skoki narciarskie
17:30 Teleexpress
17:40 Puchar Świata 
 w Ruce Skoki narciarskie
18:35 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 38 s. 3 - serial
21:30 Riddick - film
23:40 Podwójne uderzenie - film
01:35 Jaka to melodia?

05:45 Ukryta prawda odc. 396 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Kryminalni odc. 6 s. 7 - serial

10:00 Brzydula odc. 71 - serial

10:35 Brzydula odc. 72 - serial

11:10 Brzydula odc. 73 - serial

11:45 Brzydula odc. 74 - serial

12:20 Brzydula odc. 75 - serial

12:55 Beethoven V - film

15:00 Elf - komedia

17:10 Toy Story III - film

19:00 Nie kłam, kochanie - komedia

21:15 To właśnie miłość - komedia

00:00 Błękitna fala II - melodramat

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 4
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 8 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 9 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 24 - serial
08:30 Tom i Jerry Show odc. 25 - serial
08:55 Tom i Jerry Show odc. 26 - serial
09:30 Tom i Jerry: 
 Magiczna fasola - film
10:30 Policjantki i policjanci 
 odc. 485 - serial
11:30 Policjantki i policjanci 
 odc. 486 - serial
12:30 Policjantki i policjanci 
 odc. 487 - serial
13:30 STOP Drogówka odc. 193
14:35 Powrót do przyszłości III 
 - komedia
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 488 - serial
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 489 - serial
19:00 Galileo odc. 718
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 1
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 253 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 254 - serial
23:00 Zabójcza głębia - thriller 
01:00 STOP Drogówka odc. 193

05:25 Niesamowite! odc. 20 - serial 

06:25 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 3 s. 3 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 86 s. 3

07:50 Następny proszę! odc. 8

08:50 13. posterunek 

 odc. 17 s. 2 - serial

09:30 13. posterunek 

 odc. 18 s. 2 - serial

10:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 45 s. 2 - serial

11:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 46 s. 2 - serial

12:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 47 s. 2 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 48 s. 2 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 49 s. 2 - serial

15:00 XX Mazurska Noc Kabaretowa  

 odc. 2

16:00 Idealny facet - komedia

18:20 Prawo ciążenia - komedia

20:00 Człowiek pies - film

22:00 Protektor - film

23:55 Serenity - film

02:30 Taki jest świat odc. 86 s. 3

07:00 Nienasyceni odc. 12

07:25 Teledyski

07:50 Informacje kulturalne odc. 2755

08:05 Tygodnik kulturalny

08:55 Królowa Bona odc. 2 - serial

10:00 Piosenki Warsa 

 w Piwnicy pod Baranami

11:05 Szlakiem Kolberga odc. 35

11:40 Sztuka Niemiec odc. 3 - serial 

12:45 Prymas. Trzy lata z tysiąca 

 - dramat

14:40 Smutne potwory - film

15:20 Teleman w Jarosławicach

15:40 Analiza wzruszeń i rozdrażnień  

 - film

16:05 Rent - musical

18:30 Bez stałego adresu 

 - Bob Dylan - film

20:20 Rain Man - dramat

22:40 Dranie w kinie odc. 43 

23:25 The Cure: Trilogy - Live in Berlin

00:30 Scena alternatywna 

 w Opolu - Krzysztof Zalewski

06:50 Był taki dzień odc. 359
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 14 - serial
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 2
08:20 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 13 s. 1
08:50 Janosik odc. 2 - serial
09:50 Okrasa łamie przepisy odc. 78
10:25 Dawne światy odc. 2 - serial
11:35 Dziewicza Nowa Zelandia 
 odc. 6 - serial
12:30 Afryka odc. 4 - serial 
13:30 Szerokie tory odc. 62
14:05 Podróże z historią odc. 13 s. 1
14:40 Olbrzymy oceanów odc. 3 - serial 
15:40 Spór o historię odc. 80
16:25 Największe oblężenia  
 średniowiecza odc. 1 - serial
17:15 Marzyciele odc. 18
17:45 Przygody pana Michała 
 odc. 2 - serial
18:25 Cztery życia Lidii Lwow - film
19:45 Hitler i wiedza tajemna - film
20:50 Rodzina Połanieckich 
 odc. 2 - serial
22:25 Niepodległa - film
23:30 Towarzysze broni - film
01:15 Hubal - dramat

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. 8 - 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. 9 - serial
14:55 Siewca nadziei
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 37
16:00 Informacje dnia 
16:10 Serce Afryki - film
16:40 Legendy klasyki niepodległości  
 odc. 6
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
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. 22 - serial
22:55 Kartka z kalendarza
23:00 100 cudownych 
 miejsc na świecie - serial
23:10 Żywe kamienie - film

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1944 - serial
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1945 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1399 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 223
11:20 To je Borowicz. 
 Podróże ze smakiem odc. 9
11:50 Marley i ja - komediodramat
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 XV Mazurska Noc Kabaretowa 
 - Mrągowo 2013
16:25 Słowo na niedzielę 
16:35 Rodzinka.pl odc. 250 - serial
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 115 s. 9 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 23
20:05 The Voice of Poland odc. 16
22:30 Sierocki na sobotę odc. 9
23:45 Niewierna - dramat
01:55 Lincz - thriller 

05:40 Mango - Telezakupy

07:50 Jak Mikołaj odc. 1

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1111

11:00 Na Wspólnej odc. 2782 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2783 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2784 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2785 - serial

12:50 MasterChef odc. 11 s. 7

14:20 Ameryka Express odc. 12

16:00 Misja ratunkowa odc. 7 s. 2

16:30 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 2 s. 10

17:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 18

18:00 36,6 °C odc. 12 s. 4

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 11

19:45 Uwaga! odc. 5504

20:00 Mam talent odc. 12 s. 11

21:55 Narzeczony mimo woli - komedia

00:10 Transformers: Wiek zagłady - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata  

 odc. 29 - serial

09:30 Przygody Kota w butach 

 odc. 40 - serial

10:00 Przygody Kota w butach 

 odc. 41 - serial

10:30 Ewa gotuje odc. 348

11:10 Długo i szczęśliwie - baśń

13:45 The Story of My Life. 

 Historia naszego życia odc. 9 s. 2

14:45 XXIII Rybnicka Jesień Kabaretowa

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 121

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 122

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 324 - serial

20:05 Jak wytresować smoka - film

22:15 Last Vegas - komedia

00:45 Najemnik - film

10:00 Brzydula 18:00 Policjantki 
i policjanci

10:05 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:55 Królowa Bona 09:50 Okrasa łamie 

przepisy

05:55 Barwy szczęścia 11:00 Na wspólnej 10:30 Ewa gotuje

Dalsze przygody Marty’ego i ekscentrycznego 
profesora Browna. Tym razem Marty, by ratować 
przyjaciela, musi przenieść się w realia Dzikiego 
Zachodu.

Historia wielkiej przyjaźni między młodym 
Wikingiem a legendarną, okrutną bestią, która 
w rzeczywistości okazuje się niegroźnym, 
płochliwym stworzeniem.

„Jak wytresować smoka”
(2010r.) Polsat 20:05

„Powrót do przyszłości III”
(1990r.) TV 4 14:35
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10:30 Leśniczówka

05:35 Klan odc. 3379
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:35 Las bliżej nas odc. 83 s. 2
09:00 Ziarno
09:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 57 - serial 
10:05 Zakochaj się w Polsce odc. 93
10:30 Leśniczówka odc. 57 - serial
11:00 Leśniczówka odc. 58 - serial
11:25 Leśniczówka odc. 59 - serial
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Sekrety mnichów odc. 36
13:00 Drogi wolności 
 - kulisy serialu odc. 13
13:10 Dziki Meksyk odc. 1 - film
14:10 Sonda II odc. 97
14:35 Spis treści odc. 31
14:45 Big Music Quiz odc. 22
15:40 Drogi wolności 
 - spotkanie z historią odc. 13
15:50 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 46
16:45 Puchar Świata 
 w Ruce Skoki narciarskie
16:55 Teleexpress
17:00 Puchar Świata 
 w Ruce Skoki narciarskie
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Drogi wolności odc. 13 - serial
21:15 Rolnik szuka żony odc. 11 s. 5 
22:20 Już za tobą tęsknię 
 - komediodramat
00:20 Riddick - film

06:00 Dragons’ Den. 

 Jak zostać milionerem? odc. 5

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 10 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 11 - serial

08:00 Dzielna Mysz odc. 19 - serial

08:10 Pies na wagę diamentów 

 - komedia

10:30 Galileo odc. 717

11:30 Galileo odc. 718

12:35 Powrót do przyszłości III 

 - komedia

15:00 Mistrz kierownicy ucieka 

 - komedia 

17:00 Quest - film

19:00 Galileo odc. 719

20:00 Wiking - dramat

22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 255 - serial

23:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 256 - serial

00:55 Tuż przed tragedią odc. 7 - serial 

05:55 Flash odc. 10 - serial

06:50 Flash odc. 11 - serial

07:45 Flash odc. 12 - serial

08:35 Przygody Merlina 

 odc. 13 s. 3 - serial

09:35 Przygody Merlina 

 odc. 1 s. 4 - serial

10:25 Następny proszę! odc. 9

11:30 Najpiękniejsze 

 baśnie braci Grimm - film

12:40 Najpiękniejsze baśnie - film

14:15 Garbi: superbryka - komedia

16:30 Robin Hood: faceci w rajtuzach  

 - komedia

18:40 Sezon na misia II - film

20:00 Kariera Nikosia Dyzmy - komedia

22:10 Sztos II - film

00:10 Ukryta tożsamość odc. 12 - serial

07:00 Antyfonie odc. 4 - serial 

07:25 Teledyski

07:50 Dranie w kinie odc. 43

08:35 Pan wzywał, Milordzie? 

 odc. 4 s. 2 - serial

09:35 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 10 - serial 

10:40 Trzeci punkt widzenia odc. 264

11:20 Hydrozagadka 

 - komedia 

12:45 Rain Man - dramat

15:05 Chuligan literacki odc. 105

15:40 Rozmowy po-szczególne odc. 8 

16:25 Krzysztof Penderecki - II Koncert  

 skrzypcowy „Metamorfozy”

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 542

18:05 Rejs - komedia

19:25 Party przy świecach - komedia

20:35 Zero - dramat

22:35 Trzeci punkt widzenia odc. 264

23:05 Miłość - film

00:50 Scena alternatywna odc. 74

06:50 Był taki dzień odc. 360
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 15 - serial
08:05 Droga od Chrystusa do  
 Konstantyna odc. 4 - film
09:10 Janosik odc. 3 - serial
10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 79
10:35 Grecka odyseja Joanny Lumley  
 odc. 2 - film
11:35 Szlakiem amfor. Historia podboju  
 Galii - film
12:40 Lodowa planeta odc. 2 - serial 
13:40 Archiwum zimnej wojny odc. 13
14:20 Córka generała Pankratowa 
 - dramat
15:50 Cofnąć czas na Karskiego - film
16:20 Wielka gra odc. 166
17:15 Wojownicy czasu odc. 2
17:50 Przygody pana Michała 
 odc. 3 - serial
18:25 Przygody pana Michała 
 odc. 4 - serial
19:05 Film dokumentalny 
20:10 Wojna o morza odc. 2 - film
21:10 Syberiada polska - dramat
23:30 Wielki test. Polacy stulecia odc. 1
01:05 Goryl, czyli ostatnie zadanie 
 - komedia

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 Cuda Jezusa odc. 1 - serial
11:35 Królewna Śnieżka odc. 1 - serial
12:00 Anioł Pański 
 z Ojcem Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:05 Siedem - cztery - film
15:00 Święty na każdy dzień
15:05 Śladami apostoła 
 Pawła odc. 4 - serial 
15:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Święta Klara 
 - roślinka św. Franciszka - film
22:35 Kartka z kalendarza
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Legendy klasyki niepodległości  
 odc. 6
23:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 1947 - serial

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 1948 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1400 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie

10:50 Wielka Rafa Koralowa 

 odc. 1 - serial 

11:50 Lawrence z Arabii odc. 2 - film

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:10 Rodzinka.pl 

 odc. 250 s. 13 - serial

15:45 The Voice of Poland odc. 16 s. 9

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Na dobre i na złe 

 odc. 721 - serial

19:35 Zakupy pod kontrolą odc. 11 s. 2

20:05 Quantum of Solace - film

22:00 Nieulotne - dramat

23:40 Pod elektrycznymi chmurami  

 - dramat

02:05 Quantum of Solace - film

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1112

11:00 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 3 s. 10

11:35 Co za tydzień odc. 877

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

13:10 Mam talent odc. 12 s. 11

15:05 Top Model odc. 12 s. 7

16:05 Minionki - film

18:00 Domowe rewolucje odc. 8 s. 3 

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 12

19:45 Uwaga! odc. 5505

20:00 MasterChef odc. 12 s. 7

21:30 Pod powierzchnią odc. 6 - serial

22:30 Avengers: Czas Ultrona - film

01:30 Narzeczony mimo woli 

 - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:40 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata  

 odc. 30 - serial

09:10 Epoka lodowcowa: 

 Mamucia gwiazdka - film

09:40 Mój brat niedźwiedź - film

11:35 Cziłała z Beverly Hills III - komedia

13:15 Jak wytresować smoka - film

15:30 Duże dzieci - komedia

17:35 Nasz nowy dom odc. 130 

18:40 Dom pełen życia odc. 9 - serial

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 291

20:05 Kabaret na żywo według 

 Paranienormalnych odc. 51

23:05 Ślad odc. 19 - serial

00:05 Ślad odc. 20 - serial

05:25 Ukryta prawda odc. 397 - serial 

06:25 Mango - Telezakupy

08:30 Kryminalni odc. 9 s. 7 - serial

09:30 Kryminalni odc. 10 s. 7 - serial

10:30 Brzydula odc. 76 - serial

11:05 Brzydula odc. 77 - serial

11:40 Brzydula odc. 78 - serial

12:15 Brzydula odc. 79 - serial

12:50 Brzydula odc. 80 - serial

13:20 Dziewczyna z marzeniami - film

15:40 Dzika lokatorka - komedia

17:50 Nie kłam, kochanie - komedia

20:00 World War Z - film

22:30 U-571 - dramat

00:50 Sposób na morderstwo 

 odc. 5 s. 2 - serial

11:05 Brzydula 10:30 Galileo

06:50 Flash 17:15 Studio Kultura
- niedziela z...

10:00 Okrasa łamie 
przepisy

05:55 Barwy szczęścia 19:45 Uwaga! 08:40 Jeźdzcy smoków

Filmowa opowieść oparta na indiańskiej legendzie 
o chłopcu, który aby stać się mężczyzną, musiał 
najpierw stać się niedźwiedziem.

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

„Avengers: Czas Ultrona”
(2015r.) TVN 22:30

„Mój brat niedźwiedź”
(2003r.) Polsat 09:40
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 372 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 64 - 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. 92 s. 8 - serial
09:50 Komisarz Alex 
 odc. 14 s. 2 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 11
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy odc. 178
12:55 Dziki Meksyk odc. 1 - film
14:00 Elif odc. 373 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 196
16:05 Wieczna miłość odc. 65 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3380
18:30 Korona królów odc. 131 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 59 - serial
21:00 Wyzwolenie
22:25 Dekalog odc. 7 - dramat
23:35 Wieniawa - film
00:50 Już za tobą tęsknię 
 - komediodramat

05:10 Ukryta prawda odc. 398 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 169 - serial 

07:10 Szpital odc. 450 - serial 

08:10 Dr House odc. 12 s. 8 - serial

09:10 Kryminalni odc. 10 s. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 218 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 170 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 628 - serial 

14:55 Szpital odc. 451 - serial 

15:55 Dr House odc. 13 s. 8 - serial

16:50 Kryminalni odc. 11 s. 7 - serial

17:55 Brzydula odc. 81 - serial

18:25 Brzydula odc. 82 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 219 - serial 

20:00 Drzwi w podłodze - dramat

22:20 W garniturach odc. 1 s. 1 - serial

23:50 World War Z - film

02:15 Lista klientów odc. 5 s. 1 - serial

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 6
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 21 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 22 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 71 
09:00 Septagon odc. 12 - serial
10:05 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 40 
12:00 Detektywi w akcji odc. 40 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 41 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 177
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 489 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 58 - serial
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 58 - serial
18:00 Septagon odc. 13 s. 1 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 490 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 257 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7 s. 1 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8 - serial 
22:00 Galileo odc. 718
23:00 Galileo odc. 719
00:00 Domy za grube miliony 
 odc. 1 s. 5 - serial 

06:00 Kontrakt na miłość odc. 76 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 99
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 49 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 17 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 19 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 68 s. 4 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 17 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 4 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 4 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 107 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 17 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 17 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 49 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 50 s. 2 - serial
20:00 Atak na posterunek - film
22:10 Bóg zemsty - film
00:10 Ucieczka gangstera - thriller 

07:00 Teledyski

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Monolog trębacza - film

09:05 Jańcio Wodnik - dramat

11:00 Polskie drogi odc. 11 - serial

12:55 Studio Kultura - rozmowy

13:15 Dzienniki Lipsetta - film

13:35 Jeszcze nie wieczór 

 - komediodramat

15:25 Taśmy Kultury odc. 23

15:40 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości odc. 5

16:05 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 10 - serial 

17:10 Córka albo syn - film

18:30 Chuligan literacki odc. 105

19:00 Magritte - film

19:15 Którędy po sztukę odc. 74

19:25 Aleksandra Jachtoma

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Mały Quinquin odc. 2 - serial

21:20 Lo i stało się. 

 Zaduma nad światem 

 w sieci - film

23:05 Kronos odc. 23

23:45 Zero - dramat

01:55 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 361

06:55 Noce i dnie odc. 12 - serial

08:05 Ex libris

08:30 Wojownicy czasu odc. 2

09:10 Eugenika - w imię postępu - film

10:15 Sensacje XX wieku odc. 78

10:45 Życie po radziecku odc. 2 - serial

11:25 Afryka odc. 4 - serial 

12:25 Czterdziestolatek odc. 6 - serial

13:30 Aria dla atlety - film

15:20 Lodowa planeta odc. 2 - serial

16:15 Spór o historię odc. 19

16:55 Był raz dobry świat - film

18:00 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

18:30 Flesz historii

18:55 Akwarium, czyli samotność  

 szpiega odc. 1 - serial

20:00 Towarzysze broni - film

22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 14

22:35 Marzyciele odc. 18

23:15 Drogi do niepodległości 

 odc. 4 - film

00:20 Konwój: bitwa o Atlantyk 

 odc. 4 - serial 

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Syria - w drodze do Damaszku
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Święta Klara - roślinka 
 św. Franciszka - film
13:15 Kartka z kalendarza
13:20 Koncert życzeń
14:10 Dokonać niemożliwego - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 101 - serial
23:00 Święta Rita z Casci - przejmująca  
 droga wiary - film

06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 115 s. 9 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 165
07:20 Na sygnale odc. 163 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 224
11:25 Rodzinka.pl odc. 60 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1948 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 85
14:10 Postaw na milion
15:10 O mnie się nie martw 
 odc. 115 s. 9 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Łzy Cennet odc. 61 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 209 s. 11 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 96 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1948 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1949 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 63
20:55 M jak miłość odc. 1401 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Syn odc. 10 - western
22:50 Czas śmierci odc. 4 - serial
23:55 Trzeci oficer odc. 7 - serial
00:50 Nieulotne - dramat

05:50 Uwaga! odc. 5505

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 38 s. 2

07:55 Akademia ogrodnika odc. 38

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2337

11:00 Ukryta prawda odc. 980 - serial

12:00 Szpital odc. 869 - serial

13:00 Szkoła odc. 632 - serial

14:00 19+ odc. 333 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 10

15:30 Szkoła odc. 633 - serial 

16:30 19+ odc. 334 - serial 

17:00 Szpital odc. 870 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 981 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 13

19:50 Uwaga! odc. 5506

20:10 Doradca smaku odc. 4 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2786 - serial

20:55 Milionerzy odc. 220

21:30 Top Model odc. 13 s. 7

23:00 Imperium wilków - thriller 

01:35 Co za tydzień odc. 877

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 734 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 735 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 21 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 784 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 65 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 731 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2768 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 657 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3766
16:30 Na ratunek 112 odc. 300 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 290 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2769 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 318 - serial
20:10 Doktor Strange - film
22:40 X-Men II - film
01:35 Stan oblężenia - thriller 

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

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

Gerry Lane wiedzie spokojne życie u boku 
rodziny. Pewnego dnia na świecie zaczyna 
rozprzestrzeniać się wirus zamieniający ludzi 
w zombie. Gerry dołącza do zespołu ONZ, który 
próbuje zwalczyć epidemię.

Próba ataku teleportującego się mutanta na 
prezydenta Stanów Zjednoczonych staje się 
pretekstem do ostatecznego rozwiązania 
problemu istot obdarzonych nadprzyrodzonymi 
zdolnościami.

„X-Men II”
(2003r.) Polsat 22:40

„World War Z”
(2013r.) TVN 7 23:50
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 373 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 65 - 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. 93 s. 8 - serial
09:50 Komisarz Alex 
 odc. 15 s. 2 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 131 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Zwierzęcy rodzice odc. 1 - serial 
14:00 Elif odc. 374 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Leśniczówka odc. 60 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 66 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3381
18:30 Korona królów odc. 132 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 61 - serial
21:00 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 1 s. 2 - serial 
21:40 Jednostka X odc. 11 s. 2 - serial
22:35 Granica - dramat 
00:30 Niedotykalne boże dzieci - film

05:10 Ukryta prawda odc. 399 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 170 - serial 

07:10 Szpital odc. 451 - serial 

08:10 Dr House odc. 13 s. 8 - serial

09:10 Kryminalni odc. 11 s. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 219 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 171 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 629 - serial 

14:55 Szpital odc. 452 - serial 

15:55 Dr House odc. 14 s. 8 - serial

16:50 Kryminalni odc. 12 s. 7 - serial

17:55 Brzydula odc. 83 - serial

18:25 Brzydula odc. 84 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 220 - serial 

20:00 U-571 - dramat

22:30 Uciekinier - film

00:35 Sposób na morderstwo 

 odc. 6 s. 2 - serial

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 7
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 22 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 23 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 73 
09:00 Septagon odc. 13 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 41 
11:25 Benny Hill odc. 13
12:00 Detektywi w akcji odc. 53 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 54 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 178
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 490 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 59 - serial
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 59 - serial
18:00 Septagon odc. 15 s. 1 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 491 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 258 - serial
21:00 Jerozolima - horror
23:00 Pająki - horror
01:00 STOP Drogówka odc. 193

06:00 Kontrakt na miłość odc. 77 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 100
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 50 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 20 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 69 s. 4 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 17 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 4 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 4 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 108 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 17 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 17 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 50 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 51 s. 2 - serial
20:00 Push - film
22:10 Snajper: Niewidzialny zabójca  
 - thriller 
00:10 Czerwony skorpion - film

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne odc. 2756

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Trochę nadziei - film

09:35 Córka albo syn - film

11:00 Rzeka kłamstwa odc. 1 - serial

12:45 Rzeka kłamstwa odc. 2 - serial

14:25 Studio Kultura - rozmowy

14:45 Cała zima bez ognia - dramat

16:20 Którędy po sztukę odc. 74

16:35 Taśmy Kultury odc. 24

16:45 Taśmy Kultury odc. 25

17:10 Gloria Victoria - film

17:25 Cwał - komedia

19:20 Kronos odc. 23

20:00 Informacje kulturalne odc. 2757

20:20 Najdzielniejszy z rycerzy 

21:35 Twórcza kontrola - film

23:15 Dezerterzy

23:45 Ciepło zimno - film

00:35 Please Find 

 - Henryk Mikołaj Górecki

06:50 Był taki dzień odc. 362
06:55 Akwarium, czyli samotność  
 szpiega odc. 1 - serial
08:00 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 53
08:40 Flesz historii
09:05 Był raz dobry świat - film
10:10 Sensacje XX wieku odc. 8
11:05 Spór o historię odc. 67
11:40 Operacja „Gryf” - film
12:35 Czterdziestolatek odc. 7 - serial
13:40 Wszystkie kolory świata 
 odc. 16 - serial 
14:45 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 9 - serial 
16:25 Marzyciele odc. 18
16:55 W sercu ukrył miasto 
 - Lwów Zbigniewa Herberta
18:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:30 Niepodległa - film
18:50 Akwarium, czyli samotność  
 szpiega odc. 2 - serial
19:55 W pogardzie i chwale 
 - Wojciech Korfanty - film
20:50 Zaginiony świat Aleksandra  
 Wielkiego odc. 1 - serial 
22:00 Jak było? odc. 27
22:35 Syberiada polska - dramat
01:00 Sensacje XX wieku odc. 23

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:45 Syria - w drodze do Damaszku
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. 7 - serial 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Kod Omega - film
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 101 - serial
14:50 Przeszedł czyściec na ziemi...  
 Historia księdza biskupa  
 Czesława Kaczmarka - 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. 25 - serial
22:40 Johnny - film

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1401 - serial
07:00 Program ekumeniczny 
07:20 Na sygnale odc. 164 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 225
11:25 Rodzinka.pl odc. 61 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1949 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 86
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1401 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Łzy Cennet odc. 62 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 210 s. 11 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 97 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1949 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1950 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 64
20:55 M jak miłość odc. 1402 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Będziem Ciebie wiernie strzec  
 - film
00:00 Rodzinka.pl odc. 250 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 13 

07:50 Doradca smaku odc. 4 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2338

11:00 Ukryta prawda odc. 981 - serial

12:00 Szpital odc. 870 - serial

13:00 Szkoła odc. 633 - serial

14:00 19+ odc. 334 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 634 - serial

16:30 19+ odc. 335 - serial

17:00 Szpital odc. 871 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 982 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 14

19:50 Uwaga! odc. 5507

20:10 Doradca smaku odc. 16 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2787 - serial

20:55 Milionerzy odc. 221

21:30 Diagnoza odc. 13 s. 3 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 13 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1145

00:05 36,6 °C odc. 12 s. 4

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 736 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 737 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 22 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 785 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 66 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 732 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2769 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 658 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3767
16:30 Na ratunek 112 odc. 121 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 51 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2770 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 324 - serial
20:05 Ślad odc. 21 - serial
21:05 Ślad odc. 22 - serial
22:05 Stan oblężenia - thriller
00:40 Agenci bardzo specjalni
 - komedia

07:10 Szpital 12:00 Detektywi w akcji

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

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

Na pustyni w Kalifornii ląduje prom kosmiczny. 
Okazuje się, że tylko jeden członek załogi przeżył 
lot. W jego organizmie znajduje się jajo pająka. 
Niebawem stwór zaczyna zabijać.

Doskonali snajperzy Brandon Beckett i Richard 
Miller dostają do wykonania niezwykle istotne 
zadanie – mają chronić przed terrorystami ważny 
gazociąg.

„Snajper: Duch wojownika”
(2016r.) TV Puls 22:10

„Pająki”
(2000r.) TV 4 23:00
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 374 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 66 - 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. 94 s. 8 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 16 s. 2 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 132 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Bo ja wybieram zdrowie odc. 3
12:50 Zwierzęcy rodzice odc. 2 - serial 
14:00 Elif odc. 375 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 61 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 67 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3382
18:30 Korona królów odc. 133 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:20 Sport 
20:25 Leśniczówka odc. 62 - serial
20:55 Paris Saint-Germain FC 
 - Liverpool FC
22:55 Liga Mistrzów UEFA
00:25 Bez tożsamości odc. 15 - serial

05:10 Ukryta prawda odc. 400 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 171 - serial 

07:10 Szpital odc. 452 - serial 

08:10 Dr House odc. 14 s. 8 - serial

09:10 Kryminalni odc. 12 s. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 220 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 172 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 630 - serial 

14:55 Szpital odc. 453 - serial 

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

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

17:55 Brzydula odc. 85 - serial

18:25 Brzydula odc. 86 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 221 - serial 

20:00 Kiedy aniołowie śpiewają 

 - komedia

21:50 Cholesterol: wielki blef - film

23:00 Drzwi w podłodze - dramat

01:25 Moc magii odc. 323

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 8
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 23 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 24 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 77 
09:00 Septagon odc. 15 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 42 
11:25 Benny Hill odc. 18
12:00 Detektywi w akcji odc. 55 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 56 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 179
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 491 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 60 - serial
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 60 - serial
18:00 Septagon odc. 16 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 492 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 259 - serial
21:00 Oko za oko odc. 17 - serial
22:00 Chętni na kasę - film
00:20 Trampolina odc. 13 

06:00 Kontrakt na miłość odc. 78 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 101
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 51 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 19 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 21 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 70 s. 4 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 17 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 4 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 4 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 109 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 17 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 17 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 51 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 52 s. 2 - serial
20:00 Kula w łeb - film
21:50 Czas zemsty - film
00:00 Wikingowie odc. 20 s. 4 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Niedziela Barabasza 

09:05 Cwał - komedia

11:00 Rzeka kłamstwa odc. 3 - serial

12:40 Rzeka kłamstwa odc. 4 - serial

14:20 Studio Kultura - rozmowy

14:35 Czarny kot - horror

15:45 Którędy po sztukę odc. 74

16:00 Taśmy Kultury odc. 26

16:15 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości odc. 6

16:35 Legendy rocka odc. 35 - serial 

17:35 Bez końca - dramat

19:25 Dezerterzy

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Czarny Czwartek. 

 Janek Wiśniewski padł - dramat

22:15 Pegaz odc. 114

22:55 Indianie, którzy zatrzęśli rockiem  

 – film

00:50 Twórcza kontrola - film

06:50 Był taki dzień odc. 363
07:00 Akwarium, czyli samotność  
 szpiega odc. 2 - serial
08:00 Archiwum zimnej wojny odc. 14
08:35 Jak było? odc. 27
09:20 W sercu ukrył miasto 
 - Lwów Zbigniewa Herberta
10:10 Sensacje XX wieku odc. 23
11:30 W pogardzie i chwale 
 - Wojciech Korfanty - film
12:35 Czterdziestolatek odc. 8 - serial
13:30 Wszystkie kolory świata 
 odc. 17 - serial 
14:35 Film dokumentalny 
15:40 Konwój: bitwa o Atlantyk 
 odc. 4 - serial
16:45 Tak było - film
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:20 Śladami zbrodni i walki 1944-1956  
 odc. 23 - serial 
18:50 Akwarium, czyli samotność  
 szpiega odc. 3 - serial
19:55 Zabójcy z pradawnych czasów  
 odc. 2 - serial 
20:55 Z nieba do nieba - film
22:00 #dziedzictwo odc. 4
22:35 Powstanie listopadowe 1830-1831  
 odc. 1 - film
00:30 Sensacje XX wieku odc. 22

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. 6 - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Charlie - historia zabawki - film
14:00 Głos serca odc. 25 - serial
14:40 Kościuszko: Jeszcze Polska  
 zatańczy - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Proroctwa Humanae Vitae - film
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 Ukamienowanie Sorai M. 
 - dramat

06:00 M jak miłość odc. 1402 - serial
06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 165 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 226
11:25 Rodzinka.pl odc. 62 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1950 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 87
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1402 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Łzy Cennet odc. 63 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 211 s. 11 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 98 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1950 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1951 - serial
20:35 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 25 - serial 
20:50 Na dobre i na złe 
 odc. 722 - serial
21:50 Na sygnale odc. 208 - serial
22:30 Tak to się teraz robi - komedia
00:20 O mnie się nie martw 
 odc. 115 s. 9 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 13 

07:50 Doradca smaku odc. 16 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2339

11:00 Ukryta prawda odc. 982 - serial

12:00 Szpital odc. 871 - serial

13:00 Szkoła odc. 634 - serial

14:00 19+ odc. 335 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 635 - serial

16:30 19+ odc. 336 - serial

17:00 Szpital odc. 872 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 983 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy odc. 15

19:50 Uwaga! odc. 5508

20:10 Doradca smaku odc. 20 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2788 - serial

20:55 Milionerzy odc. 222

21:30 Ameryka Express odc. 13

23:05 Poranek kojota - komedia

01:05 Oszuści odc. 8 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 738 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 739 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 23 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 786 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 67 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 733 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2770 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 659 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3768, 
16:30 Na ratunek 112 odc. 122 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 52 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2771 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 325 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 246 - serial
20:40 Agenci bardzo specjalni 
 - komedia
22:55 Ryś - komedia
02:00 7 rzeczy, których nie wiecie 
 o facetach - komedia

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

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

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

Od czasu wypadku profesor historii nie potrafi 
cieszyć się świętami. Gdy jego syn staje 
w obliczu tragedii, mężczyzna musi zmierzyć się 
z demonami z przeszłości.

Po nieudanej akcji przeciwko handlarzom 
narkotyków, dwaj ciemnoskórzy agenci FBI chcą 
zaimponować przełożonemu i zgłaszają się do 
ochrony sióstr Wilton, bogatych spadkobierczyń 
hotelowego imperium.

„Kiedy aniołowie śpiewają”
(2013r.) TVN 7 20:00

„Agenci bardzo specjalni”
(2004r.) Polsat 20:40

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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 temperatura: 4 2 °C
 opady: 5 1 mm
 ciśnienie: 1015 1020 hPa
 wiatr: 10 13 km/h 

 temperatura: 5 3 °C
 opady: 4 2 mm
 ciśnienie:  1023 1023 hPa
 wiatr: 10 11 km/h 

 temperatura: 3 2 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1025 1022 hPa
 wiatr: 14 9 km/h 

 temperatura: 3 -1 °C
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 ciśnienie: 1017 1020 hPa
 wiatr: 14 12 km/h 

 temperatura: -3 -4 °C
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KrzyżówKa panoramiczna

tartinki z pastą serową
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składniki: 
1 bagietka
20 dag serka Almette
1 pomidor
1 ogórek
kilka liści sałaty
sól, pieprz
10 dag boczku wędzonego 
2 jaja 
świeży koperek i szczypior

sposób wykonania:
Bagietkę pokrój na średniej grubości 

kromki. Z serka Almette wykonaj pastę, 
dodaj posiekany szczypior i koper, wy-
mieszaj. Obierz ze skórki ogórek oraz 
pomidor, przekrój na pół i pokrój na 
plasterki. Liście sałaty umyj i porwij na 
niewielkie części. Kromki pieczywa po-
smaruj pastą serową, na nich ułóż liście 
sałaty, plastry pomidora, ogórka oraz 
plastry zgrillowanego boczku i gotowa-
nych jaj. Udekoruj gałązkami kopru.

smacznego!

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III 
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Internetowy prezent
PRAWA KONSUMENTA  Przed nami szał zakupów. Sklepy zaczynają kusić zestawami pod choinkę i pro-
mocjami. Jednak często taniej, a na pewno bez kolejki i straty czasu, możemy kupić w internecie. Jak to 
robić z głową i by nie stracić?

W sklepach czuć już przed-
świąteczną atmosferę. Pojawiły 
się ozdoby bożonarodzeniowe, 
zestawy prezentowe, w marke-
tach mamy całe aleje zabawek. 
Równie zapełnione są parkingi 
przed marketami i ścieżki do 
kas, a żeby znaleźć coś odpo-
wiedniego, trzeba się liczyć ze 
stratą sporej ilości czasu i bie-
ganiną od sklepu do sklepu. 
O wiele łatwiej jest zaparzyć 
sobie kubek gorącej herbaty 
czy czekolady, zasiąść w zaci-
szu domowym przy kompute-
rze i zamówić odpowiedni pre-
zent. Zakupy on-line pozwalają 
oszczędzić czas, porównać pro-
dukty i ceny, a przesyłka dotrze 
pod wskazany adres. Wszystko 
pójdzie dobrze, jeśli zrobimy to 
z głową i będziemy się trzymali 
kilku zasad.

Sprawdź sprzedawcę
Pamiętajmy, by zawsze kie-

rować się ograniczonym zaufa-
niem do sprzedającego. Zasię-
gnijmy opinii o nim i sprawdźmy 
jego rzetelność. Można to zrobić 
u znajomych lub na forach in-

ternetowych. Zwracajmy też 
uwagę, czy sklep podaje swój 
adres i numer telefonu. Wtedy, 
w razie jakichkolwiek wątpli-
wości, możemy tam zadzwonić. 
Jeśli jest to firma, sprawdźmy 
gdzie ma siedzibę, skontaktuj-
my się telefonicznie na numer 
stacjonarny przypisany do da-
nego przedsiębiorstwa wynika-
jący z oficjalnych baz danych. 
Możemy też sprawdzić czy taka 
firma istnieje po numerze re-
gon na stronie www.stat.gov.
pl/regon. Gdy kupujemy na au-
kcji internetowej, przeczytajmy 
komentarze o sprzedającym. 
Brak komentarzy pozytywnych 
lub ich niewielka liczba powin-
ny wzbudzić naszą szczególną 
czujność. Bądźmy także czujni, 
gdy pozytywnych i łudząco po-
dobnych komentarzy jest zbyt 
dużo.

Chroń swoje dane
Nigdy nie kupujmy w sieci 

korzystając z komputera stoją-
cego np. w kawiarence interne-
towej. Tam najłatwiej o utratę 
poufnych danych. Używajmy tyl-

ko komputera domowego i za-
chowujmy całą korespondencję 
ze sprzedawcą. Jeśli zostanie-
my oszukani, taka korespon-
dencja pozwoli policji go ująć. 
Przy płaceniu kartą kredytową 
zwracajmy uwagę, czy połącze-
nie internetowe jest bezpieczne 
i czy przesyłane przez nas dane 
nie zostaną wykorzystane przez 
osoby nieuprawnione. Przy ad-
resie powinien pojawić się sym-
bol zamkniętej kłódki, a na jego 
początku literki „https”. Zazwy-
czaj można też zamówić towar 
z opcją płatności przy odbiorze, 
ta opcja jest najpewniejsza.

Umowa cywilna
Umowy zawierane na od-

ległość znalazły swoje miejsce 
w prawie cywilnym. Ich cechą 
charakterystyczną jest to, że 
są zawierane z konsumentem 
bez jednoczesnej obecności obu 
stron. Strony wymieniają zgod-
ne oświadczenia woli. Z jednej 
strony konsument oświadcza 
„kupuję”, z drugiej zaś stro-
ny przedsiębiorca potwierdza 
„sprzedaję”, przy wykorzystaniu 
rozmaitych środków porozu-
miewania się na odległość, do 
których należą między innymi 
najbardziej popularne: elektro-
niczny formularz zamówienia 
lub tradycyjna poczta elektro-
niczna. 

Nie każda umowa zawarta 
przez internet będzie w świetle 
prawa cywilnego umową zawie-
raną na odległość: nieodzowne 
jest bowiem, aby kontrahentem 
konsumenta był przedsiębiorcą. 
Umowa zawarta przez inter-
net z osobą fizyczną, która nie 
jest przedsiębiorcą (np. naby-
cie skutera od osoby fizycznej, 
która w internecie zamieściła 

jednorazową ofertę zbycia) bę-
dzie zwykłą umową sprzedaży, 
do której zastosowanie znajdzie 
Kodeks cywilny, a nie szczególna 
regulacja ustawy z dnia 2 marca 
2000 roku o ochronie niektó-
rych praw konsumentów.

Tanio nie zawsze dobrze
Gdy znajdujemy nagle rzecz, 

która jest o wiele tańsza niż 
u innych sprzedawców, to za-
miast okrzyku „wow biorę” po-
winna nam się zapalić czerwona 
lampka ostrzegawcza. Za tanio 
może oznaczać zwyczajny prze-
kręt. Nieuczciwa firma, jakieś 
ukryte koszty. Przy takiej trans-
akcji możemy natrafić na oszu-
sta, wadliwy towar, np. zawie-
rający wady produkcyjne, który 
został odrzucony lub sprzedany 
jako II kategorii, lub podróbkę. 
Niektórzy sprzedawcy obniżają 
też cenę towaru, którą odbijają 
sobie na dodatkowych kosztach 
np. przesyłki lub jej ubezpiecze-
nia itp.

Czytaj opis
Można by uznać za zasadę, 

że im dłuższy opis, tym uczciw-
szy sprzedawca. Firma, która 
ma dobry towar i zależy jej na 
zadowoleniu klienta, nie szczę-
dzi na opisie. W dobrym opisie 
znajdziemy atesty, jakie ma to-
war, opis materiałów z jakich 
jest wykonany, rozmiary i inne 
szczegółowe informacje. Z do-
brego opisu wyczytamy czy 
torebka jest ze skaju czy skóry 
i jakiej. Dowiemy się, zamawia-
jąc obuwie, o każdym elemencie 
– także o tym, z czego zrobione 
są wkładki czy obcas. Warto taki 
opis przeczytać, wtedy wiemy 
więcej o zamawianym towarze. 
Ważne jest to, że jeśli dostanie-
my towar niezgody z opisem, 

mamy prawo go reklamować.
Rozmiar ma znaczenie
Kupując praktycznie każdą 

rzecz warto sprawdzić jej roz-
miar/wymiar. Nie tyczy się to 
tylko odzieży czy obuwia, co 
jest oczywiste. W tym przypad-
ku sprzedawca powinien podać 
tabelę rozmiaru, dzięki któ-
rej kupimy odzieży czy obuwie 
odpowiedniej wielkości. Dobry 
sprzedawca opisze także, jak 
mierzyć poszczególne części, 
czy w obuwiu mierzymy wkład-
kę itp. W pozostałych przedmio-
tach rozmiar również ma zna-
czenie. Wystawiane w internecie 
meble, torebki, zegarki, a nawet 
biżuteria powinny mieć poda-
ne dokładne wymiary. Uczciwy 
sprzedawca dokładnie opisze, 
nieuczciwy tak umiejętnie zma-
nipuluje nas zdjęciem, że zama-
wiana np. torebka na zdjęciu bę-
dzie duża i pakowna, a w efekcie 
kurier przywiezie nam maleńką. 
Tu też warto pamiętać, że jeże-
li otrzymamy towar niezgodny 
z opisem i podanymi wymiara-
mi, mamy prawo do jego rekla-
macji.

Płać tylko za to, 
co kupujesz
Każdy sklep internetowy, 

oprócz prezentacji swojego pro-
duktu, powinien obowiązkowo 
podać cenę oraz dodatkowe 
koszty związane z dostarcze-
niem towaru do klienta. Często 
na tym etapie popełniamy błąd, 
działając pod wpływem chwili 
i rzucających się w oczy niskich 
cen. Po pierwsze, należy na spo-
kojnie przeczytać szczegółowe 
informacje zawarte w ofercie. 
Następnie sprawdzić, czy jest 
to cena całościowa, czy z wy-
kluczeniem kosztów przesyłki. 
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Kilka pytań o…
ubezwłasnowolnienie 

ADWOKAT RADZI  W dzisiejszym odcinku cyklu omawiamy temat ubezwłasnowol-
nienia całkowitego i częściowego

Adwokat Anna Krawczyk-
Koźmińska, prowadząca Kance-
larię Adwokacką w Wąbrzeźnie 
(ulica Wolności 4, tel. 663 018 
891), w formie przystępnych py-
tań i odpowiedzi przybliża Czy-
telnikom zawiłości prawa.

– Czym jest ubezwłasno-
wolnienie całkowite?

– Ubezwłasnowolnienie cał-
kowite pozbawia osobę decydo-
wania o swoim życiu i podejmo-
wania jakichkolwiek czynności 
prawnych, np. zawarcia umowy 
pożyczki, przyjęcia darowizny 
czy sporządzenia ważnego te-
stamentu. Taka osoba może je-
dynie zawierać umowy należące 
do umów powszechnie zawie-
ranych w drobnych bieżących 
sprawach życia codziennego (np. 
robienie drobnych zakupów).

– Kogo można ubezwła-
snowolnić?

– Co do zasady ubezwłasno-
wolnić można tylko taką osobę, 
która utraciła możność kiero-
wania swoim postępowaniem 
i życiem. Osoba, która ukończy-
ła 13 lat może zostać ubezwła-
snowolniona całkowicie, jeżeli 
wskutek choroby psychicznej, 
niedorozwoju umysłowego lub 
innych zaburzeń psychicznych, 
w szczególności alkoholizmu 
i narkomanii, nie jest w stanie 
pokierować swoim postępowa-
niem. Natomiast ubezwłasno-
wolniona częściowo może zostać 
osoba pełnoletnia – z powodu 
zaburzeń psychicznych, alkoho-
lizmu lub narkomanii – która 
potrzebuje pomocy przy prowa-
dzeniu swoich spraw. 

– Jakie są konsekwencje 
ubezwłasnowolnienia całko-
witego? 

– Osoba ubezwłasnowol-
niona całkowicie nie może po-
dejmować żadnych decyzji. Nie 
może samodzielnie zaciągać 
kredytów i pożyczek. Dla osoby 
takiej sąd ustanawia opiekuna. 
Osoba ta będzie podejmowała 
za niego decyzje, a także będzie 
zarządzać jego majątkiem (pod 
kontrolą sądu). 

– Czym jest ubezwłasno-
wolnienie częściowe?

– Ubezwłasnowolnienie czę-
ściowe ma miejsce, gdy osoba 
pełnoletnia ze względu na cho-
robę psychiczną, niedorozwój 
umysłowy lub innego rodzaju 
zaburzenia psychiczne, w szcze-
gólności takie jak alkoholizm lub 

narkomania, potrzebuje jedynie 
pomocy w prowadzeniu swoich 
spraw, zwłaszcza spraw finanso-
wych. Dla takiej osoby sąd usta-
nawia kuratora, który będzie 
czuwał nad taką osobą.

– Co sąd będzie badał pod-
czas postępowania?

– W postępowaniu sąd bę-
dzie badał następujące okolicz-
ności: rodzaj choroby i stopień 
jej nasilenia,  z czego osoba, któ-
ra ma być ubezwłasnowolniona 
się utrzymuje, czy osoba ta pra-
cuje zarobkowo,  jak radzi sobie 
w zwykłych sprawach życia co-
dziennego, czy osoba, której po-
stępowanie dotyczy, ma rodzinę 
mogącą jej zapewnić faktyczną 
pomoc i opiekę etc.   

– Kto może zgłosić wnio-
sek o ubezwłasnowolnienie?

– Wniosek może złożyć mał-
żonek osoby, która ma być ubez-
własnowolniona lub jej krewni 
w linii prostej (rodzice, dzieci, 
itp.), rodzeństwo, albo przedsta-
wiciel ustawowy.

– Gdzie należy złożyć wnio-
sek i co powinien zawierać? 

– Postępowanie o ubezwła-
snowolnienie całkowite i częścio-
we toczy się przed sądem okrę-
gowym właściwym ze względu 
na miejsce zamieszkania osoby, 
która ma zostać ubezwłasnowol-
niona, na Od wniosku uiszcza się 
opłatę w wysokości 40 zł. 

adw. Anna 
Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

Cyfryzacja

Internet dla wszystkich
Projekt budowy sieci szerokopasmowej w Polsce zajął pierwsze miejsce w orga-
nizowanym przez Komisję Europejską konkursie European Broadband Awards 
(EBA). To największa w historii tego typu inwestycja finansowana z funduszy 
unijnych.

– Zwycięstwo naszego pro-
jektu to wielki sukces. To jeden 
z najlepszych, największych 
i najbardziej rozbudowanych 
projektów budowy sieci szero-
kopasmowej w Unii Europejskiej 
– mówi minister cyfryzacji Ma-
rek Zagórski. – Jego celem jest 
likwidacja „białych plam”. Cho-
dzi o szkoły i gospodarstwa do-
mowe w miejscowościach i re-

gionach, które były dotychczas 
wykluczone z dostępu do nowo-
czesnego, szybkiego internetu.

Projekt obejmuje budowę 
infrastruktury szerokopasmo-
wej na obszarach wiejskich 
i miejsko–wiejskich. Efekt? Do-
stęp do szybkiego internetu.

– Szerokopasmowa sieć 
przyniesie dotychczas wyklu-
czonym regionom nowe szanse 

i możliwości rozwoju, blisko 70 
procent gospodarstw domo-
wych podłączanych do inter-
netu w ramach projektu CPPC 
znajduje się w miejscowościach 
mniejszych niż 5 tysięcy miesz-
kańców – mówi wiceminister 
cyfryzacji Wanda Buk. - Nowo-
czesne technologie to łatwiejsza 
komunikacja, rozwój innowa-
cji np. na rynku pracy, czy wy-

równywanie szans dla uczniów 
w szkołach. Dzięki naszym dzia-
łaniom, każdego dnia ponad ty-
siąc polskich obywateli dołącza 
do świata cyfrowych technologii 
– dodaje.

Projekt jest współfinan-
sowany ze środków Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa. 
W jego ramach 2,5 miliarda zło-
tych pochodzących z sektora 
prywatnego uzupełni – jako 
wkład własny – prawie 3,5 mi-
liarda złotych pomocy pu-
blicznej, finansowanej z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. To największa 
w historii inwestycja z funduszy 
unijnych dotycząca budowy sie-
ci szerokopasmowych.

Ministerstwo Cyfryzacji

Powinniśmy w tym momencie 
mieć wybór formy płatności. 
List polecony, priorytet, opłata 
za pobraniem czy odbiór osobi-
sty – to tylko wybrane rodzaje 
dostawy za produkt, które po-
winny mieć jasno określone wa-
runki. W przypadku braku peł-
nych danych, warto raz jeszcze 
dobrze przemyśleć ewentualny 
zakup, gdyż możemy zostać na-
rażeni na nieprzyjemne niespo-
dzianki w związku z ukrytymi 
kosztami.

Czas ma znaczenie
Zamawiając towar dokładnie 

sprawdźmy czas oczekiwania 
na przesyłkę, aby nie doszło do 
rozczarowania. Każdy sprzedaw-
ca ma obowiązek informowania 
o czasie wysyłki i planowanego 
dostarczenia towaru. Tu trzeba 
uważać, ponieważ natrafiamy 
w internecie na coraz więcej za-
granicznych firm, także z Anglii 
czy Dalekiego Wschodu. Prze-
syłka z tamtych rejonów dotrze 
do nas raczej na Wielkanoc ko-
lejnego roku, niż na najbliższe 
święta.

Prawa klienta 
internetowego
W przypadku większości 

towarów zakupionych przez in-
ternet, kupujący ma prawo do 
odstąpienia od umowy w ciągu 
10 dni. W tym celu należy zło-
żyć pisemne oświadczenie o od-
stąpieniu od umowy i wysłać 
towar na adres firmy (wskaza-
nym i szybszym rozwiązaniem 
jest wiadomość e-mail o od-
stąpieniu od umowy). Z wyjąt-
kiem niektórych produktów (np. 
żywność), sprzedawca ma obo-
wiązek zwrócić nam pieniądze 
w przypadku rezygnacji. Czy-
tajmy zatem warunki określone 
w umowie kupna, bowiem nie-
które sklepy próbują ograniczyć 
nasze prawa poprzez dodanie 
wzmianki o przyjmowaniu to-
warów w stanie nietkniętym 
(w oryginalnym opakowaniu). 

W każdym przypadku przy-
sługuje nam prawo do reklamacji 
wadliwego towaru. Gwarantuje 
nam to prawo konsumenckie. 
Zapis u sprzedawcy „zwrotów 
i reklamacji nie przyjmujemy” 
jest bezprawny i powinien nam 
dać do myślenia. Sprzedawca, 
który nie ma nic do ukrycia i jest 
uczciwy, na swoich stronach 
wyraźnie opisuje, w jaki spo-
sób możemy złożyć reklamację, 
jak odesłać towar itp. Unikajmy 
również sklepów, które kupują-
cego próbują obciążyć ryzykiem 
utraty lub uszkodzenia towaru 
w czasie transportu. To prze-
woźnik (kurier lub poczta) od-
powiada przed sklepem za stan 
towaru i w razie niedostarczenia 
produktu w stanie nienaruszo-
nym, sprzedawca ma obowiązek 
zwrócić nam pieniądze za towar 
lub wysłać nowy.

(CR)
fot. pixabay
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

Dobry czas na kontakty z otoczeniem, zyskasz na po-
pularności. Jeśli zdecydujesz się w weekend wybrać 
na imprezę, masz szansę spotkać kogoś, kto bardzo 
ci się spodoba. Flirt murowany. Twoje myśli zdomi-
nuje szukanie przyjemności. Czy to w towarzystwie 
innych, czy na zakupach, czy w pracy. Doskonały 
nastrój nie będzie cię opuszczał.

Spójrz na swój związek z szerszej perspektywy. Czy 
czasem nie jest tak, że za bardzo skupiasz się na 
szczegółach i szukasz dziury w całym? Daj partnerowi 
odetchnąć, pochwal, nawet na wyrost, a zobaczysz, że 
efekty będą zadziwiające. Planety pomogą ci radykal-
nie rozwiązać problem natury zawodowej, z którym 
borykasz się od dłuższego czasu.

Będziesz wyjątkowo optymistycznie nastawiony do 
świata, a twój świetny nastrój udzieli się nawet naj-
większym ponurakom. W pracy postawisz na wdro-
żenie nowego rozwiązania, które wszystkim ułatwi 
realizację obowiązków. Twój dom będzie otwarty dla 
gości, a towarzystwo chętnie skorzysta z zaproszenia 
na imprezę. Dobra energia będzie od ciebie bić.

Będziesz teraz wyjątkowo nieufna i ostrożna w kon-
taktach służbowych. Słusznie, intuicja cię nie za-
wiedzie. Ktoś chce cię oszukać, zająć twoje stano-
wisko. Uważaj na to, co i do kogo mówisz. Chętnie 
poświęcisz uwagę rodzinnym sprawom, możesz 
planować remont.

Czeka cię wiele istotnych spraw, z którymi musisz 
sobie poradzić sama. Poczujesz się tym nieco przy-
tłoczona. Pamiętaj, by zachować ostrożność w tema-
tach związanych z finansami, a konkretnie pożycz-
kami. Jeśli zbytnio pofolgujesz sobie w tej kwestii, 
narazisz się na krytykę ze strony rodziny.

Przygotuj się na ogrom wiadomości i kilka interesu-
jących propozycji. Nie daj sobie zawrócić w głowie, 
gdy ktoś będzie na tobie wymuszał podjęcie decyzji, 
która wcale nie jest dla ciebie taka oczywista. Ale 
unikaj słownych konfliktów z tą osobą, bo mogą cię 
wyjątkowo dużo kosztować.

Zamieszanie w pracy i w domu – tego się nie spo-
dziewałeś. Trudno będzie skupić się na bieżących 
obowiązkach. Poproś o pomoc przyjaciół, niech np. 
zrobią za ciebie zakupy. Potem postaraj się znaleźć 
czas dla rodziny, wspólnie pograjcie w planszówki 
czy obejrzyjcie film. Relaks dobrze ci zrobi.

Układ planet gwarantuje powodzenie w życiu towa-
rzyskim, biznesowym i w sferze finansów. Jeśli nie 
wybierasz się na urlop, możesz śmiało inwestować 
i negocjować ważne kontrakty. Wszystko będzie szło 
jak z płatka. Nie zapominaj o zacieśnianiu więzi ro-
dzinnych. Może zorganizujesz przyjęcie w ogrodzie 
i zaprosisz dalszych krewnych? 

Krótko mówiąc, będzie cię nosić. Zapragniesz po-
dróżować, choćby niedaleko, zwiedzać, poznawać 
nowe miejsca. Zanim wyruszysz, zastanów się 
czy motorem twoich działań nie jest czasem chęć 
ucieczki od rodziny? Jeśli nie, to wywiąż się ze zło-
żonych wcześniej obietnic, zrób wszystko, co trzeba, 
pakuj plecak i w drogę. Przygody gwarantowane.

Wszyscy narzekają na jesienną aurę, a Ty w pracy 
nie zwalniasz tempa. Będziesz chciał pokazać się 
wszystkim z jak najlepszej strony. Zgłosisz gotowość 
zastąpienia kolegi, który wybiera się na urlop, świet-
nie wywiążesz się z obowiązków i pojawi się szansa 
na awans. Będziesz duszą towarzystwa i pozyskasz 
informacje przydatne w biznesie.

Lubisz muzykę, kino, dobrą książkę? Zadbaj, by nie 
zabrakło ci czasu na przyjemności. Zmęczenie da się 
we znaki, a do przerwy świątecznej jeszcze trochę. 
W pracy pojawi się konieczność rozwiązania trudnej 
sprawy. Możesz liczyć na pomoc kogoś, kogo wspar-
łeś w przeszłości. W domu nie spieraj się z partnerem 
o błahostki. Przyznaj mu rację, a powróci harmonia.

Miłość cię goni, zwolnij trochę i rozejrzyj się, bo ko-
muś wpadłeś w oko. Nadchodzące dni upłyną pod zna-
kiem motyli w żołądku i przyspieszonego bicia serca. 
Podczas bezsennych nocy będziesz rozmyślać, czy to 
właśnie ta osoba. Dobry czas na urlop, ale uważaj, by 
w roztargnieniu za dużo nie wydać. Inaczej ciężko ci 
będzie dociągnąć do wypłaty.

Kolorowanki dla dzieci
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Upamiętnili niepodległą Polskę 
GMINA DĘBOWA ŁĄKA   Szkoła Podstawowa w Dębowej Łące aktywnie włączyła się w obchody 100-
lecia niepodległości. Działania placówki rozpoczęły się już we wrześniu 

Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Dębowej Łące wraz z na-
uczycielami, na radzie pedago-
gicznej, ustaliła harmonogram 
działania związany z obchodami 
niepodległości.

– Szkoła we wrześniu zo-
stała przyozdobiona kolorami: 
białym i czerwonym – tłumaczy 

dyrektor Agnieszka Zielińska. – 
Uaktualniono gazetki ścienne na 
korytarzach pod hasłem „Droga 
Do Niepodległości”. W klasach 
lekcyjnych przeważały elemen-
ty patriotyczne. Uczniowie wraz 
z wychowawcami uczestniczyli 
w „Apelu Poległych” oraz mszy 
świętej ku czci poległych Pola-

ków w czasie II wojny świato-
wej – mieszkańców Kurkocina 
i okolicznych miejscowości.

Z inicjatywy dyrektor 
uczniowie zostali zaproszeni na 
koncert pt. „Z biegiem Wisły”, 
gdzie cała społeczność szkolna 
mogła usłyszeć i zaśpiewać bli-
skie sercu każdego Polaka pieśni 

i piosenki tradycyjne, współcze-
sne, ludowe i klasyczne z regio-
nów krain leżących w Dorzeczu 
Wisły.

Biblioteka zorganizowała ak-
cję „Głośnego czytania”, podczas 
której uczniowie czytali utwory 
o tematyce patriotycznej. Dzie-
ci na lekcjach języka polskiego, 
historii, godzin wychowawczych 
omawiały tematy dotyczące pa-
triotyzmu. Układały też Kodeks 
Postaw Patriotycznych.

Z kolei 27 października od-
był się Międzyszkolny Konkurs 
Poezji Patriotycznej. Recytujący 
złożyli hołd walczącym o wolną 
Polskę, a 9 listopada została zor-
ganizowane uroczysta akademia 
z okazji 100. rocznicy odzyska-
nia niepodległości pt. „Ojczyznę 
wolną pobłogosław Panie”. 

– Uczniowie o godzinie 11:11 
zaśpiewali cztery zwrotki hym-
nu państwowego. W niedzielę 
11 listopada apel mogła oglądać 

społeczność lokalna w kościele 
filialnym w Dębowej Łące. Po 
mszy świętej zostały złożone 
kwiaty pod „Pomnikiem pamięci 
narodowej” – dodaje Agnieszka 
Zielińska. 

16 listopada w Gminnym 
Ośrodku Kultury organizatorzy: 
Szkoła Podstawowa, Stowarzy-
szenie Kreatywni oraz gminna 
Biblioteka Publiczna w Dębowej 
Łące zaprosili mieszkańców na 
wieczornicę pt. „Z pieśnią przez 
dzieje Polski”. Informacje hi-
storyczne oraz wspólny śpiew 
uświetnił wieczór. 

– Dziękujemy mieszkańcom 
gminy Dębowa Łąka za tak licz-
ne przybycie. Jesteśmy pewni, 
że te wszystkie działania przy-
bliżyły historię Polski nie tylko 
uczniom, ale również mieszkań-
com gminy – podsumowuje dy-
rektor Zielińska. 

(ToB)
fot. nadesłane
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Pierwszy premier
POSTAĆ  Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczynamy cykl artykułów przy-
bliżających te wydarzenia oraz przede wszystkim postaci, które tworzyły II Rzeczpospolitą. Zaczynamy 
od prezentacji Jędrzeja Moraczewskiego, pierwszego premiera polskiego rządu w 1918 roku

Jędrzej Moraczewski uro-
dził się 13 stycznia 1870 roku 
w Trzemesznie. Z wykształce-
nia był inżynierem, absolwen-
tem Politechniki Lwowskiej. 
W wieku 24 lat wstąpił do Ga-
licyjskiej Partii Socjaldemo-
kratycznej (późniejszej Polskiej 
Partii Socjaldemokratycznej). 
W latach 1907-1918 był posłem 
do Reichsratu (parlamentu Au-
strii). W czasie I wojny świato-
wej służył w I Brygadzie Legio-
nów. 

Od 18 listopada 1918 do 16 
stycznia 1919 był pierwszym 
premierem RP. Wcześniej peł-
nił funkcję ministra komuni-
kacji w Tymczasowym Rządzie 
Ludowym Republiki Polskiej 
w Lublinie. 

W 1920 stanął na czele Wy-
działu Wojskowego PPS, kiero-
wał zarówno werbunkiem do 
oddziałów ochotniczych, jak 
i dywersyjnymi poczynaniami 
na tyłach wojsk radzieckich. Co 
ciekawe w sierpniu tego roku 

brał również udział w obronie 
Włocławka przed Sowietami. 

W latach 1919-1925 był 
członkiem Rady Naczelnej, zaś 
w okresie 1919-1923 członkiem 
Centralnego Komitetu Wyko-
nawczego Polskiej Partii So-
cjalistycznej. Od 1919 do 1926 
pełnił funkcję posła i wice-
marszałka Sejmu. Od listopada 
1925 do lutego 1926 pełnił funk-
cję ministra robót publicznych 
w rządzie Aleksandra Skrzyń-
skiego. 

W maju 1926 współorgani-
zował strajk kolejarzy wspie-
rający Józefa Piłsudskiego. Po 
przejściu PPS do opozycji zre-
zygnował z członkostwa w Ra-
dzie Naczelnej PPS oraz złożył 
mandat poselski. Po wejściu 2 
października 1926, wbrew sta-
nowisku PPS, do rządu Józefa 
Piłsudskiego jako minister ro-
bót publicznych, został usunię-
ty w 1927 z tego ugrupowania. 
W składzie kolejnych rządów 
Kazimierza Bartla i Kazimie-

Było i jest

Widokówki z XX wieku
Tym razem w ramach cyklu „Było i jest” prezentujemy polskie widokówki 
Wąbrzeźna pierwszej połowy XX wieku. Widać na nich fragment jeziora oraz 
miejską zabudowę. 

W centralnym punkcie 
pocztówek znajduje się kościół 
parafialny pw. świętych Apo-
stołów Szymona i Judy Tade-
usza, przy którym znajduje 
się Sanktuarium Matki Bożej 
Brzemiennej w Wąbrzeźnie. 
Zdjęcia zostały wykonane 

w latach 1920-1930 oraz na po-
czątku XX wieku (fotografia 
czarnobiała). 

Zachęcamy czytelników 
do publikacji na łamach ty-
godnika CWA dawnych zdjęć 
i pocztówek przedstawiają-
cych Wąbrzeźno i okoliczne 

rza Świtalskiego jako minister 
robót publicznych do 28 grud-
nia 1929 roku. W październiku 
1928 przystąpił do PPS – dawnej 
Frakcji Rewolucyjnej. W 1930 
roku wstąpił do Centralnego 
Zrzeszenia Klasowych Związ-
ków Zawodowych i został jego 
przewodniczącym. W marcu 
1931 roku wraz z Medardem 
Downarowiczem, Zygmuntem 
Gardeckim i Antonim Pącz-
kiem doprowadził do rozłamu 
w CZKZZ i połączenia z inny-
mi, sanacyjnymi związkami 
w Związku Związków Zawodo-
wych. 

W czasie II wojny światowej 
angażował się w prace lokalnej 
spółdzielni spożywców, współ-
pracował z konspiracyjnym 
Związkiem Syndykalistów Pol-
skich. Zginął trafiony przypad-
kowym odłamkiem pocisku 
artyleryjskiego w swym miesz-
kaniu 5 sierpnia 1944 roku. 

(szyw)
fot. internet

miejscowości. Prosimy o kon-
takt z naszą redakcją w Go-
lubiu-Dobrzyniu lub drogą 
telefoniczną (608154720) i elek-
troniczną (s.wisniewski@wpr.
info.pl). 

(szyw)
fot. zbiory prywatne
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Ważne dni przedszkolaków
WĄBRZEŹNO  Na początku listopada odbyły się uroczystości związane z pasowaniem na przedszkolaka 
w placówce miejskiej „Bajka” 

Uroczystości odbyły się 
z udziałem najbliższej rodziny 
w trzech grupach: „Kotkach”, 
„Biedronkach” i „Kaczuszkach”.  

– Każda z grup przygotowa-
ła ciekawy program artystycz-
ny – opowiada Iwona Żabińska 

z Przedszkola Miejskiego „Baj-
ka”. – Były recytacje wierszy, 
prezentacje piosenek i układów 
tanecznych. Wszystkie przed-
szkolaki dzielnie zachowały się 
podczas ceremonii pasowania 
ołówkiem przez panią dyrektor 

Marzenę Wilkosz. 
Dzieci za wspaniałe występy 

i odwagę otrzymały na koniec 
uroczystości upominki.

(ToB)
fot. nadesłane
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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 30 00

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 3000

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

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

Sprzedam dom piętrowy, wszystkie media, 
garaże, duży ogród, ogrodzone, Zbójno, tel.  
609 106 733 

Sprzedam działkę użytkową 4 ha wraz 
budynkami. Suszewo koło Lipna.  
280 000 zł, tel.603 543 872

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Domy weselne/sale

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

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

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

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

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

Doradztwo/inwestycje

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

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

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

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

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

Poszukuję pracownika do rozwoże-
nia węgla w Wąbrzeźnie, kat. B, tel.  
530 170 270

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

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

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

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

Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

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

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

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

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

Zwierzęta

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

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

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

Sprzedam kurczaki brojlery 3-tygodniowe, tel. 
693 110 176

Inne

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanse/bankowość

Agencja PKO BP-kredyty, lokaty, otwieranie kont 
osobistych, wpłaty, wypłaty, Golub-Dobrzyń, 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 43 100

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

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

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

Moda i uroda

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

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

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

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

Myjnie

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



GODZINY OTWARCIA:
PN-PT: 7.OO-18.OO | SOB: 7.OO-14.OO

reklama30 Czwartek 22 listopada 2018 WABRZEZNO–CWA.PL

R E K L A M A



GODZINY OTWARCIA:
PN-PT: 7.OO-18.OO | SOB: 7.OO-14.OO

Stwórz swoją kratkę już dziś!

Największy wybór 
systemu wentylacji

w regionie! 
Tylko w DOMBUD RP!
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Jak informuje Marek Nie-
mir, pod koniec września zarząd 
klubu podjął decyzję o star-

cie drużyny w rozgrywkach ligi 
okręgowej sezonu 2018/2019. 
Wąbrzeska drużyna zagra w gru-

pie toruńskiej (Krobia). Opłaty 
startowe klub pokryje z otrzy-
manych wcześniej dotacji. Za-

rząd zobowiązał się również do 
dalszego poszukiwania sponso-
rów.

– Po rozmowach z zawod-
nikami, w barwach zespołu Wą-
brzeskiego Klubu Brydżowego 
wystąpią: Anna Borowska, Gaja 
Osińska, Aleksander Czarnecki, 
Józef Molczyński, Jerzy Utnicki 
oraz kapitan zespołu Marek Nie-
mir. Cały czas istnieje możliwość 
poszerzenia składu drużyny. 
Pierwsze trzy mecze rozegrane 
zostały w Krobi 17 listopada – 
mówi Marek Niemir. 

Jak przypomina Marek Nie-
mir, w minionym sezonie po 
jedenastu latach od ostatniego 
startu w lidze okręgowej, dru-
żyna z Wąbrzeźna ponownie 
zmierzyła się z najlepszymi bry-
dżystami województwa kujaw-
sko-pomorskiego. 

– Liga okręgowa była po-
dzielona na dwie grupy: bydgo-
ską (7 zespołów) i toruńską (12 
drużyn). W grupach gra toczyła 
się systemem każdy z każdym. 
Do finałów ligi (play-off ), dają-
cym zwycięskiej drużynie prawo 

gry w III lidze, weszły trzy naj-
lepsze drużyny z grupy bydgo-
skiej oraz pięć drużyn z grupy 
toruńskiej – opisuje Niemir. – 
Po rundzie zasadniczej drużyna 
WKB zajęła 5. miejsce w grupie 
i awansowała do rundy play-off. 
Po zwycięstwach w 1/8 i 1/4 fina-
łów, drużyna WKB awansowała 
do najlepszej czwórki. W półfi-
nale przegraliśmy z najlepszą 
drużyną ligi okręgowej - Lambdą 
Toruń, a w meczu o trzecie miej-
sce nieznacznie z przyjaciółmi 
z Brodnicy, zajmując ostatecz-
nie czwarte miejsce –dodaje. 

Nasza drużyna grała w skła-
dzie: Anna Borowska, Gaja Osiń-
ska, Józef Molczyński, Jerzy 
Utnicki, Aleksander Czarnecki 
i Marek Niemir (kapitan zespo-
łu). Jak zaznacza Marek Niemir, 
drużyna WKB miała możliwość 
zagrania barażu o 3 ligę jednak 
z uwagi na brak sponsora i fun-
duszy zrezygnowała z tej moż-
liwości.

(krzan)
fot. archiwum

Zawodnicy Wąbrzeskiego Klubu Brydżowego często organizują rozgrywki w gościnnym domu kultury

pobiegli dla Niepodległej
BIEGI  Sto kilometrów na stulecie wolnej Polski 11 listopada pokonali miłośnicy biegów. Stowarzyszenie 
miastoaktywni.pl zachęciło do wspólnego biegania sporo więcej niż setkę biegaczy. Od rana, przez dziesięć 
godzin, startowały ekipy, które pokonywały trasę Wąbrzeskiej Dziesiątki

Organizatorzy mogą być za-
dowoleni z frekwencji. Jak oce-
niają, z zaproszenia skorzystało 
ok. 150 osób. Biegacze stawiali się 
na linii startu nie tylko w grupach 
dziesięcioosobowych. Niektóre 
tworzyło nawet dwudziestu za-

wodników. Pomimo chłodu wszy-
scy z powodzeniem ukończyli 
bieg. Na mecie czekały na nich 
gorące napoje oraz energetycz-
ny poczęstunek. Oprócz biegaczy 
wystartowało również kilkoro ro-
werzystów. Każdy uczestnik zło-

żył swój podpis na pamiątkowej 
biało-czerwonej fladze. 

Wszyscy uczestnicy podkre-
ślają świetną organizację biegu 
oraz towarzyszącą mu radosną 
atmosferę.

Tekst i fot. (krzan)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
WABRZEZNO-CWA.PL

Brydż sportowy

Wąbrzeski Klub Brydżowy 
po raz kolejny w lidze okręgowej
Po sukcesie w sezonie 2017/2018, kiedy wąbrzeski zespół zajął czwarte miejsce 
w rozgrywkach okręgowych, nasi brydżyści ponownie startują w lidze okręgowej 
województwa kujawsko-pomorskiego w sezonie 2018/2019


