
Odwiedziliśmy firmę TROPS, która ma 28-letnie doświadczenie na ryn-
ku materiałów budowlanych i cieszy się zasłużonym uznaniem wśród 
swoich klientów
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Centrum Budowlane TROPS 
oferuje tysiące produktów ma-
rek o ugruntowanej pozycji na 
rynku. Firma ta specjalizuje się 
m in. w farbach, materiałach bu-
dowlanych, wykończeniowych, 
narzędziach, elektronarzędziach 
czy odzieży ochronnej. Bogaty 
asortyment produktów sprawia, 
że TROPS z całą pewnością może 
zaspokoić wymagania nawet naj-
bardziej wymagających klientów. 
Jest to najlepsze miejsce nie tylko 
dla osób które planują remonty czy 
projektują wnętrza, ale też dla tych 
którzy budują od fundamentów aż 
po stan końcowy.

Dlaczego TROPS? 
– Jesteśmy w pełni toruńską 

firmą. Działamy na rynku od 1990 
roku i, jako jedna z wiodących firm, 
prowadzimy trzy oddziały w Toru-
niu: przy ul. Skłodowskiej-Curie, 
Mazowieckiej i Okólnej oraz 19 
oddziałów w północno-zachodniej 
Polsce. Naszymi atutami są: facho-
we doradztwo prowadzone przez 
regularnie szkolonych pracowni-
ków, a także liczne promocje, kon-
kursy dla klientów, jak chociażby 
ten na przełomie sierpnia i wrze-
śnia, w którym na Naszym profilu 

Facebookowym można było wy-
grać bony na materiały do wyko-
rzystania w sieci TROPS. Zaletą na-
szej firmy jest szeroki asortyment 
towarów. Wspomnieć należy m in. 
o systemach zamocowań, narzędzi 
i elektronarzędzi Stalco. Firma ta 
od wielu lat oferuje wysokojako-
ściowe produkty. W naszym Cen-
trum Budowlanym klienci znajdą je 
w bardzo dobrych cenach – mówi 
Piotr Paszkowski, kierownik działu 
marketingu firmy TROPS.     

Taniej 
niż w hipermarketach
– W naszym Centrum Budow-

lanym prowadzimy nie tylko sprze-
daż hurtową, zapraszamy również 
do zakupów detalicznych. Chcemy 
przekonać do siebie rzesze klien-
tów indywidualnych, udowadniając 
im, jak niesłuszne jest stereotypo-
we myślenie, że w hipermarketach 
budowlanych jest taniej. Mamy 
bardzo atrakcyjne ceny, wysokiej 
jakości materiały, służymy pomo-
cą i fachowym doradztwem. Dla 
klientów mamy zawsze czas, wie-
dzę, proponujemy tylko najlepsze 
produkty.

Tysiące kolorów
Co w TROPS-ie zasługuje na 

szczególną uwagę? Długo by wy-
mieniać. Warto wspomnieć np. 
bogato wyposażone Centrum Ma-
larskie. Jest ono stworzone z my-
ślą o kliencie i ułatwieniu mu do-
brania najodpowiedniejszej farby 
i wymarzonego koloru. 

Na przykład farba Dulux 
EasyCare  pierwsza na rynku pla-
moodporna farba wewnętrzna 
do ścian i sufitów o rewolucyj-
nych właściwościach hydrofobo-
wych. Dzięki specjalnej powłoce 
farba odpycha wodę oraz wszel-
kie płynne zabrudzenia nie po-
zwalając im przeniknąć w głąb 
powierzchni. 

Wśród bogatego asortymen-
tu znajdziemy też produkty firmy 
AkzoNobel wiodącego producen-
ta farb i lakierów, który w swoim 
portfolio ma tak znane marki jak 
Dulux, Sadolin czy Hammerite. 
Profesjonaliści pracujący w Cen-
trum Budowlanym TROPS zawsze 
służą radą i doświadczeniem nie 
tylko w doborze odpowiedniej 
farby, ale też w każdej sprawie 
z zakresu szeroko rozumianego 
budownictwa. 

Jeśli zatem szukasz dobrego 
centrum budowlanego z szero-
kim asortymentem – TROPS to 
coś dla Ciebie. Warto odwiedzić 
ich stronę www.trops.pl i spraw-
dzić nie tylko aktualną ofertę, ale 
też niezwykle korzystne promo-
cje.

M A T E R I A Ł    I N F O R M A C Y J N Y

Trops S.A.
ul. M. Rataja 42

87-200Wąbrzeźno
tel.: 56 687 09 97

e-mail: wabrzezno@trops.pl

– Mieszkam w sąsiedztwie 
lokalu Kebab 24. Od chwili jego 
powstania dzieją się straszne rze-
czy na tej ulicy – alarmuje jedna 
z Czytelniczek (dane do wiadomo-
ści redakcji). – Policja mimo we-
zwań nie reaguje. A ludzie siedzą-
cy na parapecie przy lokalu całą 
noc piją alkohol. Niedawno zda-
rzyło się, że wezwany patrol poli-
cji, zamiast podpitych mężczyzn, 
którzy grozili ludziom do okien, 
bardziej chciał spisywać jednego 
z sąsiadów, który z powodu hałasu 
nie mógł spać i z okna interwenio-
wał wobec pijących. Rzeczywiście, 
użył niecenzuralnych słów, ale 
my od trzech miesięcy nie mo-
żemy zmrużyć oka. Nieraz przez 
całą noc, więc nerwy tego nie 

wytrzymują – wyjaśnia Czytel-
niczka. – Takie sąsiedztwo to dla 
nas naprawdę ogromny problem. 
Czujemy się bezradni. Oczywiście, 
sam lokal by nikomu nie przeszka-
dzał. Tam nawet nie ma alkoholu. 
Jednak niektórzy nie potrafią się 
zachować. Piwo kupują w innym 
miejscu, a pod naszymi oknami 
urządzają sobie libacje – zaznacza 
kobieta. – Gdy przyjeżdża poli-
cja, to chowają butelkę za siebie 
i patrol odjeżdża. A kiedy sąsiedzi 
próbują reagować na własną rękę 
i zwracają uwagę przez okno, że 
np. „jest już druga w nocy, a my 
o szóstej wstajemy do pracy”, to 
podpici ludzie potrafią wyzywać 
nas nawet od „k...” i „s...”  

Dokończenie na 2

Wąbrzeźno

Uciążliwe sąsiedztwo
Mieszkańcy ul. 1 Maja narzekają na nocne hałasy 
oraz niewybredne zaczepki, a nawet groźby, ze stro-
ny podpitych osób, które przesiadują przy całodobo-
wym lokalu Kebab 24 w Wąbrzeźnie. – Nie możemy 
spać, a kiedy próbujemy uciszyć podchmielone towa-
rzystwo, to słyszymy wyzwiska i groźby – skarżą się 
mieszkańcy. Pojawiło się jednak światełko w tunelu. 
Prawdopodobnie już w tym tygodniu lokal skróci go-
dziny otwarcia i będzie działał do godziny 23.00
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Stypendia pomostowe przyznane
PoWiAT  31 sierpnia Komisja Stypendialna, powołana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
Ziemia Wąbrzeska, dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie stypendiów pomostowych w roku 
akademickim 2018/2019

Pracom komisji przewod-
niczył Grzegorz Banaś, nauczy-
ciel Liceum Ogólnokształcącego 
w Wąbrzeźnie. Jak zaznacza dy-
rektor biura LGD Maciej Rataj, 
udział Stowarzyszenia LGD Zie-
mia Wąbrzeska w ogólnopolskim 
Programie Stypendiów Pomo-
stowych pozwala na udzielenie 
w tegorocznej edycji czterech 
gwarantowanych stypendiów 
dla ambitnej młodzieży z terenu 

działania grupy. Dlatego czworo 
wnioskodawców zostało zgło-
szonych do stypendium, z kolei 
jedna osoba pozostaje na liście 
rezerwowej.

Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Ziemia Wąbrze-
ska, jako kandydatów na sty-
pendystów XVII edycji Progra-
mu 2018/2019, wybrało: Klaudię 
Zajączkowską, Klaudię Brunath, 
Piotra Zużewicza oraz Darię 

Mekę. Natomiast Agnieszka 
Marszałek jest osobą oczekującą 
na liście rezerwowej.

– Program Stypendiów Po-
mostowych to jeden z najwięk-
szych pozarządowych progra-
mów stypendialnych w Polsce, 
w ramach którego studenci po-
chodzący ze wsi i małych miej-
scowości do 20 tys. mieszkańców 
mogą otrzymać stypendium na 
pierwszy rok studiów – wyjaśnia 

Maciej Rataj. – W porównaniu 
do poprzedniej edycji progra-
mu tegoroczni stypendyści zde-
cydowali się w znacznej więk-
szości na studia na kierunkach 
ścisłych. Wśród stypendystów 
mamy przyszłych studentów 
automatyki i robotyki, biologii 
sądowej, technologii chemicz-
nej czy mechatroniki – opisuje 
Maciej Rataj. 

Wnioski osób rekomendo-
wanych do programu stypen-
dialnego zostaną przekazane 
do Fundacji Edukacyjnej Przed-
siębiorczości w Łodzi, gdzie 
nastąpi ich dalsza weryfikacja. 
Ostateczna liczba stypendy-
stów zostanie ogłoszona przez 
Fundację Edukacyjnej Przedsię-
biorczości w terminie do 9 paź-
dziernika br. FEP poinformuje 
o decyzji Komisji Stypendialnej 
stypendystów, Fundatorów oraz 
organizacje lokalne uczestniczą-
ce w Programie.

– W ramach Programu Sty-
pendiów Pomostowych tego-
roczni maturzyści otrzymają 
wsparcie finansowe w wysokości 

500 zł przez 10 miesięcy nauki 
na I roku studiów dziennych na 
polskich uczelniach publicznych 
– dodaje Michalina Balawajder, 
animatorka projektów społecz-
nych w Biurze LGD. – Stypendia 
będą przekazywane przez FEP 
na indywidualne konta stypen-
dystów. Miano absolwenta Pro-
gramu Stypendium Pomosto-
wych daje również możliwość 
do ubiegania się o stypendia na 
kolejne lata studiów - oferta 
adresowana jest do studentów, 
którzy osiągają wysokie wyniki 
w nauce. Program Stypendiów 
Pomostowych ma również do 
zaoferowania swoim podopiecz-
nym m.in. stypendia językowe, 
stypendia zagraniczne oraz sta-
że krajowe w renomowanych 
firmach w trakcie studiów. 

Przypominamy, iż w po-
przedniej edycji Programu Sty-
pendiów Pomostowych również 
pięcioro studentów, mieszkań-
ców obszaru, na którym działa 
LGD, otrzymało pomoc.

oprac. (krzan)
fot. ilustracyjne
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Uciążliwe sąsiedztwo
Wąbrzeźno

dokończenie ze str. 1
Odnoszę nawet wrażenie, że jest 
ciche przyzwolenie policji na ta-
kie zachowanie, skoro od trzech 
miesięcy ciągnie się ta sytuacja 
– niepokoi się Czytelniczka.

Policja zapewnia, że przy-
zwolenia na zakłócanie ciszy 
nocnej na pewno nie ma. 

– Sytuacja jest nam znana. 
Za każdym razem, kiedy otrzy-
mujemy zgłoszenie, na miejscu 
pojawia się patrol – wyjaśnia 
st. asp. Monika Zielińska. – Zda-
rzenia kwalifikujemy jako za-
kłócanie porządku. Jednak poza 
telefonami nie otrzymaliśmy 
jakiegoś pisemnego zgłoszenia, 
że doszło w tym miejscu np. do 

pobicia itp. – dodaje.
Na zgłoszenia reaguje także 

Straż Miejska. 
– Również byliśmy wzywani 

przez mieszkańców z powodu 
zakłócania ciszy nocnej – mówi 
komendant Krzysztof Grzybek. 
– Jednak w ostatnim czasie bur-
mistrz Wąbrzeźna Leszek Kaw-
ski interweniował u właścicieli 
lokalu Kebab 24, którzy zgodzili 
się na skrócenie godzin pracy. 
Ma to nastąpić w ciągu kilku 
najbliższych dni. Lokal będzie 
czynny do godziny 23.00, więc 
problem powinien zostać roz-
wiązany – dodaje komendant 
Krzysztof Grzybek.

(krzan), fot. ilustarcyjne

Gmina Płużnica

Połączyli siły
W gminie Płużnica wójt i czternastu radnych wspól-
nie kandydują w tegorocznych wyborach. Cztery lata 
temu startowali z dwóch konkurujących ze sobą ko-
mitetów.

W 2014 roku w gminie Płuż-
nica o władzę walczyły KWW Dla 
Rozwoju Gminy Płużnica i KWW 
Dla Dobra Gminy Płużnica. Wój-
tem został Marcin Skonieczka, 
a z jego komitetu do rady gmi-
ny weszło sześć osób. Dziewięciu 
radnych weszło z drugiego komi-
tetu i wybrało ze swojego grona 
przewodniczącego Rady Szymo-
na Dudzika i zastępcę przewod-
niczącego Józefa Kuciębę.

– Przez pierwszy rok po wy-

borach trwała próba sił. Nie było 
między nami otwartego kon-
fliktu, ale brakowało zaufania. 
Występowała niechęć i przypisy-
waliśmy sobie nawzajem złe in-
tencje – wspomina Marcin Sko-
nieczka.

Istotna zmiana nastąpi-
ła w wyniku wprowadzenia 
co miesięcznych narad wójta 
z przewodniczącym i zastępcą 
przewodniczącego rady gminy. 
Pierwsze z nich miało miejsce 

18 lutego 2016 roku, czyli ponad 
rok po wyborach. Na tych spo-
tkaniach omawiane były bieżące 
sprawy oraz dyskutowane po-
mysły dotyczące planowanych 
działań. 

– Uświadomiliśmy sobie, że 
wszystkim nam chodzi o dobro 
gminy. Wyjaśniliśmy sobie nie-
porozumienia, które dotyczyły 
w sumie mało istotnych wyda-
rzeń sprzed wielu lat. Zamiast 
tracić czas i energię na zwal-
czanie się, rozpoczęliśmy mery-
toryczną współpracę. Wkrótce 
pojawiło się zaufanie – dodaje 
Skonieczka.

Obecnie wójt i radni razem 
pracują nad programem rozwoju 
gminy na kolejne lata. Wspólnie 
będą zabiegali poparcie miesz-
kańców gminy Płużnica w nie-
dzielę 21 października.

(ToB)
fot. nadesłane
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– Dworzec kolejowy jest 
wizytówką danego miejsca. To 
pierwszy obiekt, który widzą 
przyjezdni i często na podstawie 
jego obrazu budują sobie wize-
runek miasta – mówi burmistrz 
Leszek Kawski. – Dworzec kole-
jowy to również miejsce, które 
codziennie odwiedzają miesz-
kańcy, dojeżdżający do pracy czy 
szkoły. Dlatego też zależy mi na 
tym, aby stworzyć tam normal-
ne i bezpieczne warunki dla po-
dróżnych. Dworzec i jego teren 
nie jest własnością naszego sa-
morządu, ale dzięki Regionalne-

mu Programowi Operacyjnemu 
naszego województwa, w któ-
rym marszałek uruchomił środ-
ki na poprawę infrastruktury 
kolejowej do obsługi transportu 
pasażerskiego, można podnieść 
standard tego miejsca dla miesz-
kańców. I zamierzam skorzystać 
z tego. Mam nadzieję, że nasz 
wniosek zostanie rozpatrzony 
pozytywnie i że w przyszłym 
roku będziemy mogli korzystać 
z odnowionej i zmodernizowa-
nej przestrzeni dla podróżnych.

Zadanie to ma zostać wy-
konane w formule „zaprojektuj 

i wybuduj”. Pod koniec sierpnia., 
a konkretnie 28 sierpnia, zosta-
ło ogłoszone już postępowanie 
przetargowe. 

– Na oferty wykonawców 
czekać będziemy do 31 stycznia 
2019 roku. Burmistrz chce, aby 
teren dworca, obecna droga do-
jazdowa, pas zieleni wraz ze sta-
rymi zabudowaniami, rampami, 
plac przy budynku dworcowym 
zostały zmodernizowane, prze-
budowane czy wyburzone – tłu-
maczy Anna Borowska z magi-
stratu. 

W planach jest budowa no-

wego ciągu pieszo-rowerowego 
o szerokości 3,5 m wzdłuż dro-
gi dojazdowej do dworca wraz 
z oświetleniem, przebudowa 
placu przed budynkiem dworca 
i budowa parkingu, przebudowa 
oświetlenia i sieci kanalizacyj-
nej, przebudowa nawierzchni 
terenu, budowa wiaty rowerowej 
z wydzielonym miejscem oczeki-
wania, przebudowa nawierzch-
ni ciągu pieszego do peronów, 
urządzenie nowej zieleni, wy-
posażenie terenu w elementy 
małej architektury, budowa sys-
temu monitoringu, odgrodzenie 

peronu od terenów zielonych, 
wyposażenie peronów w kosze 
na śmieci, ławki, rewitalizacja 
terenów zielonych wokół dwor-
ca, rozbiórka nieużytkowanych 
zabudowań, nieużywanej rampy, 
wycinka części drzew i krzewów 
dziko rosnących oraz nasadze-
nie nowych, wykonanie ścieżek 
parkowych. Szacunkowo koszty 
modernizacji tego terenu okre-
ślone zostały na kwotę 1,2 mln 
zł. Dofinansowanie ze środków 
unijnych może wynieść prawie 1 
mln zł. 

 (ToB)

Burmistrz chce remontu dworca
WĄBRZEŹNO  Burmistrz Leszek Kawski ubiega się o przyznanie naszemu miastu dotacji z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Lata 2014-2020 na nowy projekt 
pn. „Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkań-
ców”

Gmina Książki

Od przedszkola do projektu
Już wkrótce przedszkole w Książkach rozpocznie realizację kolejnego projektu 
unijnego. Jest on kontynuacją projektu zintegrowanego pn. „Zwiększenie liczby 
miejsc w przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania”.

– W roku szkolnym 2018/2019 
będziemy realizować drugie za-
danie pn. „Rozszerzenie oferty 
przedszkola o dodatkowe zajęcia 
zwiększające szanse edukacyjne 
dzieci w Gminie Książki” – in-
formuje dyrektorka szkoły Ewa 
Jędrzejewska-Głowacka. – Od 1 
września tego roku nasze przed-
szkole posiada cztery oddziały, 
w których wychowanie przed-
szkolne będzie realizować ponad 
dziewięćdziesięcioro dzieci. Od 
1 października wszystkie dzieci 

będą brały udział w dodatkowych 
zajęciach, które zorganizowane 
zostaną  przed  lub po zakończe-
niu zajęć programowych – wyja-
śnia szefowa placówki. – Będą to 
zajęcia: taneczne, teatralne, kre-
atywne gry i zabawy artystyczne, 
gimnastyka korekcyjna, muzy-
koterapia z elementami ćwiczeń 
relaksacyjnych oraz zajęcia logo-
pedyczne – wylicza Ewa Jędrze-
jewska-Głowacka.

Zajęcia dodatkowe będą pro-
wadzić nauczyciele zatrudnieni 

w Szkole Podstawowej i Przed-
szkolu im. Henryka Sienkiewi-
cza w Książkach. Jak informuje 
dyrektorka jednostki, w ramach 
projektu zatrudniony został po-
nadto jeden nauczyciel do prowa-
dzenia nowo otwartego oddziału 
przedszkolnego. Wszystkie dzieci 
biorące udział w zajęciach projek-
towych na zakończenie projektu  
zaprezentują swoje osiągnięcia. 
Podsumowanie nastąpi pod ko-
niec czerwca przyszłego roku.

(krzan)

Wąbrzeźno

Małżeństwa na medal
28 sierpnia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wąbrzeźnie 
swój złoty jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzi-
ły dwie pary małżeńskie: państwo Irena i Kazimierz 
Grzenkowiczowie oraz państwo Irena i Franciszek 
Szwiecowie. Niecodzienny jubileusz stał się okazją do 
uhonorowania ich Medalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

W imieniu Prezydenta medale 
wręczył Jubilatom burmistrz Wą-
brzeźna Leszek Kawski. Spotka-
nie, podczas którego małżonkom 
towarzyszyła rodzina i znajomi, 
przebiegło w bardzo sympa-
tycznej atmosferze. Złote Pary 
przyjmowały gratulacje, kwiaty, 
upominki, życzenia. Nie zabrakło 
tradycyjnej lampki szampana.

Państwo Grzenkowiczo-
wie zawarli związek małżeński  
6 stycznia 1968 r. w Płużnicy, 
mają troje dzieci i dziesięcioro 
wnucząt. Natomiast Państwo 
Szwiecowie pobrali się 27 kwietnia  
1968 r. w Płużnicy, wychowali tro-
je dzieci, mają dwoje wnucząt.

Medal za Długoletnie Poży-

cie Małżeńskie może otrzymać 
każda para z pięćdziesięcioletnim 
stażem małżeńskim. Zgłosze-
nia mogą dokonać sami jubilaci 
lub ich rodzina (za zgodą jubi-
latów) w miejscowym Urzędzie 
Stanu Cywilnego, najwcześniej  
6 miesięcy przed datą jubileuszu. 
W związku z tym USC w Wąbrzeź-
nie prosi o zgłaszanie jubilatów, 
którzy będą obchodzić pięćdzie-
sięciolecie pożycia małżeńskiego 
lub obchodzili je wcześniej, a nie 
otrzymali medali.

Wszystkim Jubilatom ser-
decznie gratulujemy.

oprac. (krzan)
fot. nadesłane

Gmina Płużnica

Kasa na pomysł patriotyczny
Stowarzyszenie Nasza Wieś Błędowo otrzymało dofinansowanie z programu FIO 
2018 w kwocie 120 tysięcy 837 zł na realizację projektu pt. „Od wolności do nie-
podległości”. Ma on wpłynąć na utrwalanie i umacnianie postaw patriotycznych 
wśród mieszkańców Błędowa oraz sąsiednich wsi.

– Do tej pory zrealizowa-
liśmy wyjazd rowerowy ślada-
mi generała Józefa Hallera do 
pobliskiego Gorzuchowa oraz 
Sarnowa, a także wyjazd histo-
ryczny szlakiem niepodległości 
Puławy – Zamość – Lublin – 
mówi Anna Szatkowska. – Pla-
nujemy ponadto zakup flag na-
rodowych dla mieszkańców oraz 
opracowanie kroniki Błędowa, 
po jednym produkcie na każdą 
posesję – dodaje.

Jak wyjaśnia Anna Szatkow-
ska, w ramach projektu zapla-
nowano dwa spotkania z oka-

zji Święta Niepodległości oraz 
dwa duże pikniki historyczne: 
„Wilczym Tropem” i „Powstanie 
Wielkopolskie”.  

– Pierwszy piknik odbył 
się niedawno, tj. 25 sierpnia. 
Głównym punktem wydarzenia 
była rekonstrukcja historyczna, 
przeprowadzona przez człon-
ków Stowarzyszenia Twierdza 
Chełmno. Została ona podzie-
lona na dwa scenariusze. Obie 
sceny nawiązywały do wydarzeń 
z okresu II wojny światowej, po-
kazując walkę „Żołnierzy Wyklę-
tych” z okupantami. Następny 

piknik odbędzie się w przyszłym 
roku – zapowiada Szatkowska.

Kolejnym wydarzeniem, re-
alizowanym w ramach projek-
tu, jest przygotowanie grupy 20 
osób do nauki dwóch tańców 
narodowych – kujawiaka i ma-
zura. – Mamy nadzieję, że przez 
te działania wzmocni się patrio-
tyzm lokalny, a także wzboga-
ci wiedza historyczna miesz-
kańców nt. okresu ostatniego 
100-lecia – podsumowuje Anna 
Szatkowska.

(krzan)



SpołeczeńStwo4 Czwartek 13 września 2018 WABRZEZNO–CWA.PL

Żywe lekcje historii 
na podzamczu i w Ryńsku

POWIAT  Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska zaprasza do wzięcia udziału w kolejnych imprezach 
plenerowych, organizowanych w ramach „Patrolu historycznego – pogranicze chrześcijaństwa”, które od-
będą się już 15 września. Patrol historyczny zawita do Wąbrzeźna i Ryńska. O godzinie 12.00 w sąsiedztwie 
Góry Zamkowej w Wąbrzeźnie, zaś o godz. 16.00 przy świetlicy w Ryńsku rozpoczną się żywe spotkania 
z historią

– Projekt to promocja lokalne-
go dziedzictwa historycznego, ma-
terialnego i niematerialnego. Oby-
czajów, tradycji, historii, dawnych 
rzemiosł, a także interesujących 
postaci historycznych oraz zabyt-
ków, miejsc ciekawych pod wzglę-
dem historycznym, pól bitew, trak-
tów kupieckich – mówi Andrzej 
Szalkowski, dyrektor Muzeum Zie-
mi Dobrzyńskiej, pomysłodawca 
Patrolu. – Zaprezentujemy dzie-
dzictwo pogranicza ziemi dobrzyń-
skiej, michałowskiej i chełmińskiej, 
terenów niezwykle interesujących 
pod względem historycznym i kul-
turowym, gdzie kwitła niezwykle 
barwna kultura, zwłaszcza zako-
nów rycerskich – dodaje.

Sąsiadujące historycznie zie-
mia dobrzyńska i chełmińska są 

obecnie terenem funkcjonowania 
lokalnych grup działania: Doliny 
Drwęcy, Gmin Dobrzyńskich Re-
gion Północ, Pojezierza Brodnickie-
go, Podgrodzia Toruńskiego, Ziemi 
Wąbrzeskiej oraz Gmin Dobrzyń-
skich Region Południe. Jak podkre-
ślają inicjatorzy, obszary sześciu są-
siadujących ze sobą LGD to region 
historycznego pogranicza, które od 
zawsze charakteryzowało się nie-
zwykłym kolorytem kulturowym 
i bogatą historią. 

– Niezwykle ograniczona licz-
ba lekcji historii w szkołach powo-
duje, iż wiedza i edukacja na tema-
ty regionalne jest marginalizowana. 
Wychodząc naprzeciw tym proble-
mom zaproponowaliśmy innowa-
cyjną metodę dotarcia i zaprezen-
towania historii regionu w postaci 

karawany historycznej – tłumaczy 
Andrzej Szalkowski. – Powstała 
idea projektu współpracy, na któ-
rego dofinansowanie pozyskaliśmy 
ze środków Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Projekt zakłada 
wykorzystanie rekonstrukcji histo-
rycznej, jako żywych lekcji historii, 
dzięki którym dotrze się do szero-
kich grup społeczeństwa zamiesz-
kującego teren LGD – wyjaśnia.

Projekt obejmuje organizację 
cyklu spotkań edukacyjnych ułożo-
nych tematycznie.

– Zakłada organizację 38 spo-
tkań, po jednym w każdej z gmin 
wchodzących w skład partnerskich 
LGD – wyjaśnia Marcin Szynkiewicz, 
koordynator projektu. – Podczas 
kolejnych odsłon uwypuklane są 
ciekawe wątki historyczne z danego 
terenu, wątki powiązane z okresem 
chrystianizacji pogranicza i umac-
niania się chrześcijaństwa w okre-
sie XIII wieku, np. bitwa z udzia-
łem rycerstwa chrześcijańskiego 
z poganami w okolicach Brodnicy, 
życie rycerstwa zakonnego, Bracia 
Dobrzyńscy w Dobrzyniu, Krzy-
żacy zza Drwęcy czy Bożogrobcy 
w Rypinie, Górznie i Suminie koło 
Kikoła, ciekawe postacie jak choćby 
Mistrz Brunon, Książę Konrad Ma-
zowiecki czy biskup Gunter. Patrol 

Historyczny to nowatorski projekt 
sięgający do najprawdziwszego lo-
kalnego dziedzictwa, swoista kara-
wana historii, gdzie z odtwórcami 
przemieszczać się będą rękodziel-
nicy, prezentujący ginące rzemio-
sła, w tym kowalstwo, papiernic-
two czy garncarstwo – wymienia 
Marcin Szynkiewicz.

– Zapraszamy do podążania 
za Patrolem Historycznym, któ-

ry w czerwcu br. zagościł po raz 
pierwszy na obszarze LGD Ziemia 
Wąbrzeska. Wówczas Patrol odwie-
dził Dębową Łąkę i Książki – mówi 
Maciej Rataj, dyrektor biura LGD 
Ziemia Wąbrzeska.

Wstęp na imprezy jest wolny. 
Więcej informacji można znaleźć 
na stronie www.lgdwabrzezno.pl. 

(krzan)
fot. nadesłane

Wąbrzeźno

Do aresztu za narkotyki
W piątek 7 września wąbrzescy kryminalni zatrzymali mieszkańca naszego mia-
sta w związku z posiadaniem znacznej ilości środków narkotycznych. Mężczyzna 
został tymczasowo aresztowany.

Policjanci Wydziału Kry-
minalnego KPP w Wąbrzeźnie, 
w wyniku prowadzonych czyn-
ności ustalili, że w jednym z wą-

brzeskich mieszkań mogą znaj-
dować się środki narkotyczne. 

– Podczas przeszukania 
lokalu znaleziono 771 g amfe-

taminy, wagę, woreczki stru-
nowe, pieniądze – tłumaczy 
st. asp. Monika Zielińska z KPP 
Wąbrzeźno. – Zatrzymano  36-
letniego mężczyznę i 42-letnią 
kobietę. 36-letni mieszkaniec 
Wąbrzeźna decyzją Sądu Rejo-
nowego w Wąbrzeźnie trafił do 
aresztu. Śledztwo w tej sprawie 
prowadzi miejscowa KPP.

 Za posiadanie znacznej ilo-
ści środków narkotycznych gro-
zi kara pozbawienia  wolności 
do 10 lat (art. 62 ust. 2 ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii).

(ToB)
fot. ilustracyjne

GMINA RYŃSK  Chwile grozy w Orzechowie

W sobotę 8 września w Orzechowie doszło do tragicznie wyglądającego 
zdarzenia. Kierujący volkswagenem, jadąc z nadmierną prędkością, na 
łuku drogi stracił panowanie nad kierownicą i czołowo uderzył w drzewo. 
41-letni mężczyzna był trzeźwy. Z licznymi obrażeniami trafił do szpitala. 

 (ToB)
fot. KPP 
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Powiat 

O roślinach wiedzą wszystko 
Laureaci konkursu „Piękna zagroda” oraz „Najpiękniejsze ozdoby dożynkowe” 
wzięli udział w wykładzie poświęconym ziołom i kwiatom o korzystnych dla 
zdrowia właściwościach. 

Wykład w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Wąbrzeźnie popro-
wadziła Laura Maciejewska, główna 
specjalistka ds. przedsiębiorczości 
z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego. 

– Osobiście preferuję koloro-

we ogrody, które swoim wyglądem 
nawiązują do sielskości polskiej wsi 
– mówi Maciejewska. – Barwne 
rośliny wymagają jednak większych 
nakładów pracy.

Właściciele pięknych ogrodów 
oraz autorzy witaczy dożynkowych 

dowiedzieli się, jakie niezwykłe 
właściwości posiadają rośliny takie 
jak gwiezdnica pospolita, nagietek, 
czy dziewanna. 

– Wiele ziół, które potrzegane 
są jako inwazyjne chwasty, można 
wykorzystać w formie syropów 
do łagodzenia oparzeń oraz środ-
ków przeciwzapalnych na wyrzuty 
skórne – tłumaczy Maciejewska. – 
Większość roślin ma również swo-
je zastosowanie w kuchni. Z części 
można zrobić aromatyczne napary, 
część, tak jak np. pokrzywa, płatki 
róż, czy bratków nadają się jako 
składnik do sałatki czy dekoracji 
mięs. Warto znać zasadę, że im 
kwiaty i zioła mocniej pachną, tym 
intensywniej smakują. 

Uczestnicy szkolenia chętnie 
notowali informacje na temat pol-
skich roślin. 

Tekst i fot.
Aleksandra Góralska

Sukces poprzez ciężką pracę
Justyna i Adam Partyka, wła-

ściciele najpiękniejszej działki 
siedliskowej, przyznają, że praca 
z roślinami wymaga ogromnych 
zasobów cierpliwości, kreatywno-
ści i przyrodniczej wiedzy, którą 
często czerpią po prostu z inter-
netu:

– Postanowiliśmy wziąć udział 
w konkursie za namową naszych 
sąsiadów, którzy chętnie biorą od 
nas sadzonki roślin. W tym roku 
skupiliśmy się przede wszystkim 
na pielęgnowaniu hortensji bu-
kietowej. Ogrodnictwo to nasza 
pasja, wiąże się ona jednak czę-
sto z dużymi kosztami. We wcze-
śniejszych latach posadziliśmy na 
przykład tysiąc tulipanów, które 
zniszczyły i zjadły nam zające.  

Wszelkie straty i wielogo-

dzinną pracę wynagradzają jed-
nak małżeństwu wyrazy uzna-
nia i zajęcie pierwszego miejsca 
w konkursie. 

– Cieszę się, że gospodarstwa 
w powiecie wykorzystują do de-
koracji siedlisk i zagród naturalne 
materiały, takie jak kamień i kora 
drzewna – mówi Bożena Szpry-
niecka. – Urzekają mnie rosnące 
w ogrodach aksamitki, malwy, 
czy też słoneczniki, które przy-
wołują wspomnienia wiejskich, 
babcinych ogrodów. Tradycyjne 
rośliny dobrze czują się i rosną 
w polskim klimacie. 

Laureaci „Pięknej zagrody” 
przyznają, że chętnie wezmą 
udział w kolejnych edycjach kon-
kursu. 

Tekst i fot.
Aleksandra Góralska

Tego dnia w starostwie nie 
mogło zabraknąć właścicieli naj-
piękniejszych ogrodów gminy Dę-
bowa Łąka, Ryńsk oraz Płużnica. 
Do konkursu przystąpiło siedem-
nastu posiadaczy zagród i szes-
nastu właścicieli działek siedli-
skowych. Celem inicjatywy, która 
w powiecie wąbrzeskim cieszy się 
już długoletnią tradycją, jest mo-
tywowanie mieszkańców regionu 
do dbania o swoje posiadłości 
i, co za tym idzie, upiększanie 
wiejskiego krajobrazu. Nie ulega 
wątpliwości, że ogrody laureatów 
„Pięknej zagrody” stały się barw-
ną wizytówką Wąbrzeźna i okolic. 

Pierwsze miejsce w kategorii 
„Najbardziej zadbana działka sie-
dliskowa” zajęli Justyna i Adam 
Partyka z Wałycza. Tuż za nimi, 
na drugim miejscu, znaleźli się 

również wałczanie –  Agnieszka 
i Adam Gołębiewscy. Na podium 
stanęli także Lucyna i Mariusz 
Łacek z Płużnicy. Wyróżnienie 
otrzymali natomiast Teresa i Mi-
rosław Pozaroszczyk z Dębowej 
Łąki. 

Mianem najbardziej zadba-
nej zagrody została jednogłośnie 
okrzyknięta posiadłość Beaty 
i Krzysztofa Smykowskich z Orze-
chowa. Drugie miejsce w katego-
rii „Najbardziej zadbana zagroda” 
zajęli Anna i Dariusz Frankiewicz 
z Płąchaw. Na trzecim miejscu 
znaleźli się natomiast Jolanta 
i Krzysztof Rysiewscy z Małego 
Pułkowa. Starostwo wyróźni-
ło zagrodę Katarzyny i Tomasza 
Więckowskich z Jarantowic.

Zwycięzców wytypowała po-
wiatowa komisja konkursowa, 

w której znalazły się: Elżbieta Lu-
bomska, kierownik Powiatowego 
Zespołu Doradztwa Rolniczego 
w Wąbrzeźnie oraz Jolanta Górec-
ka, Wiesława Szpanowska i Józefa 
Wiśniewska, reprezentantki gmin. 
Komisji przewodniczył Karol 
Eichberger, kierownik Wydziału 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

Nagrody, ufundowane przez 
starostwo we współpracy z Wo-
jewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
czyli bony na zakupy w sklepie 
ogrodniczym „Hobby”, wręczyli 
laureatom konkursu Krzysztof 
Maćkiewicz, starosta powiatu 
wąbrzeskiego oraz wicestarosta 
Bożena Szpryniecka. Zwycięskie 
zagrody i siedliska zostały uwiecz-
nione na płytach CD.

Najpiękniejsze zagrody 
i siedliska powiatu

POWIAT  6 września w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie odbyło się podsumowanie powia-
towego konkursu „Piękna zagroda”

Zabawa z gliną w WDK 
Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci i dorosłych 
na warsztaty ceramiczne, które odbędą się w dniach 
15-18 września. Prowadzącym czterodniowe spotka-
nia będzie Jakub Biewald –  doktorant na Wydziale 
Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu.

Wąbrzeźno

– Pierwsze dwa dni spotkań 
uczestnicy spędzą na poznawa-
niu tajników pracy z gliną, której 
zgniatanie, ugniatanie i wałkowa-
nie rozwija wyobraźnię oraz zdol-
ności manualne. Poza tym jest to 
wspaniała zabawa, polegająca na 
tworzeniu różnorodnych form 
ceramicznych – zachęca Dorota 
Otremba. – Natomiast kolejne 
dni przeznaczone zostaną na bu-
dowę i wypał pieca ceramicznego 
na drewno. Uczestnicy będą mieli 
okazję zapoznać się z budową pie-
ca oraz wypalić wykonane przez 
siebie przedmioty – dodaje.

Oferta adresowana jest za-
równo do dzieci, jak i osób doro-
słych. 

– Jest to dobry sposób na ak-
tywne i twórcze spędzenie czasu 

wolnego oraz wspólną kreatyw-
ną zabawę. Chętni zostaną po-
dzieleni na dwie grupy, tj. dorośli 
– 15.09.2018 r. godz. 12.00, dzieci 
– 16.09.2018 r. – godz. 16.00. Na-
tomiast 17 i 18 września zajęcia 
wspólne od godz. 16.00.

Wydarzenie dofinansowane 
ze środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu Dom 
Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018. 
Warsztaty są jednym z modułów 
realizowanego przez WDK projek-
tu „Kulturalna bombonierka”.

Na zgłoszenia organizatorzy 
czekają do 12 września. Szczegó-
łowe informacje Dział Animacji 
Kultury osobiście lub pod nr tel. 
56 688 17 27 wew. 24. Liczba miejsc 
ograniczona.

(krzan)
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Wyjątkowa atrakcja 
dla miłośników staroci
W czwartek 6 września na pl. Jana Pawła II w Wąbrzeź-
nie został zorganizowany jarmark staroci, w którym 
uczestniczyli miłośnicy antyków.

Gmina Ryńsk

Kulturalne wydarzenia w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Pływaczewie wraz z filiami w Myśliwcu, Ryńsku 
oraz Orzechowie zapraszają wszystkich zainteresowanych na wrześniowe wyda-
rzenia kulturalne.

Wąbrzeźno

WABRZEZNO–CWA.PL

Tego dnia od godz. 9 na rynku 
miasta wąbrzeźnianie mogli nabyć 
m.in. stare zegary, czasopisma, wi-
nylowe płyty, kasety i książki. Jar-
mark dysponował również bogatą 
ofertą monet i medali z przeszło-
ścią. Swoje stoiska z antykami wy-
stawili handlarze starych przed-
miotów z całego regionu. Zarówno 
sprzedawali starocie, jak i skupo-
wali interesujące ich akcesoria. 

Jarmark był więc dla miesz-
kańców miasta dobrą okazją do 
pozbycia się zalegających na stry-
chu i w piwnicy przedmiotów, 
które znalazły w czwartek nowych 
właścicieli. Nie ulega wątpliwości, 
że tego dnia na pl. Jana Pawła II 
można było kupić prawdziwe pe-
rełki. 

Tekst i fot.
Aleksandra Góralska

W czwartek 13 września 
o godz. 16 w Pływaczewie, w ra-
mach programu Dyskusyjnego 
Klubu Książki, finansowanego 
przez Książnicę Kopernikańską 
w Toruniu, będzie miało miejsce 
spotkanie autorskie z Przemysła-
wem Semczukiem, dziennikarzem 
kryminalnym współpracującym 
m.in. z takimi tygodnikami jak 
„Newsweek” oraz „Wprost”. Obec-
nie jego publikacje ukazują się na 

łamach miesięcznika „Wysokie 
obcasy”. Semczuk jest autorem 
książek „Czarna wołga. Krymi-
nalna historia PRL”, czy też „Ma-
gicznego dwudziestolecia”. W 2017 
roku ukazała się jego najnowsza 
powieść „Kryptonim Frankenste-
in” o Joachimie Knychale, seryj-
nym mordercy z Piekar Śląskich. 
Jest również laureatem lubliń-
skiego Festiwalu Reportażu. Tego 
dnia Przemysław Samczuk opo-

wie o kryminalnych sensacjach 
PRL-u. Spotkanie będzie połączo-
ne z emisją filmu dokumental-
nego pt. „Wampir”, ukazującym 
historię Zdzisława Marchwickie-
go, seryjnego mordercy skazane-
go na karę śmierci za zabójstwo 
czternastu kobiet i usiłowanie za-
bójstwa kolejnych siedmiu. 

18 września w GBP o godz. 
12.30 zostanie oficjalnie otwarta 
wystawa „Ojcowie niepodległo-
ści”, poświęcona wydarzeniom 
z 1918 roku. Wydarzenie popro-
wadzi prof. Mirosław Golon, dy-
rektor oddziału Instytutu Pamię-
ci Narodowej w Gdańsku. 

26 września o godz. 9 do pły-
waczewskiej placówki zawitają 
Daria i Krzysztof Nowakowscy, 
autorzy książki „23 kilometr”, 
o podróżach psim zaprzęgiem. 
Autorom podczas spotkania będą 
towarzyszyć futrzani przyjaciele. 
Wszystkie wydarzenia organizo-
wane przez bibliotekę są bezpłat-
ne.  

Tekst i fot.
Aleksandra Góralska

ciło mieszkańców województwa 
czymś więcej niż babami i chło-
pami dożynkowymi. Efekty pracy 
mieszkanek powiatu przeszły jed-
nak nasze oczekiwania. Wąbrze-
skie witacze to dzieła sztuki wy-
magające pomysłu i naturalnych 
materiałów. 

6 września samorządowcy 
wręczyli autorkom witaczy nagro-
dy: bony na zakupy w sklepach. 
O zajęciu poszczególnych miejsc 
w konkursie decydowały polubie-
nia internautów na facebookowej 
stronie Starostwa Powiatowego 
w Wąbrzeźnie.

Nagrodę główną otrzymało 
KGW z Wielkich Radowisk za insta-
lację „John Deer”. Pierwsze miej-
sce zajęły ex aequo sołectwa Sit-
no oraz Szczuplinki. Tuż za nimi, 
na drugim miejscu znalazły się 
członkinie KGW z Myśliwca oraz 
mieszkanki sołectwa Jarantowice. 
Trzecie miejsce zajęły sołectwa 
Czystochleb oraz Kurkocin. 

– Nagroda główna w konkur-
sie jest dla nas ogromnym wyróż-
nieniem – mówią członkinie KGW 

z Wielkich Radowisk. – W prace 
nad instalacją słomianego John 
Deera zaangażowali się wszyscy 
mieszkańcy wsi.

Tegoroczne dożynki woje-
wódzko-diecezjalne były niewąt-
pliwie jedną z najbardziej wido-
wiskowych imprez Wąbrzeźna, 
w którą zaangażowali się miesz-
kańcy całego powiatu.

– Podczas dożynek powiat 
reprezentowały m.in. stoiska  
KGW z Czystochlebia i Miejska 
i Powiatowa Biblioteka im. Wi-
talisa Szlachcikowskiego – mówi 
Bożena Szpryniecka. – Nieocenio-
ną pomocą byli dla nas również 
lokalni artyści i działacze: Małgo-
rzata Górecka, Józefa Wiśniewska 
oraz Maciej Sacha..  

Organizatorzy dożynek mają 
nadzieję, że tworzenie efektow-
nych witaczy dożynkowych i za-
angażowanie mieszkańców po-
wiatu w jego reprezentowanie 
stanie się naturalnym zjawiskiem 
regionu i piękną tradycją. 

Tekst i fot.
Aleksandra Góralska

2 września na nowo wybu-
dowanym amfiteatrze działo 
się naprawdę wiele. Mieszkańcy 
województwa kujawsko-pomor-
skiego podziwiali liczne wieńce 
dożynkowe, występy szkół i lo-
kalnych artystów oraz śpiewali 
piosenki razem z grupą De Mono. 
Świadkami regionalnych dożyn-
kowych obrzędów byli również 

reprezentanci powiatu Diepholz 
w Niemczech. Cord Bockhop, sta-
rosta Landkreis Diepholz, wraz 
ze współpracownikiem urzędu 
Jӧrgem Fenkerem, do Wąbrzeźna 
zostali zaproszeni przez Krzysz-
tofa Maćkiewicza, starostę powia-
tu wąbrzeskiego. 

– W weekend gościliśmy przy-
jaciół z Niemiec, którzy byli pełni 

podziwu, jak świętujemy i potra-
fimy zaangażować się w większe 
inicjatywy – mówi Maćkiewicz. 
– Naszym gościom szczególnie 
spodobały się witacze znajdują-
ce się przy wjazdach do centrum 
miasta. 

Autorzy witaczy 
zostali nagrodzeni
Pomysłodawcami konkur-

su na najpiękniejsze ozdoby do-
żynkowe byli starosta Krzysztof 
Maćkiewicz, wicestarosta Bożena 
Szpryniecka, Karol Eichberger, 
kierownik Wydziału Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz  Karol Sarnecki, czło-
nek zarządu. Witacze dożynkowe 
wykonały Koła Gospodyń Wiej-
skich i mieszkanki sołectw powia-
tu wąbrzeskiego. Łącznie w mie-
ście zainstalowano siedem takich 
ozdób, które swoim wyglądem 
przypominały rolnicze pojazdy, 
młyny, czy też domy sołtysów. 

– Zależało nam na stworzeniu 
wyjątkowych witaczy – tłuma-
czy Karol Eichberger. – Mieliśmy 
ambicję, by Wąbrzeźno zachwy-

wąbrzeskie witacze 
wzbudzają podziw

POWIAT  Organizatorzy tegorocznych dożynek wojewódzko-diecezjalnych podziękowali reprezentant-
kom sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich za wykonanie efektownych witaczy dożynkowych
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„Narodowe Czytanie” 
w miejskiej bibliotece

WABRZEŹNO  10 września w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece im. Witalisa Szlachcikowskiego wąbrzeźnia-
nie czytali fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

R E K L A M A

Tegoroczną lekturę akcji wy-
brał Andrzej Duda, prezydent RP, 
ze względu na zbliżającą się setną 
rocznicę odyskania niepodległo-
ści przez Polaków. W role lekto-
rów wcielili się: Aleksandra Kurek 
– dyrektor MiPBP w Wąbrzeźnie, 
Aleksandra Basikowska – emery-
towana polonistka, Wojciech Gó-
ralski – nauczyciel muzyki, Marcin 
Buchalski – radny gminy Ryńsk 

oraz uczniowie wąbrzeskich szkół: 
Aleksandra Olszewska, Alicja Go-
łaszewska, Maciej Czarnecki, Szy-
mon Strawczyński i Wiktor Solarz. 
Program artystyczny przygotowa-
ły bibliotekarki MiPBP – Agnieszka 
Błaszak, Małgorzata Grzybek i Sa-
bina Olszewska. 

– Postanowiliśmy zaprezen-
tować młodzieży fragment „Przed-
wiośnia”, w którym akcja rozgry-

wa się na dworze ziemiańskim 
państwa Wielosławskich – mówi 
Aleksandra Kurek. – Fragment ten 
daje realistyczny obraz polskiego 
ziemiaństwa, a charakterystyczni 
bohaterowie powinni spodobać się 
wszystkim odbiorcom, zwłaszcza, 
że Żeromski w swoich powieściach 
władał niezwykle pięknym języ-
kiem literackim i reporterskim.

Adresatami „Narodowego 

Czytania” byli nie tylko uczniowie 
i nauczyciele Szkoły Podstawowej 
nr 3, wąbrzeskiego gimnazjum i li-
ceum ogólnokształcącego, ale tak-
że samorządowcy: Leszek Kawski, 
burmistrz miasta, wiceburmistrz 
Wojciech Bereza, starosta Krzysz-
tof Maćkiewicz oraz wicestarosta 
Bożena Szpryniecka. 

Wąbrzescy uczniowie przy-
znali, że wcześniej nie mieli okazji 

zapoznać się z „Przedwiośniem” 
Stefana Żeromskiego. Akcja wspól-
nego czytania, gdzie lektorom 
towarzyszą wyszukane stroje 
i rekwizyty (rekwizyty po części 
oficjalnej imprezy zostały przez 
uczniów zjedzone), zachęca mło-
dzież do sięgnięcia po literaturę 
narodową. 

Tekst i fot.
Aleksandra Góralska

Gmina Książki

Książki – wieś z bogatą historią
Do końca września w Wąbrzeskim Domu Kultury można oglądać wystawę pt. 
„380 lat wsi Książki 1638 – 2018”. Historia wsi Książki, przedstawiona na fotogra-
fiach i innych starych dokumentach, jest wynikiem zaangażowania i historycznej 
pasji trzech mieszkańców tej miejscowości: Wojciecha Deżakowskiego (członka 
rady sołeckiej sołectwa Książki), Eugeniusza Dylewskiego (sołtys sołectwa Książki) 
oraz Macieja Sachy, miłośnik historii i kolekcjonera pamiątek. 

Organizatorzy wystawy pod-
kreślają, iż tego rodzaju prezenta-
cje pozwalają powrócić pamięcią 
do dawnych czasów i odtworzyć 
wiele faktów z życia przodków. 
Mimo że Książki są dość młodą 
wsią, to posiadają ciekawą i nie-
pospolitą historię. Na wystawie 
można m.in. zobaczyć pamiątki 
rodzinne, świadectwa, a także 
przedmioty codziennego użytku. 
Podczas otwarcia goście mie-
li też okazję wysłuchania wielu 

ciekawostek i szerzej nieznanych 
faktów, zaprezentowanych przez 
Wojciecha Deżakowskiego. Można 
było dowiedzieć się np. iż nazwa 
wsi niewiele ma wspólnego z ... 
książką. 

– Wystawa to również bogaty 
zbiór fotografii. Na  zachowanych 
zdjęciach przedstawione są takie 
budynki, których już nie ma. A my 
mamy dowody na to, że były np. 
stara zbombardowana podczas 
wojny poczta w Książkach, cegiel-

nia, kaplica Baptystów – mówią 
autorzy ekspozycji. 

Na szczególną uwagę zasłu-
guje również skrzynia z wize-
runkiem właścicielki, służąca do 
przewożenia rzeczy. Najpraw-
dopodobniej przybyła do wsi aż 
z Ameryki. Wystawa obejmuje 
ponadto wiele innych, równie 
ciekawych przedmiotów, skrywa-
jących w sobie ducha minionych 
czasów.

Tekst i fot. (krzan)

(od lewej) Eugeniusz Dylewski, Wojciech Deżakowski, Maciej Sacha

Na otwarciu wystawy obecny był wójt gminy Książki Jerzy Dutkiewicz
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oczami działacza związkowego
WYWIAD  Jacek Żurawski jest przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Regionu Toruńsko-Włocławskiego. 
W rozmowie z naszym tygodnikiem opowiada o działalności związku oraz o niedzielach wolnych od 
handlu

– Funkcję przewodniczą-
cego „Solidarności” w tym re-
gionie pełni pan już czwartą 
kadencję. Proszę przybliżyć 
w skrócie historię swojej ka-
riery związkowej. 

– Do „Solidarności” przystą-
piłem w roku 1986 jako pracow-
nik Geofizyki. Wtedy „Solidar-
ność” jeszcze nie była powtórnie 
zarejestrowana, ale w Geofizyce 
toruńskiej już prawie legalnie 
można było do niej należeć. Już 
w roku 1988 zostałem wybra-
ny do władz związku w geofi-
zycznej „Solidarności”. Tak się 
złożyło, że reprezentując zwy-
kłych pracowników, zostałem 
wybrany do komisji zakładowej, 
później doszedłem do funkcji 
wiceprzewodniczącego organi-
zacji zakładowej. Jednocześnie 
pełniłem funkcje w strukturach 
branżowych, bo „Solidarność” 
składa się z dwóch obszarów: 
terytorialnej, tak jak zarządy 
regionu i organizacje zakłado-
we, oraz branżowej, która sku-
pia pracowników jednej branży. 
Dla nas to było Polskie Górnic-
two Naftowe i Gazownictwo, 
bo toruńska Geofizyka jest jed-
nym z zakładów tego koncernu. 
W 2002 roku zostałem wybrany 
do zarządu Regionu Toruńsko-
Włocławskiego i zostałem jego 
wiceszefem. 

– Jak pan określi pracę 
w „Solidarności”? 

– Praca w „Solidarności” nie 
jest łatwa. Ciąży na niej odpo-
wiedzialność. Przede wszystkim 
to bardzo duży stres, ponieważ 
pracownicy należący do „Solidar-

ności”, ale też i ci spoza związ-
ku, zawsze mieli bardzo duże 
oczekiwania. Zawsze pokładali 
ogromną nadzieję w związku za-
wodowym jako instytucji, która 
naprawdę będzie zmieniała ich 
trudny los. To jest 16 lat moje-
go pełnienia funkcji w zarządzie 
regionu, pracownikom przez 
te lata różnie się działo. Bywa-
ły momenty krytyczne, kiedy 
strajkowaliśmy, jeździliśmy pro-
testować do Warszawy, a w na-
szą stronę padały wyzwiska. Do 
dzisiaj działalność w „Solidarno-
ści” nie jest prosta. Często roz-
mawiam ze starymi działaczami 
związkowymi i wbrew pozorom 
okazuje się, że kiedyś sytuacja 
była bardziej wyklarowana. Po 
jednej stronie była władza ze 
swoim aparatem bezpieczeń-
stwa i wojskiem, a po drugiej 
my. Wszystko wtedy wydawało 
się prostsze – albo jestem bo-
haterem, albo jestem tchórzem. 
Teraz te dwie strony zmieszały 
się ze sobą, nasi dawni bohate-
rowie przeszli na drugą stronę 
i często zachowują się zupełnie 
inaczej. 

– Jak wygląda obecna sy-
tuacja pracownika z punktu 
widzenia działacza?

– Sytuacja ciągle się zmie-
nia. Muszę powiedzieć, że zwią-
zek zawodowy „Solidarność” 
broni interesów pracownika 
niezależnie od tego, kto rządzi. 
Trzeba ich bronić, bo zawsze 
interesy są sprzeczne. Są pra-
codawcy, którzy chcą mieć jak 
największy zysk i są pracowni-
cy, którzy chcą mieć wysokie 

pensje. Trzeba przyznać, że sy-
tuacja pracowników zmienia się 
na lepsze. Przede wszystkim 
jest to, co udało nam się zrobić, 
czyli likwidacja umów „śmiecio-
wych”. Następuje ciągły wzrost 
najniższego wynagrodzenia, są 
też zmiany w Kodeksie Pracy. 
Chciałbym wspomnieć o dwóch 
wielkich sukcesach „Solidarno-
ści”. Jest to przywrócenie wieku 
emerytalnego, czyli z powro-
tem 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn. O ile dla mężczyzn 
wydłużenie do 67 lat nie było 
katastrofą, dla kobiet to było 
bardzo dużo. Kobiety zostały 
przecież poddane zmianie aż o 7 
lat. Drugą rzeczą było oddanie 
Polakom niedziel, czyli ograni-
czenie handlu w niedziele. Na-
słuchaliśmy się tylu mądrych 
głów, przedstawiano tyle wyli-
czeń: o ile zubożeje społeczeń-
stwo, o ile wzrośnie bezrobocie, 
jak firmy zaczną bankrutować, 
jak zawali się system emerytal-
no-rentowy. Nie stała się żadna 
z tych rzeczy. W Polsce obecne 
bezrobocie jest na poziomie 4% 
i nie wzrosło, a żadne firmy nie 
zbankrutowały. 

– Czy widzi pan efekty 
ograniczenia handlu w nie-
dziele?

– W niedziele, podczas któ-
rych sklepy są nieczynne, widzę 
o wiele większy ruch turystycz-
ny. Nagle więcej ludzi pojawia się 
w kinach, na spacerach, więcej 
ludzi wychodzi w domu razem 
z rodzinami. Musimy nauczyć 
się spędzać czas z najbliższymi, 
ponieważ wiele rodzin zapo-

mniało, jak to jest być razem. 
– Ludzie ulegają presji 

związanej z karierą. 
– Tak, ciągle na coś zbie-

ramy, bo wynagrodzenie jest 
jeszcze niskie, ciągle się spie-
szymy, musimy pracować, żeby 
zarabiać, ale jakim kosztem? 
Teraz pojawia się dzień, w któ-
rym możemy zwolnić, odpocząć 
i skupić się na najbliższych. Mam 
nadzieję, że nareszcie zrozumie-
my, o co tak naprawdę chodziło 
w haśle „Oddać Polakom wolną 
niedzielę”. Że nareszcie zro-
zumiemy, że można ten czas 
spędzać z rodziną. Spotykam 
wiele osób, a zwłaszcza kobiet 
pracujących w supermarketach, 
które są zadowolone i dzięku-
ją „Solidarności” za oddanie im 
niedziel. 

– Zdarza się, że w niektó-
rych miejscach obchodzi się 
nowe przepisy. Jak reaguje na 
to „Solidarność”?

– Już wnieśliśmy odpo-
wiednie poprawki do ustawy, 
bo rzeczywiście są przypadki, 
w których próbuje się to obejść. 
Nagle na dworcu pojawia się 
Biedronka albo inna firma. 
Uważam, że to oszustwo. Proszę 
zauważyć, że tak naprawdę nie 
chodzi o żadną wygodę dla nas, 
tylko o pieniądze. Dla właścicie-
li sieci handlowych najlepiej by 
było, by sklepy były otwarte jak 
najdłużej i najczęściej, bo każdy, 
kto tam wejdzie, może zostawić 
tam pieniądze. Wiele razy idzie-
my po chleb, masło i mleko, 
a wychodzimy z pełnym koszy-
kiem. Później zastanawiamy się, 
po co nam to było potrzebne. 
Jest jeszcze jedna rzecz, o czym 
„Solidarność” zawsze mówiła. 
W Niemczech i krajach skandy-
nawskich sklepy w niedziele są 
zamknięte. Osobiście największe 
wzburzenie wzbudza we mnie 
moment, kiedy widzę, jak ktoś 
wychodzi w niedzielę z marke-
tu budowlanego z cementem, 
cegłami i innymi tego typu pro-
duktami. Czy w niedzielę się bu-
duje? Będziemy działać w tym 
kierunku.

– Jak wyglądały wasze 
działania w kierunku wpro-
wadzenia niedziel wolnych od 
handlu?

– Protestowaliśmy przeciw-
ko otwieraniu sklepów w nie-
dzielę, przede wszystkim zbie-
raliśmy podpisy. Złożyliśmy 
projekt ustawy, pod którym 
zebraliśmy podpisy, a następnie 
przekazaliśmy go do Marszał-

ka Sejmu. Później tego pilno-
waliśmy. Nasi przedstawiciele 
uczestniczyli w momentach, gdy 
trwały debaty w komisjach 
sejmowych i w parlamencie, 
a także wtedy, gdy nastąpiło 
głosowanie. My, działacze „Soli-
darności”, promowaliśmy wolne 
niedziele w mediach i szeroko 
o tym mówiliśmy. Wiedzieliśmy, 
że wygramy, ponieważ często 
widzieliśmy ogłoszenia o na-
borze nowych pracowników do 
handlu, w których proponowa-
ło się wyższe wynagrodzenie 
i dodatki. To był argument, któ-
ry podawaliśmy od razu. Nikt 
pracy z tytułu wolnych niedziel 
nie straci, bo tak naprawdę od 
co najmniej dwóch lat brakuje 
ludzi do pracy w tej dziedzinie. 
W przyszłym roku trzy niedziele 
w miesiącu będą wolne od han-
dlu, natomiast w 2020 roku już 
wszystkie niedziele będą wolne. 
Myślę, że Polacy przyzwyczają 
się do tego. Nie jestem za sta-
rym systemem, ale moje dzie-
ciństwo przypadło w czasach, 
gdy w każdą niedzielę sklepy 
były zamknięte, a w soboty były 
czynne do godziny trzynastej. 
Jestem żywym przykładem na 
to, że tak też się da. 

– A co z pracownikami in-
nych działalności? 

– Często podnoszony jest 
argument, żeby w niedzielę były 
też zamknięte kina, restaura-
cje, żeby służba zdrowia i służ-
by mundurowe również miały 
wolne. Tego typu instytucje 
pełnią funkcję służebną dla in-
nych ludzi. Osoby idące tam do 
pracy mają świadomość, że tego 
typu przedsiębiorstwo, instytu-
cja działa na rzecz innych ludzi. 
Służby mundurowe działają dla 
bezpieczeństwa, szpitale zajmu-
ją się ochroną zdrowia i muszą 
robić to na okrągło, również 
w niedziele i święta. Lokale ga-
stronomiczne i kina, a także 
muzea również działają w nie-
dzielę, wtedy mogą wykonać 
największą ilość usług dla tych, 
którzy przychodzą z rodzinami. 
Taka jest ich rola. 

– Dziękuję za rozmowę. 
***

Ciąg dalszy rozmowy w na-
stępnym numerze naszego ty-
godnika. Będzie mowa o ob-
niżeniu wieku emerytalnego 
oraz o przemyśleniach na temat 
strajków.

Rozmawiała i fot. 
Daria Szpejenkowska
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Wyższy limit wydatków 
na agitację w wyborach

Ministerstwo finansów podwyższyło limity wydatków na agita-
cję w wyborach do rad i sejmików. Wynoszą one: 1064 zł na 
radnego w wyborach do rady gminy w gminach liczących do 40 
tys. mieszkańców i 1276,80 zł na radnego w wyborach do rady 
gminy w gminach liczących powyżej 40 tys. mieszkańców. Z kolei 
w wyborach do rady powiatu limit to 2 553,60 zł na radnego, 
do rady miasta w miastach na prawach powiatu – 3 830,40 zł, 
a w wyborach do sejmiku województwa – 6 384,00 zł. Poprzed-
nie limity były niższe o 6,4 proc.

Bezrobocie wciąż spada

W sierpniu stopa bezrobocia, według szacunków 

resortu rodziny, kształtowała się na poziomie 

5,8%. Liczba bezrobotnych w sierpniu wyniosła 

959,5 tys. i w porównaniu z lipcem spadła o 2,2 

tys. osób, tj. o 0,2%. To o 176,6 tys. osób mniej 

niż przed rokiem (spadek o 15,5%). Od 1991 r. 

wskaźnik bezrobocia w sierpniu nigdy nie był tak 

niski. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywi-

zacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców 

do urzędów pracy w sierpniu wyniosła 129,3 tys.

„Mama 4+” w konsultacjach

Program wsparcia dla rodziców „Mama 4+” trafił do konsultacji 
społecznych. Pomoże on osobom, które wychowały co najmniej 
czwórkę dzieci, ale nie udało się im wypracować najniższej eme-
rytury. Start programu planowany jest na 1 stycznia 2019 roku. 
Realizować go będzie ZUS oraz KRUS. Osoba, która wychowała co 
najmniej 4 dzieci, będzie mogła otrzymać świadczenie po złożeniu 
wniosku. Chodzi o matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat 
oraz ojców po osiągnięciu 65 lat. Szacunkowy koszt realizacji pro-

gramu „Mama 4+” wyniesie 900 mln zł rocznie.

Sprawdź punkty 
karne po wakacjach 

Ministerstwo cyfryzacji przypomina o możliwości sprawdzenia liczby punktów karnych za pomocą internetu. Co trzeba zrobić? Wystarczy posiadać Profil Zaufany i wejść na stronę obywatel.gov.pl. Następnie trzeba kliknąć przycisk „Sprawdź swoje punkty karne”, zalogować się i informacja o punk-tach karnych wyświetli się od razu. Baza danych jest aktualizowana raz dziennie, więc wyświetlona informacja może się zmienić. Dlatego jeżeli mamy wątpliwości, warto sprawdzić swoje punkty karne jeszcze raz, na przykład następnego dnia.

O bezpieczeństwie seniorów

MSWiA ogłosiło konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”. Pole-
ga on na stworzeniu krótkiego spotu filmowego. Temat musi dotyczyć 
reagowania na zagrożenia związane z bezpieczeństwem seniorów lub 
uświadamiania ich (np. przed przestępstwami, zatruciami czadem). 
Spoty mogą tworzyć m.in. osoby zrzeszone w organizacjach seniorów 
(np. klubach seniora), ale także np. dziadkowie razem z pełnoletnimi 
wnukami. Należy je przesyłać na płycie CD lub DVD do 17 września 
2018 r. na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Aktywny 
senior to bezpieczny senior”) lub dostarczyć bezpośrednio do Biura 
Podawczego MSWiA (ul. Rakowiecka 2 ) w godz. 8.15-16.00. Do fil-
mu należy także dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy i dwa 
oświadczenia, które stanowią załączniki do regulaminu konkursu. 
Szczegóły na stronie www.bydgoszcz.uw.gov.pl.

Drzwi Otwarte w ZUS

Inspektorat ZUS w Lipnie zaprasza na Drzwi 
Otwarte dotyczące obsługi elektronicznych zwol-
nień lekarskich. Podczas indywidualnych konsul-
tacji lekarz dowie się jak krok po kroku wystawić 
zwolnienie oraz jakie są formy jego podpisania. 
Z kolei przedsiębiorca pozna obsługę elektronicz-
nych zwolnień, a więc ich odbiór, zarządzanie obie-
giem, a także archiwizację. Drzwi otwarte odbędą 
się 14 i 24 września w godz. 9.00-11.00 w siedzibie 
inspektoratu ZUS w Lipnie.

Stypendia dla prymusów

Ruszyły nabory wniosków w ramach marszałkowskich programów sty-
pendialnych dla zdolnej młodzieży w roku szkolnym 2018/2019 m.in. 
„Prymus Pomorza i Kujaw”. Stypendia powstały z myślą o uczniach, którzy 
uzyskują dobre wyniki w nauce z przedmiotów przyrodniczych, informatycz-
nych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości. Marszałkowskie 
wsparcie (w wysokości od 200 do 500 zł miesięcznie) otrzymują uczniowie 
starszych klas szkół podstawowych oraz zawodowych, branżowych, lice-
ów i techników. W ciągu dwóch pierwszych edycji programu z tej pomocy 
skorzystało już 3,2 tysiąca najzdolniejszych młodych ludzi. W roku szkolnym 
2018/19 otrzyma ją 1,5 tysiąca uczniów. Nabór wniosków trwa do 30 wrze-
śnia. Potrzebne dokumenty: wniosek o przyznanie stypendium (dostępny na 
stronie projektu), zaświadczenia lub dokumenty potwierdzające osiągnięcia w 
konkursach lub olimpiadach, kopia świadectwa szkolnego. Wydruk elektronicz-
nej wersji wniosku, uzupełniony o podpisy, wraz z dokumentami można składać 
osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń).
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Ryzykują i sieją soję
Pasza sojowa stanowi podstawę żywienia bydła w na-
szym kraju. Należy zakładać, że w niedalekiej przy-
szłości, w skutek zakazów dotyczących GMO, kupno 
jej będzie ograniczone. Sprawia to, że niektórzy rol-
nicy ryzykują i na próbę zakładają plantację soi.

Ciekawostki

Finanse

Specyficzny rekord

Premia za przekazanie

Ostatnio w Kanadzie pobito rekord jednoczesne-
go koszenia jednego pola przez maksymalną liczbę 
kombajnów. Wyniósł on… 303 kombajny!

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej renty strukturalne były motywacją dla 
wielu małych rolników do przekazania swoich gospodarstw. Teraz nadarza się 
inna okazja – można wziąć pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020. 

UprawaDobra zmiana 
w znakowaniu

PRAWO  11 września zmieniły się zasady identyfikacji i reje-
stracji zwierząt gospodarskich

Ceny skupu soi to ok. 1, 4 tys. 
zł za tonę. Budżet plantatorów 
ratują więc dopłaty. Korzystając 
z wszystkich możliwych form po-
mocy, rolnik może osiągnąć nieco 
ponad 1 tys. zł dopłat z hektara. 
W tym roku zbiory wynosiły ok. 
1,5 t/ha. To niewiele. W latach, gdy 
pogoda sprzyja, można liczyć na 
plon nawet do 4 t. Wielu rolników, 
którzy zdecydowali się uprawiać 
soję, zużywa ją na własne potrze-
by np. w fermach. 

Po wysianiu soi największym 
zagrożeniem są przygruntowe 
przymrozki. Najlepiej uprawa 
sprawdza się w miejscach, gdzie 
okres wegetacji jest najdłuższy 
i wynosi ponad 140 dni. Nawet 
podczas kwitnienia ta roślina po-
trafi być bardzo kapryśna. Gdy 
temperatury są zbyt niskie, kwit-

nie słabo lub wcale. 
Przygotowując stanowisko dla 

soi, należy wybrać to o odczynie 
obojętnym. Roślina źle znosi gleby 
kwaśne i zwięzłe. Posiada korzenie 
brodawkowe, dzięki którym sama 
zaopatruje się w azot, ale i tak na-
leży jej podać startową dawkę tego 
pierwiastka. 

Siew zaczyna się dość późno, 
bo w okolicach maja. Zbiór jest 
również późny i przewidziany na 
przełom września i października. 
Do zbiorów używa się kombajnu 
zbożowego. Żniwowanie nie na-
leży do łatwych z uwagi na nisko 
osadzone strąki soi. Czasem rośli-
na wylega. Wszystko to powoduje, 
że aparat tnący kombajnu musi 
być umieszczony bardzo nisko nad 
ziemią. 

(pw), fot. ilustracyjne

Rekord został pobity na po-
czątku sierpnia w miejscowości 
Winkler w Kanadzie. Wydarzenie 
obserwowało 14 tysięcy osób. Widok 
był niesamowity. W jednej linii na 

skraju pola zgromadzono 303 kom-
bajny. Pole miało powierzchnię 100 
ha i zostało podzielone na bardzo 
wąskie paski. Każdy kombajn miał 
więc do przejechania tylko jedną 

rundkę. W akcję zaangażowali się 
miejscowi rolnicy, którzy chcieli nie 
tylko pobić rekord świata. Ich ce-
lem było zebranie pieniędzy na or-
ganizację obozów wakacyjnych dla 
dzieci. Z kronikarskiego obowiązku 
dodamy, że poprzedni rekord rów-
noczesnego żniwowania wynosił 
244 kombajny. 

Może i nasi rolnicy podejmą 
wyzwanie i pobiją nowy rekord. 
Problemem może być tylko znale-
zienie odpowiednio wielkiego pola. 

(pw)

Aby skorzystać z tej formy po-
mocy, rolnik musi być pełnoletni, 
wpisany do ewidencji producentów 
i uczestniczyć w systemie dla ma-
łych gospodarstw (jest on częścią 
płatności bezpośrednich).

Warunkiem otrzymania 
wsparcia jest przekazanie gospo-
darstwa innemu rolnikowi, który 
zobowiąże się do prowadzenia po-
większonego przez minimum pięć 
lat. Z kolei rolnik, który wyzbył się 
majątku nie będzie mógł prowa-
dzić działalności rolniczej przez 5 
lat, straci również prawo do ubez-
pieczania w KRUS.

Na ile można liczyć w zamian 
za takie zobowiązania? Jest to 120% 

rocznej płatności, do której rolnik 
kwalifikuje się w ramach systemu 
dla małych gospodarstw. Taką pre-
mię będzie otrzymywał od mo-
mentu przekazania gospodarstwa 
aż do 31 grudnia 2020 roku. Wspar-
cie wypłacane jest jednorazowo. 

Wnioski można składać od 28 
września do 27 października. To, 
które zostaną wzięte pod uwagę, 
zależy od punktacji przyznanej 
podczas ich oceny. Punkty będzie 
można otrzymać m.in. za wielkość 
przekazywanego gospodarstwa. 
Im większe, tym więcej. Odwrotna 
zależność dotyczy wielkości gospo-
darstwa rolnika, który przejmie 
hektary. W tym przypadku więcej 

punktów otrzymuje się, gdy taki 
rolnik posiada małe gospodarstwo. 

Warunkiem koniecznym do 
przyznania pomocy jest, by po-
wierzchnia gospodarstwa utwo-
rzonego przez przejmującego, 
po przejęciu gruntów rolnych od 
wnioskodawcy, była równa co naj-
mniej średniej powierzchni gospo-
darstwa rolnego w kraju. W wo-
jewództwach, w których średnia 
powierzchnia gruntów rolnych jest 
mniejsza niż średnia powierzchnia 
gospodarstwa w kraju, utworzone 
gospodarstwo musi osiągnąć po-
wierzchnię co najmniej średniej 
wojewódzkiej.

(pw)

Nowelizacje, o których tu 
mowa, wprowadziła ustawa 
przyjęta jeszcze w lipcu. Są po-
łączeniem spełnienia postulatów 
rolników oraz dostosowania do 
zagrożeń chorobami zakaźnymi.

Najistotniejsza zmiana doty-
czy sposobu znakowania. Świnie 
będzie można oznaczać za pomo-
cą kolczyka, jak i tatuażu. Traci 
znaczenie, na którym uchu zo-
stanie umieszczony kolczyk. Zre-
zygnowano też z obowiązku zgło-
szenia do kierownika biura ARiMR 
dodatkowego oznakowania świń. 
Jeśli zwierzę utraciło kolczyk lub 
go uszkodziło, konieczne będzie 
uzupełnienie braku w ciągu jed-
nego dnia od jego stwierdzenia. 

Łatwiej będzie prowadzić do-
kumentację związaną z dorocz-
nym spisem stada świń. A ho-
dowcy krów wcale nie muszą się 
tym martwić, ponieważ obowią-
zek dokonania spisu nie będzie 

ich dotyczył. To słuszna decyzja, 
ponieważ identyczne dane poda-
ją urzędom przy innych okazjach 
i spis nie miał sensu. 

Przepisy dotyczące ochrony 
przez chorobami zakaźnymi to 
m.in. kwestia zgłaszania oznako-
wania świń w obszarach zagrożo-
nych w ciągu dwóch dni od prze-
prowadzenia znakowania. Termin 
dwóch dni w strefach zagrożenia 
dotyczy także faktu zwiększe-
nia lub zmniejszenia liczebności 
stada. Wyjątek stanowią tu tylko 
urodzenia i ubój zwierząt. 

Ulga czeka także hodowców 
koni. Dotąd musieli tłumaczyć na 
język polski paszport konia spro-
wadzonego z zagranicy. Teraz 
obowiązek ten znika. 

Znakowanie zwierząt ułatwił 
wprowadzony przez ARiMR inter-
netowy system IRZplus. Pozwa-
la on na przesyłanie informacji 
o zdarzeniach w stadzie bez ko-

nieczności udawania się do biur 
i wypełniania dokumentów. Do 
zalogowania się w portalu IRZ-
plus konieczne jest posiadanie lo-
ginu i hasła (te same, co w aplika-
cji CK IRZ; rolnicy, którzy składali 
wnioski o dopłaty bezpośrednie 
przy pomocy aplikacji e-Wniosek 
mogą używać loginu właśnie 
z niej). Aplikacja pomaga zarzą-
dzać stadem – umożliwia wgląd 
do danych siedziby stada, do sta-
nu zwierząt i historii zgłoszonych 
zdarzeń. Dzięki niej załatwimy 
całą gamę zgłoszeń i wniosków, 
złożymy również wniosek o przy-
dzielenie puli numerów kolczy-
ków lub wydanie duplikatu pasz-
portu dla bydła. Jest dość łatwa 
w użyciu, ale jeśli komuś sprawia 
problem lub ma wątpliwości, 
ARiMR na swojej stronie inter-
netowej przygotował specjalną 
instrukcję. 

(pw)

 ¯yto Dañkowskie
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Jesienne Zakopane
TURYSTYKA  Wrzesień to miesiąc, kiedy w Zakopanem jest mniej turystów. Stolica polskich Tatr jest wte-
dy chyba najpiękniejszym miejscem, w którym można cieszyć się widokiem gór i spokojem

W moich podróżach po Polsce 
tym razem postanowiłem się wy-
brać w góry, a konkretnie w Tatry 
– do Zakopanego. Do przejecha-
nia ponad 550 kilometrów. Najle-
piej wyjechać w niedzielę, kiedy 
na drogach nie ma samochodów 
ciężarowych, a zakopianka nie 
jest zakorkowana w kierunku do 
Zakopanego, a jedynie w kierun-
ku Krakowa. Wtedy naprawdę 
można pokonać tę trasę w roz-
sądnym czasie. 

Po przyjeździe i zakwatero-
waniu planujemy wypoczynek. 
Zakopane w pierwszym tygodniu 
września jest miejscem, gdzie tu-
rystów jest zdecydowanie mniej. 
Widać tylko seniorów i niewiel-
kie grupy studentów. W mieście 
i na szlakach górskich jest o wiele 
spokojniej. 

Nasz kilkudniowy wypoczy-
nek zaczynamy od spaceru jedną 
z najbardziej znanych ulic w Pol-
sce, czyli Krupówkami. Tu od lat 
nic się nie zmieniło. Góralskie 
stragany kuszą wieloma regio-
nalnymi wyrobami, ale nie tylko. 
Można na nich kupić praktycznie 
wszystko. Bazar w Dolnych Kru-
pówkach zaprasza na oscypki. 

Jest wiele odmian tego sera: tra-
dycyjny, mieszany, owczy, kozi 
i maślany. Ceny  w zasadzie jed-
nakowe na wszystkich stoiskach 
- mały serek 1 zł, większy 8-10 
zł. Sprzedawcy doliczają coś za 
pakowanie hermetyczne (ale nie 
wszyscy). Na końcu bazaru mamy 
stację dolną kolejki linowej na 
Gubałówkę. Za bilet w obie strony 
trzeba zapłacić 23 zł. Czas wjazdu 
to 3 minuty. 

Gubałówka to chyba najbar-
dziej znana góra w Zakopanem 
o wysokości 1123 m n.p.m. Można 
z niej zobaczyć cała panoramę 
Tatr. Niestety, na przestrzeni lat 
bardzo się zmieniła, moim zda-
niem na gorsze. Stała się jednym 
wielkim bazarem, pełnym stra-
ganów i różnorakich atrakcji, nie 
zawsze związanych z górami. Na 
przykład na jej szczycie urządzo-
no... plażę z morskim piaskiem. 
Na Gubałówce spędzamy kil-
kadziesiąt minut i wracamy do 
miasta. Przebywając w okolicy 
Krupówek warto odwiedzić jeden 
z bardziej znanych cmentarzy – 
na Pęksowym Brzyzku. Nekro-
polia wraz kościółkiem jest naj-
starszym zabytkiem Zakopanego. 
Drewniana świątynia została po-
stawiona w 1847 roku z inicjatywy 
właścicieli zakopiańskich dóbr, 
Klementyny i Edwarda Homola-
sców, a następnie rozbudowana 
przez proboszcza ks. Józefa Sto-
larczyka. Cmentarz usytuowany 
obok kościółka został założony 
w 1850 roku. Chowano na nim 
tylko rodowitych mieszkańców 
Zakopanego, ale od 1889 roku 
zaczęto tu grzebać również oso-
by zasłużone dla miasta i całego 
Podhala. Na cmentarzu jest 320 
grobów – wśród nich miejsca 

spoczynki Tytusa Chałubińskiego, 
Jana Krzeptowskiego-Sabały oraz 
twórcy zakopiańskiego stylu Sta-
nisława Witkiewicza.  

Na drugi dzień naszego gór-
skiego pobytu zaplanowaliśmy 
wycieczkę do Doliny Strążyskiej. 
Jest to jedna z piękniejszych dolin 
dostępnych dla mieszczuchów. 
Jej nazwa pochodzi od góralskiej 
strągi, czyli przenośnego ogro-
dzenia, za którym gromadzone 
są owce do dojenia. Ma długość 
około 2 kilometrów i kończy się 
północną stroną Giewontu. Za-
chwyci nas płynący tamtędy po-
tok, a zwłaszcza głazy porośnięte 
rdzawo-wiśniowym nalotem. To 
właśnie ten nalot wydziela specy-
ficzny zapach fiołków, który sła-
wił poeta Ignacy Kraszewski. Spa-
cerując tą doliną, warto zwrócić 
uwagę na Trzy Kominy o charak-
terystycznym, strzelistym kształ-
cie. Po upływie około 30 minut 
wychodzimy na polanę, na której 
znajdują się szałasy góralskie. Po 
lewej stronie widać ogromny głaz, 
noszący nazwę Sfinks. W jednym 
z szałasów urządzono herbaciar-
nię, tam można się napić herbaty 
i zjeść smaczne ciasto. 

W odległości około 20 minut 
od szałasów znajduje się wodo-
spad Siklawica. To dwa strumie-
nie, wyższy ma 13 metrów wyso-
kości, niższy 10 metrów. Patrząc 
wysoko nad nim, dostrzeżemy 
masyw Giewontu. Po krótkim 
odpoczynku możemy wracać. 
Przy wyjściu z doliny czekają na 
nas busy, którymi udamy się do 
każdej części Zakopanego. Propo-
nuję wyjazd na baseny termalne 
do Chochołowa. To nowy kom-
pleks basenowy, gdzie można 
naprawdę się zrelaksować i od-

Wodospad Siklawica

począć po trudach górskiej wy-
cieczki. Wstęp, niestety, nie jest 
tani. Koszt 3-godzinnego wynosi 
59 zł (emeryci mają zniżkę). Na 
basenach są wody lecznicze, czyli 
solankowe i borowinowe. 

Na trzeci dzień zaplanowa-
liśmy  wycieczkę na jeden z naj-
bliższych szczytów górskich, czyli 
na Nosal. Jest położny w grani-
cach miasta i kojarzony przez 
wszystkich miłośników narciar-
stwa. Najpierw musimy się dostać 
do Kuźnic. Tu korzystamy z miej-
scowych busów. Po zakupieniu 
biletu wstępu do Tatrzańskiego 
Parku Narodowego, wchodzimy 
na trasę, kierując się zielonym 
szlakiem. Idziemy szeroką ścieżką 
ułożoną z kamieni. Warto mieć 
wygodne buty. Po przejściu 20 
minut w prawo jest odgałęzienie 
na Skupniów Upłaz i dalej na Mu-
rowaniec. My idziemy dalej pro-
sto i po około 10 minutach wcho-

dzimy na przełęcz. Tu mamy do 
wyboru: albo idziemy dalej na 
Nosal, albo skręcamy w prawo na 
Polanę Olczyską. Oczywiście wy-
bieramy Nosal, do którego docie-
ramy po około 15 minutach. Samo 
wejście na szczyt nie jest trudne. 
Jest tylko jeden element niebez-
pieczny. Szczyt to grupa kamieni 
wapiennych na wysokości 1206 m 
n.p.m. Rozpościera się stad wspa-
niały widok. Z lewej strony widać 
wierzchołki Tatr Bielskich, piękne 
szczyty nad halą Gąsienicową, 
Dolinę Goryczkową i Kondratową. 
Wspaniale prezentuje się Giewont 
i Kominiarski Wierch. Wybieramy 
drogę powrotną przez Polanę Ol-
czyską. To około 2 godziny mar-
szu. Jest cisza i spokój, co sprzyja 
podziwianiu spokojnego krajo-
brazu górskiego. Dochodzimy do 
przystanku autobusowego, skąd 
wracamy do Zakopanego.

Tekst i fot. (Maw)

Widok z Nosala

Potok górski

Kościółek na Pęksowym BrzyzkuNosal
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 Golub-Dobrzyń
 TrombQuartet, czyli kwartet puzonowy w składzie: Piotr Banyś, Wojciech Jeliński, 

Marek Kaczor, Tomasz Kaczor - zagra w Szafarni w sobotę 22 września o godzinie 
17.00. TrombQuartet to oryginalny, jeden z nielicznych tego typu zespołów w Polsce, 
istnieje od 2012 roku. Od tego czasu regularnie koncertuje oraz rozwija swój warsztat 
wykonawczy, doskonaląc niepowtarzalne brzmienie kwartetu puzonowego i poszerza-
jąc ciągle repertuar. Artyści prezentują podczas koncertów nie tylko utwory z kręgu 
muzyki klasycznej wszystkich epok. Podczas sobotniego koncertu artyści wykonają 
kompozycje Magdaleny Cynk, Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej, Piotra Mossa, Feliksa No-
wowiejskiego oraz Kazimierza Serockiego. Zapraszamy do Ośrodka Chopinowskiego 
w Szafarni. Wstęp wolny!

 Wąbrzeźno
 19 września, o godzinie 17.00 w WDK planowane jest promocyjne spotkanie 

w związku z nową książką Pawła Beckera „Opowieści starych dzwonów”. Jest ona skie-
rowana przede wszystkim do najmłodszych czytelników, którzy chcieliby poznać histo-
rię swojego miasta i jego mieszkańców. – W bogatej bibliotece regionalnych książek 
historycznych brakuje publikacji związanych z naszym miastem, przeznaczonych dla 
dzieci. Dlatego też pojawiła się ta książka. A kto lepiej opowie dzieje Wąbrzeźna niż 
cztery kościelne dzwony? Teodor, Bernard, Szymon i czwarty dzwon snują swoje opo-
wieści o pięknym zamku, rycerzu Mikołaju z Ryńska, ojcu Bernardzie, ks. Połomskim 
czy dzielnej Jadwidze Łojewskiej-Stempniewicz. W czterech opowieściach najmłodsi 
mogą poznać dzwony i bohaterów lokalnych dziejów a dorośli przypomnieć sobie, kto 
jest patronem ich ulicy czy pobliskiego pomnika. Książkę pięknie zilustrowała malarka 
Cecylia Szymańska – mówi autor książki. Na spotkaniu będzie można nabyć książkę 
w promocyjnej cenie. Wstęp wolny!

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

 14 października WDK zaprasza do udziału w XXI Ogólnopolskim Przeglądzie 
Dorobku Twórczego Seniorów. Celem przeglądu jest aktywizacja amatorskiego sce-
nicznego ruchu artystycznego seniorów, realizacja własnych możliwości twórczych 
poprzez udział w różnorodnych prezentacjach scenicznych. W imprezie mogą wziąć 
udział soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, kapele, zespoły folk-
lorystyczne, kabarety. Kartę zgłoszenia należy przesłać do 28 września na adres organi-
zatora: Wąbrzeski Dom Kultury ul. Wolności 47; 87-200 Wąbrzeźno, mail: animacja@
wdkwabrzezno.pl.

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

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

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

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Podziękowali 
za ochronę zabytków
REGION  W ramach inauguracji Europejskich Dni Dziedzic-
twa, w Teatrze Horzycy w Toruniu 7 września odbyło się pod-
sumowanie dziesięciu lat realizacji marszałkowskiego pro-
gramu wspierania prac w kujawsko-pomorskich zabytkach. 
Certyfikaty z podziękowaniami marszałka Piotra Całbeckie-
go odebrali przedstawiciele 140 instytucji zaangażowanych 
w opiekę nad materialnym dziedzictwem regionu. Wyróżnie-
nia trafiły także do instytucji z naszego powiatu 

– Dzięki realizacji programu 
ochrony zabytków samorządu wo-
jewództwa kujawsko-pomorskie-
go od ponad 10 lat przekazujemy 
środki na odnawianie obiektów 
zabytkowych. Chodzi zarówno 
o remonty dachów i elewacji, jak 
i renowację wnętrz oraz konser-
wację zabytkowego wyposażenia. 
Dziękuję radnym województwa 
za konsekwentne wspieranie tego 
rodzaju działań, a szczególne po-
dziękowania należą się właścicie-
lom i zarządcom tych obiektów. To 
dzięki nim mamy w regionie setki 
odrestaurowanych i uchronionych 
przed zniszczeniem zabytków – 
mówi marszałek Piotr Całbecki.

W czasie ostatniej dekady bli-
sko 90 milionów złotych wsparcia 
samorządu województwa ze środ-
ków unijnych i budżetu trafiło na 
około 1,5 tysiąca prac, od remontów 
konserwatorskich po restaurację 
dzieł sztuki w blisko 380 zabytko-
wych obiektach w całym regionie. 
Najwięcej z nich to kościoły, wśród 
nich wiele świątyń w niewielkich 
wsiach. Na liście dotowanych prac 
nie brakuje też pałaców, zamków 
i dworów, kamienic i budynków 
mieszkalnych oraz zabytkowych 
gmachów szkół, muzeów i innych 
instytucji. Aktywność samorządu 
w dziedzinie ochrony zabytków 
zauważyła Unia Europejska, która 
przyznała naszemu województwu 

prestiżowe wyróżnienie Europa 
Nostra.

W ramach uroczystości inau-
gurującej Europejskie Dni Dzie-
dzictwa i podsumowującej 10 lat 
realizacji programu prac w zabyt-
kach, certyfikaty z podziękowa-
niami za troskę i opiekę nad ma-
terialnym dziedzictwem regionu 
odebrali z rąk marszałka Piotra 
Całbeckiego przedstawiciele po-
nad 140 instytucji uczestniczących 
w realizacji programu: samorzą-
dowcy, proboszczowie parafii i li-
derzy zgromadzeń zakonnych, dy-
rektorzy instytucji kulturalnych, 
działacze pozarządowi i szefowie 
instytucji funkcjonujących w za-
bytkowych obiektach.

Z naszego terenu certyfikaty 
otrzymali: powiat golubsko do-
brzyński – Parafia Rzymskokato-
licka p.w. św. Małgorzaty Panny 
i Męczennicy w Ciechocinie, Od-
dział PTTK im. Zygmunta Kwiat-
kowskiego w Golubiu-Dobrzyniu, 
Piotr Tuliszewski, Parafia Rzym-
skokatolicka p.w. św. Katarzyny 
i Małgorzaty w Wielkiej Łące, Po-
wiat Golubsko-Dobrzyński, Parafia 
pw. św. Jakuba Apostoła w Płon-
nem, Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. św. Mikołaja w Radominie, 
Klasztor OO. Karmelitów w Obo-
rach, Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Świętej Trójcy w Działyniu; 
powiat lipnowski – Parafia Rzym-

skokatolicka p.w. św. Barbary 
w Chrostkowie, Klasztor Karme-
litów Bosych w Trutowie, Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. Świętego 
Krzyża w Suminie, Fundacja Kró-
lewski Skład Solny - Bobrowniki 
nad Wisłą, Parafia Rzymskoka-
tolicka p.w. Wniebowzięcia NMP 
w Lipnie, Gmina Wielgie; powiat 
rypiński – Powiat Rypiński, Para-
fia Ewangelicko-Augsburska w Ry-
pinie, Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Świętej Trójcy w Rypinie, Spół-
dzielnia Mieszkaniowa Własnościo-
wo-Lokatorska w Balinie; powiat 
wąbrzeski – Parafia Rzymskoka-
tolicka p.w. św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Dębowej Łące, Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba 
Apostoła w Wielkich Radowiskach, 
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. 
Małgorzaty w Łobdowie, Parafia 
Rzymsko-Katolicka p.w. św. Kata-
rzyny Aleksandryjskiej w Osiecz-
ku, Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
św. Jana Chrzciciela w Nowej Wsi 
Królewskiej, Parafia Rzymskoka-
tolicka p.w. św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Zieleniu, Parafia Rzym-
skokatolicka p.w. św. Wawrzyńca 
w Ryńsku, Parafia Rzymskokato-
licka p.w. św. Apostołów Szymo-
na i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie. 
Gratulujemy!

(ToB)
fot. Urząd Marszałkowski/

Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl
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05:35 Elif

05:35 Elif odc. 321 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 14 - 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. 42 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 107 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 91 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Afryka Południowa odc. 1 - film
14:00 Elif odc. 322 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Portoryko - Polska Siatkówka
15:50 Portoryko - Polska Siatkówka
16:25 Portoryko - Polska Siatkówka
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 44
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3331
18:30 Korona królów odc. 92 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 253 s. 20 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:30 Magazyn śledczy Anity Gargas
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 20
23:50 Ocaleni odc. 25
00:55 Tanie dranie - Moroz
  i Kłopotowski komentują świat  
 odc. 66

05:15 Ukryta prawda odc. 331 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 118 - serial 

07:10 Szpital odc. 399 - serial 

08:10 Dr House odc. 11 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 8 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 674 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 119 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 573 - serial 

14:55 Szpital odc. 400 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 10 - serial

16:50 Kryminalni odc. 9 - serial

17:55 Dr House odc. 12 s. 6 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 675 - serial

20:00 Niania i wielkie bum - komedia

22:15 Lucyfer odc. 10 - serial

23:15 Strzelec odc. 1 s. 2 - serial

00:15 Kick-Ass 2 - komedia

06:00 Spadkobiercy odc. 55

07:05 Turbo Fast odc. 22 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 23 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 9

09:00 Septagon odc. 7 - serial

10:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 9

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 9 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

 odc. 131 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 132 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 182

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 437 - serial 

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 7 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 7 s. 1 - serial 

18:00 Septagon odc. 8 s. 1 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 438 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 216 - serial

21:00 Łzy słońca - dramat

23:40 Kill Bill II - film

02:25 Interwencja 

06:00 Kontrakt na miłość odc. 24 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 143 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 47
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 104 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 20 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 19 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 58 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 104 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 105 s. 3 - serial 
20:00 Wściekle szybcy - komedia 
22:00 Agenci bardzo specjalni
  - komedia
00:15 Ciało - komedia 

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Jajko - film

08:50 Miasto z morza - film

11:00 Przyłbice i kaptury odc. 7 - serial

12:10 Przyłbice i kaptury odc. 8 - serial

13:15 Studio Kultura - rozmowy

13:35 Braciszek - film

15:20 Program publicystyczny

15:45 Drzazgi - komedia

17:50 Konkurs Chopinowski na  

 Instrumentach 

 Historycznych odc. 4

18:45 Informacje kulturalne

19:00 Konkurs Chopinowski na  

 Instrumentach 

 Historycznych odc. 4

21:05 Hombre - western 

23:05 Pojedynki stulecia odc. 2

23:40 Bolesław Matuszewski - nieznany  

 pionier kinematografii - komedia

00:30 Scena klasyczna odc. 28

06:50 Był taki dzień odc. 287
06:55 Wojenne dziewczyny 
 odc. 22 s. 2 - serial
07:45 Powstanie Warszawskie dzień 
 po dniu odc. 44
07:55 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 2 - serial
08:30 Najważniejsze miejsce 
 na świecie
09:05 Zaginiony rękopis 
 Pieśni Legionów
09:25 Polskie Termopile - film
10:15 Sensacje XX wieku odc. 95
11:20 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 3 - film
12:25 Jan Serce odc. 8 - serial 
13:35 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 6 - serial
14:40 Amerykańska broń odc. 3 - film
15:40 Wielka Armada - kulisy klęski  
 odc. 1 - serial
16:35 Komunikaty Wojenne odc. 18
16:45 Teatr historii odc. 3
17:20 Koło historii odc. 51
17:50 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Taśmy bezpieki odc. 56
18:50 Wojenne dziewczyny 
 odc. 23 s. 2 - serial
20:00 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 2 - serial
21:00 Wojna generałów odc. 2 - serial
22:00 Spór o historię odc. 71
22:40 Szerokie tory odc. 52
23:20 Wyjęci spod prawa odc. 3 - serial
00:20 Cyrk po sowiecku odc. 1 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Monster 
 Trucków - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Fatima - orędzie na dziś odc. 3
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Koncert z okazji 325. rocznicy  
 Odsieczy Wiedeńskiej: 
 Venimus, Vidimus, Deus Vicit 
15:30 Komandosi dobroci - komedia
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
16:35 Porady medyczne Bonifratrów
17:00 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło”
17:05 Głos świadków historii odc. 6
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 1 - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wbrew wszelkim 
 przeciwnościom - serial 
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Wspinaczka w Tajlandii - komedia
23:50 Młodzi światu

05:55 Na dobre i na złe odc. 711 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 27 s. 3
07:20 Na sygnale odc. 112 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz odc. 1473
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 161
11:25 Rodzinka.pl odc. 1 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1896 
 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 36
14:05 Postaw na milion
15:00 Na dobre i na złe odc. 711 - serial 
15:55 Koło fortuny
16:30 Familiada
16:55 Portoryko - Polska Siatkówka
17:20 Portoryko - Polska Siatkówka
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram odc. 5216 
18:35 Rodzinka.pl odc. 158 s. 7 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 43 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1896 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1897 - serial 
20:45 Bake Off Junior odc. 2
21:45 Starsza pani musi zniknąć 
 - komedia 
23:20 Na sygnale odc. 197 - serial 
23:50 Sydney i siedmiu nieudaczników  
 - komedia
01:50 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 2 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 7 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2286

11:00 Ukryta prawda odc. 930 - serial

12:00 Szpital odc. 819 - serial

13:00 Szkoła odc. 582 - serial

14:00 19+ odc. 283 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 6

15:30 Szkoła odc. 583 - serial

16:30 19+ odc. 284 - serial

17:00 Szpital odc. 820 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 931 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5432

20:10 Doradca smaku odc. 8 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2745 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 179

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 18

22:30 Zmierzch - film

01:00 Pułapka odc. 1 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 632 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 633 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 120 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 733 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 14 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 800 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2717 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 846 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3715 
16:30 Na ratunek 112 odc. 249 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 239 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2718 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 266 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 120
21:10 Przyjaciółki odc. 136 - serial 
22:10 Cold Creek Manor - thriller
00:50 Chirurdzy odc. 105 - serial 

06:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 11:00 Przyłbice i kaptury 06:55 Wojenne dziewczyny

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

Vin Serento jest szefem gangu, który organizuje 
nielegalne wyścigi samochodowe na ulicach Los 
Angeles. Ludzie Vina planują napaść na szefa 
mafii, Juana Carlosa de la Sol.

17-letnia Isabella Swan poznaje w nowej szkole 
Edwarda Cullena. Gdy chłopak wyznaje jej, że jest 
wampirem i od wieków żywi się krwią zwierząt, 
zauroczenie nastolatki przeradza się w płomienne 
uczucie.

„Zmierzch”
(2008r.) TVN 22:30

„Wściekle szybcy”
(2015r.) TV Puls 20:00
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05:35 Elif

05:35 Elif odc. 322 - serial
06:35 Głos Dunaju - komedia
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. 43 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 108 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 92 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w zagrodzie odc. 12
12:55 Afryka Południowa odc. 2 - film
14:00 Elif odc. 323 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość odc. 15 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 45
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3332
18:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 2
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:35 The Wall. 
 Wygraj marzenia odc. 37
21:30 Big Music Quiz odc. 14
22:35 Boska Florence - komedia 
00:35 Magazyn kryminalny 997 odc. 20

05:15 Ukryta prawda odc. 332 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 119 - serial 

07:10 Szpital odc. 400 - serial 

08:10 Dr House odc. 12 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 9 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 675 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 120 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 574 - serial 

14:55 Szpital odc. 401 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 11 - serial

16:50 Kryminalni odc. 10 - serial

17:55 Dr House odc. 13 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 676 - serial 

20:00 Happy Feet: 

 Tupot małych stóp - film

22:15 Beowulf - film

00:40 American Horror Story: 

 Murder House odc. 7 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 56
07:05 Turbo Fast odc. 23 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 24 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 10
09:00 Septagon odc. 8 - serial
10:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 10
11:00 Transakcje za milion dolarów:  
 Nowy Jork odc. 1 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 133 - serial
13:00 Galileo odc. 696
14:00 Galileo odc. 697
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 438 - serial 
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 8 s. 1 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 8 - serial 
18:00 Septagon odc. 6 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 439 - serial 
20:00 Gwiazdy kabaretu 
 odc. 2 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 213 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 214 - serial
23:00 Wirtualna rewolucja - film
01:00 Galileo: Tajemnicze historie  
 odc. 2

06:00 Kontrakt na miłość odc. 25 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 144 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 48
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 105 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 21 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 20 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 59 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 105 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 106 s. 3 - serial 
20:00 Wasabi: Hubert zawodowiec 
 - komedia
21:55 Piekielna walka - film
23:55 Spartakus: Zemsta 
 odc. 1 s. 2 - serial
01:00 Spartakus: Zemsta 
 odc. 2 s. 2 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Anioł dziwnych przypadków - film

08:55 Drzazgi - komedia

11:00 Przyłbice i kaptury odc. 9 - serial

12:15 Kanclerz odc. 1 - serial 

13:15 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Którędy po sztukę

13:45 Nad rzeką, której nie ma - film

15:20 Zagraj ze mną - film

16:00 Program publicystyczny

16:40 Żegnaj, Solo - dramat

18:15 Pegaz odc. 103

18:50 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach Historycznych

21:20 Informacje kulturalne

21:40 Wstęp do filmu odc. 107

21:45 Portret rodzinny we wnętrzu 

 - dramat

23:55 Hombre - western 

01:55 Cześć, Tereska! - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 288
07:00 Wojenne dziewczyny 
 odc. 23 s. 2 - serial
07:50 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 45
08:00 Taśmy bezpieki odc. 56
08:35 Marzyciele odc. 7
09:05 Teatr historii odc. 3
09:35 Koło historii odc. 51
10:10 Cyrk po sowiecku odc. 1 - serial
10:40 Sensacje XX wieku odc. 178
11:15 Odkryć tajemnicę odc. 4 - serial
12:15 Jan Serce odc. 9 - serial 
13:15 Historia jedzenia 
 po amerykańsku odc. 2 - serial
14:05 O Nowej to Hucie ballada... 
 - komedia
14:40 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 2 - serial
15:40 Genialne wynalazki odc. 3 - serial
16:35 Komunikaty Wojenne odc. 18
16:45 Liczył się tylko honor - komedia
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:20 Ex libris
18:45 Wojenne dziewczyny 
 odc. 24 s. 2 - serial
19:40 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 44
20:10 Piwna historia - film
20:45 Zaginiony rękopis 
 Pieśni Legionów
21:05 Helikoptery w akcji odc. 2 - serial
22:00 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 43
22:35 Szerokie tory odc. 107
23:05 Zaginiony rękopis 
 Pieśni Legionów
23:25 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 2 - serial
00:10 Cyrk po sowiecku odc. 2 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 1 - 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
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Góra Świętej Anny - komedia
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Kościół w potrzebie 
12:45 Święty na każdy dzień
12:50 Góra Krzyży
13:00 Chryste ratuj - komedia
13:25 Desant na Czerniaków 
 - „Radosław” zgłębia 
 historię - komedia
13:55 Kartka z kalendarza
14:00 Wspinaczka w Tajlandii - film
14:50 Kolory świętości
14:55 Słowo życia - rozważanie
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial
17:00 Boliwia odc. 12 - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Listy do Pana Boga - dramat
23:50 Lusaka City of Hope - komedia

06:00 Egzamin z życia odc. 3 - serial 
06:50 Anna Dymna - spotkajmy się
07:20 Na sygnale odc. 113 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz odc. 1474
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 162
11:25 Rodzinka.pl odc. 2 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1897 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 37
14:00 Coś dla Ciebie odc. 167
14:30 Rodzinka.pl odc. 239 - serial
15:05 XX Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2014 odc. 2
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 12 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram odc. 5215 
18:35 Kronika PKO 
 Biegu Charytatywnego
18:39 Rodzinka.pl odc. 159 s. 7 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 44 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1897 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1898 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 105 s. 9 - serial
21:45 Rodzinka.pl odc. 240 - serial
22:20 Kabaret Hrabi 
 - Savoir vivre. Bon ton
23:00 Pitbull. Nowe porządki - film
01:20 Uwięziona w mroku - thriller 

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 8 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2287

11:00 Ukryta prawda odc. 931 - serial

12:00 Szpital odc. 820 - serial

13:00 Szkoła odc. 583 - serial

14:00 19+ odc. 284 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 6

15:30 Szkoła odc. 584 - serial

16:30 19+ odc. 285 - serial

17:00 Szpital odc. 821 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 932 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5433 

20:00 Jurassic World - film

22:40 Green Lantern - film

01:00 Shrek II - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 634 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 635 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 121 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 734 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 15 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 801 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2718 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 847 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3716 
16:30 Na ratunek 112 odc. 250 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 240 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2719 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 267 - serial
20:05 World of Dance - Polska odc. 1
21:35 Lepiej późno niż wcale odc. 1
22:40 X-Men II - film
01:35 Dziecko Rosemary - serial

06:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Przyłbice i kaptury 07:00 Wojenne 

dziewczyny

11:55 Barwy Szczęścia 15:30 Szkoła 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Hubert, paryski policjant, wyjeżdża na urlop do 
Tokio, gdzie przed laty przeżył cudowne chwile 
z utraconą ukochaną. Teraz okazuje się, że jest 
ojcem 19-letniej Yumi. Oboje muszą uciekać przed 
yakuzą.

Rządy w królestwie duńskim sprawuje król Hrothgar, 
prześladowany przez okrutnego potwora Grendela. 
Z pomocą królowi przybywa nieustraszony wojownik 
Beowulf, który mężnie stawia czoła bestii.

„Wasabi: Hubert zawodowiec”
(2001r.) TV Puls 20:00

„Beowulf”
(2007r.) TVN 7 22:15
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06:25 Sprawa dla reportera

05:55 Klan odc. 3330
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Las bliżej nas odc. 73 s. 2
08:25 Pełnosprawni
08:50 Studio Raban odc. 43
09:20 Rodzinny ekspres odc. 47
09:50 Na ratunek Wenecji - komedia
10:55 Korona królów 
 - taka historia… odc. 2
11:30 Korona królów odc. 89 - serial 
12:00 Korona królów odc. 90 - serial 
12:25 Korona królów odc. 91 - serial 
13:00 Korona królów odc. 92 - serial 
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 187
14:10 Jak to działa? odc. 162
15:05 Ojciec Mateusz 
 odc. 253 s. 20 - serial
16:00 Rolnik szuka żony odc. 2 s. 5
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 46
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Drogi wolności odc. 2 - serial 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 29 s. 3 - serial 
21:30 Mistrzostwa Europy 
 w Chorzowie Żużel
23:00 4 Blocks odc. 3 - serial 
00:10 Boska Florence - komedia 

05:15 Ukryta prawda odc. 333 - serial 

06:20 Mango - Telezakupy

08:25 Żony Hollywood 

 odc. 7 s. 3 - serial

09:25 Żony Hollywood 

 odc. 8 s. 3 - serial

10:25 Żony Hollywood 

 odc. 9 s. 3 - serial

11:25 Happy Feet: 

 Tupot małych stóp - film

13:45 Evan Wszechmogący - komedia 

15:45 Harry Potter i Komnata

  Tajemnic - film

19:00 Terminal - komedia

21:45 Czas na miłość - komedia

00:15 Ring II - horror 

06:00 Spadkobiercy odc. 57
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Obrońcy Berk odc. 18 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 17 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 3 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 4 - serial
08:55 Dzielna Mysz odc. 8 - serial
09:25 Pieska przygoda - komedia 
11:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 435 - serial 
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 436 - serial 
13:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 437 - serial 
14:05 STOP Drogówka odc. 183
15:20 Aladyn i Lampa Śmierci - film
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 438 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 439 - serial 
19:00 Galileo odc. 698
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 3
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 215 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 216 - serial
23:00 Zakładnik z Wall Street - thriller 
01:00 STOP Drogówka odc. 183

06:00 Magnum odc. 19 s. 7 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 76 s. 3

07:50 Szalone fabryki polskiej muzyki!  

 odc. 9

08:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 102 s. 3 - serial 

09:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 103 s. 3 - serial 

10:40 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 104 s. 3 - serial 

11:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 105 s. 3 - serial 

12:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 106 s. 3 - serial 

13:35 Powrót do przyszłości II 

 - komedia 

15:50 Hellboy - film

18:15 Książę i ja III: Królewski 

 miesiąc miodowy - komedia

20:00 Mechanik: konfrontacja - film

22:00 Armageddon - film

01:00 Na jedwabnym szlaku - serial 

07:00 Nienasyceni odc. 2

07:25 Teledyski

07:50 Informacje kulturalne

08:05 Ostatnie takie trio - dramat

08:55 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 27 - serial 

10:00 Gwiazdy tamtych lat odc. 13

10:40 Czarny Błysk odc. 2 - serial

10:50 Kocia muzyka - film

11:05 Szlakiem Kolberga odc. 24

11:40 Arcydzieła bez tajemnic 

 odc. 3 - serial

12:10 Informacje kulturalne

12:35 Lawrence z Arabii - film

14:35 Lawrence z Arabii - film

16:35 Wydarzenie aktualne

17:15 Wstęp do filmu odc. 74

17:20 Marzenia o karierze - komedia

19:05 Elvis Presley: ‘56 Special 

 - komedia

20:20 Z krwi i kości - dramat

22:30 Dranie w kinie odc. 34

23:10 Wieczór z Lou Reedem

00:25 Skandalista Larry Flynt - film

06:50 Był taki dzień odc. 289
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 24 - serial
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 3
08:15 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 46
08:25 Zakochaj się w Polsce odc. 3 s. 1
08:50 Komunikaty Wojenne odc. 18
09:00 Wojna domowa odc. 5 - serial
09:35 Wojna domowa odc. 6 - serial
10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 31
10:40 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 6 - serial
11:45 Amerykańska broń odc. 3 - film
12:45 Olbrzymy z epoki lodowcowej  
 odc. 3 - serial
13:45 Szerokie tory odc. 77
14:20 Podróże z historią odc. 3 s. 1
14:50 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 3 - film
15:55 Spór o historię odc. 185
16:40 Odkryć tajemnicę odc. 4 - serial
17:35 Marzyciele odc. 8
18:05 Czarne chmury odc. 1 - serial
19:10 Nieznana Białoruś odc. 133 - film
20:10 Wojna generałów odc. 2 - serial
21:15 Polskie drogi odc. 3 - serial
23:00 A zaczęło się wszystko 
 na Kresach - komedia
00:05 Aksamitni terroryści - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Sanktuarium Matki Ubogich 
 w Banneux - komedia
09:55 Kabwe 
10:00 Informacje dnia
10:15 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:30 Święty na każdy dzień
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
12:50 Porady medyczne Bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Oratorium o Męczennikach  
 Sandomierskich 
 - Dojrzewanie drzewa. Witraż  
 wiernością malowany odc. 2
15:00 Filmowe życiorysy
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 18
16:00 Informacje dnia
16:10 Próba wiary - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Król Dawid odc. 12 - serial 
22:55 Kartka z kalendarza
23:00 Włodek Pawlik 
 - „Misterium Stabat Mater”
23:00 Włodek Pawlik 
 - „Misterium Stabat Mater”
23:55 Kolory świętości

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1894 - serial 
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1895 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1379 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 163
11:20 Pogoda - flesz odc. 267
11:35 Makłowicz w podróży odc. 165
12:15 Starsza pani musi zniknąć 
 - komedia 
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:20 Festiwal Muzyki Tanecznej
16:20 Słowo na niedzielę 
16:35 Rodzinka.pl odc. 240 - serial
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 105 s. 9 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 Kronika PKO
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 13
20:05 The Voice of Poland odc. 4 s. 9
21:10 The Voice of Poland odc. 5 s. 9
22:15 Uwięziona w mroku - thriller 
23:50 Do utraty sił - dramat
02:05 Pitbull. Nowe porządki - film

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1090

11:00 Na Wspólnej odc. 2742 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2743 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2744 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2745 - serial

12:50 MasterChef odc. 1 s. 7

14:20 Ameryka Express odc. 2

16:00 Drzewo marzeń odc. 1 s. 2

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 18

18:00 36,6 °C odc. 2 s. 4

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5434 

20:00 Mam talent odc. 2 s. 11

21:45 Piraci z Karaibów: 

 Klątwa Czarnej Perły - film

00:45 Jurassic World - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:15 My3 odc. 53

09:40 My3 odc. 54

10:10 Ewa gotuje odc. 338

10:45 Nasz nowy dom odc. 108

11:45 Śpiewajmy razem.

  All Together Now odc. 2

13:15 World of Dance - Polska odc. 1

14:45 Lepiej późno niż wcale odc. 1

15:45 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 42

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 101

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 102

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 268 - serial

20:05 Kung Fu Panda 3 - film

22:10 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 89

00:10 Polowanie na łowcę - thriller 

15:45 Harry Potter
 i Komnata Tajemnic

14:05 STOP Drogówka 09:45 Lombard. Zycie pod 
zastaw

08:05 Ostatnie takie trio 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

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

Florence Foster Jenkins kochała muzykę. Nie 
miała niestety żadnych zdolności, ale mimo to 
pragnęła podbić świat śpiewem.

Amerykanka i duński książę wyruszają w podróż 
poślubną, którą spędzają w górskim hotelu. 
Nowożeńcy spotykają byłego chłopaka Paige. 
Okazuje się także, że urokliwa okolica może zostać 
zniszczona.

„Książę i ja III: Królewski 
miesiąc miodowy”

(2008r.) TV Puls 18:15

„Boska Florence”
(2016r.) TVP 1 22:35



Niedziela, 16 września 2018

04:45 Galeria

04:45 Galeria
05:40 Klan odc. 3332
06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień Aktualności 
08:35 Las bliżej nas odc. 74 s. 2
09:00 Ziarno odc. 676
09:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 48 - serial
10:00 Zakochaj się w Polsce odc. 85
10:30 Leśniczówka odc. 30 - serial 
10:55 Leśniczówka odc. 31 - serial 
11:30 Leśniczówka odc. 32 - serial 
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
13:00 Dziki Zachód 
 - w sercu pustyni odc. 1 - film
14:00 Dożynki Prezydenckie w Spale
15:05 Big Music Quiz odc. 14 
16:05 The Wall. 
 Wygraj marzenia odc. 37
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 47
17:20 Pogoda
17:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 29 s. 3 - serial 
18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Drogi wolności odc. 3 - serial 
21:15 Rolnik szuka żony odc. 3 s. 5
22:20 Szkoła stewardes - komedia
23:55 Konkurs Chopinowski 
 na Instrumentach   
 Historycznych odc. 2
01:25 Bezmiar sprawiedliwości 
 - dramat

06:00 Spadkobiercy odc. 58

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  

 odc. 19 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 18 - serial

08:05 Dzielna Mysz odc. 9 - serial

08:25 Tom i Jerry odc. 4 - film

09:50 Galileo odc. 697

10:50 Galileo odc. 698

11:50 Poszukiwacze świętej włóczni  

 - film

14:10 Niewidzialny - film

16:45 Biały Tygrys - film

19:00 Galileo odc. 699

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny.  

 Wszystko się może zdarzyć - film

22:05 Predator II - film

00:30 Łzy słońca - dramat

06:00 Flash odc. 9 s. 2 - serial

06:50 Skorpion odc. 6 s. 2 - serial

07:45 Skorpion odc. 7 s. 2 - serial

08:35 Skorpion odc. 8 s. 2 - serial

09:30 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 8 s. 2 - serial

10:05 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 9 s. 2 - serial

10:50 Powrót do przyszłości II - komedia 

13:15 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

15:00 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

16:25 Książę i ja IV: W krainie słoni 

 - komedia

18:20 SexiPistols - western 

20:00 Gladiator - dramat

23:10 Centurion - film

01:10 Ukryta tożsamość odc. 2 - serial

07:00 Białoruski klimat odc. 2

07:30 Teledyski

07:55 Dranie w kinie odc. 34

08:35 Pan wzywał, Milordzie? 

 odc. 26 - serial

09:40 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 14 - serial

10:45 Trzeci punkt widzenia odc. 254

11:25 Wizyta - komedia

13:00 Znachor - dramat

15:20 Chuligan literacki odc. 95

15:50 Luci mie traditrici

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 532

18:10 Czy jest tu panna na wydaniu?  

 - komedia 

19:30 Dziewczyny do wzięcia - komedia 

20:30 Katyń - dramat

22:40 Trzeci punkt widzenia odc. 254

23:20 Neon - komedia

00:20 Scena alternatywna odc. 62

06:50 Był taki dzień odc. 290
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 25 - serial
08:05 Pasterz - Kazimierz 
 Kardynał Świątek - komedia
09:10 Wojna domowa odc. 7 - serial
10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 11
10:50 Historia jedzenia po amerykańsku  
 odc. 2 - serial
11:55 Komunikaty Wojenne odc. 18
12:10 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 2 - serial
13:00 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 47
13:15 Świat z lotu ptaka odc. 3 - serial
14:15 Archiwum zimnej wojny odc. 3
14:40 Komunikaty Wojenne odc. 18
14:50 Judeł gra na skrzypcach 
 - komedia 
16:25 Wielka gra odc. 157
17:20 Wojownicy czasu odc. 13
17:55 Czarne chmury odc. 3 - serial
19:00 Szlakiem śląskich powstańców  
 - komedia
19:45 Helikoptery w akcji odc. 2 - serial
20:50 Ostatnia akcja - komedia
22:30 Wielki test. Mistrzowie uśmiechu
00:10 Czy jest tu panna na wydaniu?  
 - komedia 

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:10 Spotkanie z Magdą 
 Buczek Program dla dzieci
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
10:40 Pochodzenie świata odc. 2 - film
11:30 Cud wirującego słońca - film
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
13:45 W Solankowej Dolinie - serial 
14:10 Effetha - okno na świat - komedia
14:55 Święty na każdy dzień
15:00 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 3 - serial
15:50 Marana - komedia
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Cuda Jezusa odc. 25 - serial 
22:20 Toliara - komedia
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Betafo - komedia
23:55 Kartka z kalendarza

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 1897 - serial 

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 1898 - serial 

07:00 M jak miłość odc. 1380 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie

11:00 Zwierzęca klinika 

 w sercu dżungli - komedia

12:05 Rancho w dolinie - western 

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny 

15:15 Bake Off Junior odc. 2

16:10 Bake off - Ale przepis odc. 2

16:25 The Voice of Poland odc. 4

17:15 The Voice of Poland odc. 5 s. 9

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Na dobre i na złe 

 odc. 711 - serial 

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

20:05 Do utraty sił - dramat

22:15 Syberiada polska - dramat

00:35 Gabriel i góra - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1091

11:00 Drzewo marzeń odc. 2 s. 2

12:00 Co za tydzień odc. 867

12:40 Diagnoza odc. 2 s. 3 - serial

13:40 Mam talent odc. 2 s. 11

15:15 Top Model odc. 2 s. 7

16:15 Służby ratownicze odc. 1 - serial

17:00 Shrek II - film

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5435 

20:00 MasterChef odc. 2 s. 7

21:30 Pułapka odc. 2 - serial

22:30 Oszukać przeznaczenie II 

 - horror 

00:35 Jak to się robi w Chicago - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:05 Megamocny i guzik zagłady - film

09:25 Samoloty - film

11:10 Kung Fu Panda 3 - film

13:20 Noc w muzeum II - komedia

15:40 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 89

17:35 Nasz nowy dom odc. 120

18:40 Aż chce się żyć odc. 8

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 281

20:05 W rytmie serca odc. 30 - serial 

21:05 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 43

23:05 88 minut - thriller 

01:30 Iluzja 2 - thriller 

05:25 Ukryta prawda odc. 334 - serial 

06:25 Mango - Telezakupy

08:30 Żony Hollywood odc. 10 s. 3 - serial

09:30 Columbo odc. 2 - serial

11:30 Columbo odc. 3 - serial

13:40 Areszt domowy - komedia 

15:55 Niania i wielkie bum - komedia 

18:20 Lorax - film

20:00 Harry Potter i więzień 

 Azkabanu - film

23:00 Mama - horror 

01:10 Lucyfer odc. 10 - serial

11:30 Columbo 10:50 Galileo

10:50 Powrót 
do przeszłości II 13:00 Znachor 10:20 Okrasa łamie 

przepisy

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 13:20 Noc w muzeum II

Były stróż w nowojorskim Muzeum Historii Naturalnej 
dowiaduje się, że przestarzałe eksponaty mają trafić 
do magazynów. Postanawia je ocalić, lecz przeszkadza 
mu w tym przebudzony egipski władca.

Były komandos, Mike Harrigan, podjął służbę 
w policji w Los Angeles. Mężczyzna nie 
podejrzewa, że ponownie będzie musiał zmierzyć 
się z niewidzialnym przybyszem z kosmosu, który 
zabija ludzi.

„Predator II – Starcie 
w miejskiej dżungli”
(1990r.) TV 4 22:05

„Noc w muzeum II”
(2009r.) Polsat 13:20



Poniedziałek, 17 września 2018

05:35 Elif

05:35 Elif odc. 323 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 15 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 44 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 109 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 2
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Dziki Zachód 
 - w sercu pustyni odc. 1 - film
14:00 Elif odc. 324 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 187
16:05 Wieczna miłość odc. 16 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 48
17:16 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3333
18:30 Korona królów odc. 93 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Iran - Polska Siatkówka
21:40 Sierpem w plecy
22:25 Biała wizytówka odc. 3 - serial 
23:35 4 Blocks odc. 3 - serial 
00:45 Szkoła stewardes - komedia

05:15 Ukryta prawda odc. 335 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 120 - serial 

07:10 Szpital odc. 401 - serial 

08:10 Dr House odc. 13 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 10 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 676 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 121 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 575 - serial 

14:55 Szpital odc. 402 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 12 - serial

16:50 Kryminalni odc. 11 - serial

17:55 Dr House odc. 14 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 677 - serial 

20:00 Kroll - film

22:10 Kości odc. 3 s. 12 - serial

23:10 Harry Potter i więzień 

 Azkabanu - film

02:15 Moc magii odc. 253

06:00 Spadkobiercy odc. 59
07:05 Turbo Fast odc. 24 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 25 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 11
09:00 Septagon odc. 6 - serial
10:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 11
11:00 Transakcje za milion dolarów:  
 Nowy Jork odc. 2 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 134 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 135 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 146
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 439 - serial 
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 9 s. 1 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 9 - serial 
18:00 Septagon odc. 9 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 440 - serial 
20:00 Sprawiedliwi 
 - wydział kryminalny 
 odc. 217 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 11 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 12 - serial
22:00 Galileo odc. 698
23:00 Galileo odc. 699
0:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 5
01:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 6

06:00 Kontrakt na miłość odc. 26 s. 2
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 145 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 49
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 106 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 22 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 21 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 60 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 106 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 107 s. 3 - serial 
20:00 Uciec, ale dokąd? - film
21:55 Wpół do śmierci - film
23:55 Underworld - thriller 
02:40 Taki jest świat odc. 76 s. 3

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Pierwszy pawilon - film

09:15 Żegnaj, Solo - dramat

11:00 Kanclerz odc. 2 - serial 

12:10 Kanclerz odc. 3 - serial 

13:20 Studio Kultura - rozmowy

13:35 Kobiela na plaży - komedia

14:20 Pokój saren - film

16:00 Studio Kultura - rozmowy

16:15 Program publicystyczny

17:00 Ryś - dramat

18:35 Chuligan literacki odc. 95

19:05 Laterna Magica - film

19:10 Panopticum - film

19:15 AB - film

19:25 Którędy po sztukę odc. 74

19:35 Videofan odc. 85

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Geniusz odc. 2 - serial

21:10 TVP Kultura na 43. 

 Gdynia - Festiwal Filmowy 

 odc. 562

21:35 Kocham radio - komedia

23:30 Kronos odc. 13

00:20 Katyń - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 291
06:55 Wojenne dziewczyny 
 odc. 24 s. 2 - serial
07:55 Ex libris
08:20 Wojownicy czasu odc. 13
09:00 Liczył się tylko honor - film
10:05 Cyrk po sowiecku odc. 2 - serial
10:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 157
11:15 Olbrzymy z epoki lodowcowej  
 odc. 3 - serial
12:20 Jan Serce odc. 10 - serial 
14:05 Zmruż oczy - komedia
15:45 Świat z lotu ptaka odc. 3 - serial
16:50 Spór o historię odc. 185
17:35 Cios w plecy - komedia
18:30 Flesz historii
18:45 Komunikaty Wojenne odc. 19
18:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
19:30 Wojenne dziewczyny 
 odc. 25 s. 2 - serial
20:30 Defilada zwycięzców - film
21:25 Marzyciele odc. 8
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 4
22:35 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 2 - film
23:40 Sierpem w plecy
00:55 Sensacje XX wieku odc. 143

08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:40 Tydzień z Ziemi 
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Młodzi światu
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 W kolorze płomienia - komedia
13:20 Koncert życzeń
14:10 Święty Paweł w Grecji - komedia
14:50 Prof. Iwo Pogonowski 
 - klęska planów kolonialnych  
 hitlerowskich Niemiec
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie - serial
17:20 Święty na każdy dzień 
17:25 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
17:30 Spotkanie Rodziny Radia 
 Maryja w sanktuarium MB  
 Saletyńskiej w Dębowcu
19:45 Jay Jay Odrzutowiec 
 odc. 33 - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 91 - serial
23:00 Rocznica napaści 
 sowieckiej na Polskę
23:40 Szansa na dziecko 
 - naprotechnologia

05:25 Koło fortuny
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 105 s. 9 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 155
07:20 Na sygnale odc. 114 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 164
11:25 Rodzinka.pl odc. 3 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1898 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 38
14:10 Postaw na milion
15:10 O mnie się nie martw 
 odc. 105 s. 9 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 13 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 160 s. 7 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 45 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1898 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1899 - serial 
20:40 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 43
20:55 M jak miłość odc. 1381 - serial 
21:45 Kulisy serialu 
 „M jak miłość” - komedia
21:55 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 7 s. 2 - serial 
23:45 Oficerowie odc. 10 - serial
00:45 Syberiada polska - dramat

05:50 Uwaga! odc. 5435
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 28 s. 2
07:55 Akademia ogrodnika odc. 28
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2288
11:00 Ukryta prawda odc. 932 - serial
12:00 Szpital odc. 821 - serial
13:00 Szkoła odc. 584 - serial
14:00 19+ odc. 285 - serial
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 6
15:30 Szkoła odc. 585 - serial
16:30 19+ odc. 286 - serial
17:00 Szpital odc. 822 - serial
18:00 Ukryta prawda odc. 933 - serial
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5436 
20:10 Doradca smaku odc. 9 s. 9
20:15 Na Wspólnej odc. 2746 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 180
21:30 Top Model odc. 3 s. 7
22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia  
 odc. 3 s. 3 - serial
23:30 Piraci z Karaibów: 
 Klątwa Czarnej Perły - film
02:20 Co za tydzień odc. 867

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 636 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 637 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 122 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 735 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 16 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 802 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2719 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 848 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3717 
16:30 Na ratunek 112 odc. 251 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 241 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2720 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 269 - serial
20:10 Iluzja 2 - thriller
22:55 Pewnego razu 
 w Meksyku: Desperado II - film
01:10 W dolinie Elah - dramat

14:55 Szpital 12:00 Detektyw w akcji 09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 12:10 Kanclerz 10:35 Sensacje XX wieku

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

W Port Royal odbywa się uroczystość nominowania 
kapitana Norringtona na komandora. W tym 
dniu Norrington pragnie też zdobyć rękę córki 
gubernatora. Na przeszkodzie jego planom staje 
szalony pirat.

Rok po tym, gdy Czterej Jeźdźcy przechytrzyli FBI 
i zyskali publiczne uwielbienie dzięki pokazom 
magii, powracają, aby ujawnić nieetyczne praktyki 
pewnego magnata technologicznego.

„Iluzja 2”
(2016r.) Polsat 20:10

„Piraci z Karaibów: 
Klątwa Czarnej Perły”

(2003r.) TVN 23:30



Wtorek, 18 września 2018

05:40 Elif

05:40 Elif odc. 324 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 16 - 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. 45 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 110 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:25 Korona królów odc. 93 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Afryka Południowa odc. 3 - film
14:00 Elif odc. 325 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Opole 2018 na bis
16:05 Wieczna miłość odc. 17 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 49
17:16 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3334
18:30 Korona królów odc. 94 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Bułgaria - Polska Siatkówka
21:40 Jednostka X odc. 2 s. 1 - serial
22:35 Generał MacArthur - film
00:55 1968MM odc. 3 - film

05:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1153 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 121 - serial 

07:10 Szpital odc. 402 - serial 

08:10 Dr House odc. 14 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 11 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 677 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 122 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 576 - serial 

14:55 Szpital odc. 403 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 13 s. 1 - serial

15:55 Zagubieni odc. 13 s. 1 - serial

16:50 Kryminalni odc. 12 - serial

17:55 Dr House odc. 15 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 678 - serial 

20:00 Drużyna potępionych - film

22:05 Wróg numer jeden - thriller 

01:20 Sposób na morderstwo 

 odc. 4 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 60

07:05 Turbo Fast odc. 25 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 26 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 12

09:00 Septagon odc. 9 - serial

10:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 12

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 3 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

 odc. 136 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 137 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 147

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 440 - serial 

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 10 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 10 - serial 

18:00 Septagon odc. 10 s. 1 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 441 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 218 - serial

21:00 Chappie - film

23:35 Zaginiony batalion - dramat

01:30 STOP Drogówka odc. 183

06:00 Kontrakt na miłość odc. 27 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 146 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 50
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 107 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 23 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 22 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 61 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 107 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 108 s. 3 - serial 
20:00 Centurion - film
21:55 Gladiator - dramat
01:05 Na jedwabnym szlaku 
 odc. 7 - serial

08:00 Informacje kulturalne
08:15 Studio Kultura - rozmowy
08:40 Mąż pod łóżkiem
09:20 Ryś - dramat
11:00 Kanclerz odc. 4 - serial 
12:10 Kanclerz odc. 5 - serial 
13:05 Dobranocka - film
13:25 Informacje kulturalne
13:45 Studio Kultura - rozmowy
14:10 Constans - film
15:50 TVP Kultura na 43. Gdynia -  
 Festiwal Filmowy odc. 562
16:10 Program publicystyczny 
16:35 Dwoje bliskich obcych ludzi - film
17:45 Mur - film
19:20 Kronos odc. 13
20:00 Informacje kulturalne
20:20 Wszystko o mojej matce 
 - wstęp do spektaklu 
 Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie
20:30 Wszystko o mojej matce 
 - transmisja spektaklu 
 Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie
22:35 Wszystko o mojej matce 
 - rozmowa po spektaklu 
 Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie
23:05 TVP Kultura na 43. Gdynia
  - Festiwal Filmowy odc. 563
23:30 Swobodny jeździec - dramat
01:10 Dezerterzy odc. 32

06:50 Był taki dzień odc. 292
06:55 Wojenne dziewczyny 
 odc. 25 s. 2 - serial
07:55 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 43
08:25 Flesz historii
08:50 Cios w plecy - film
09:50 Sensacje XX wieku odc. 143
10:25 Sensacje XX wieku odc. 144
10:55 Spór o historię odc. 140
11:30 Matecznik
11:50 Dorastanie odc. 1 - serial 
13:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 26 - serial
14:05 Historia w postaciach 
 zapisana odc. 4 - serial
15:55 Marzyciele odc. 8
16:30 Komunikaty Wojenne odc. 22
16:40 Trzy dni w przedsionku piekła 
 - komedia
17:25 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 49
17:45 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:15 Wojownicy czasu odc. 14
18:50 Wojenne dziewczyny 
 odc. 26 s. 2 - serial
20:05 Polska góra była ich redutą 
 - Kostiuchnówka 1916
21:00 Wielka Armada 
 - kulisy klęski odc. 2 - serial
22:00 Jak było? odc. 17
22:40 Zmory - film
00:30 Sensacje XX wieku odc. 145

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Ziemia Święta 
 - ziemia bez chrześcian
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
11:45 Z nami bezpiecznie
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Grunt to droga 
12:35 Nurt - film
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 91 - serial
14:50 Corrie Ten Boom 
 - nieugięta wiara - komedia
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 Muzyka wokół Chopina odc. 3
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wiara czyni cuda - film

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1381 - serial 
07:00 Boże, ku wspomożeniu wejrzyj
07:20 Na sygnale odc. 115 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie  
 - ekstra odc. 165
11:25 Rodzinka.pl odc. 4 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1899 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 39
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1381 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 14 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 161 s. 7 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 46 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1899 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1900 - serial 
20:40 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 44
20:55 M jak miłość odc. 1382 - serial 
21:45 Kulisy serialu 
 „M jak miłość” - komedia
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:05 Doktor „Dobre Samopoczucie”  
 odc. 2 - film
23:55 Rodzinka.pl 
 odc. 240 s. 13 - serial
00:30 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 7 s. 2 - serial 

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 9 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2289

11:00 Ukryta prawda odc. 933 - serial

12:00 Szpital odc. 822 - serial

13:00 Szkoła odc. 585 - serial

14:00 19+ odc. 286 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 6

15:30 Szkoła odc. 586 - serial

16:30 19+ odc. 287 - serial

17:00 Szpital odc. 823 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 934 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5437 

20:10 Doradca smaku odc. 10 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2747 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 181

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

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 3 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1135 

00:05 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 3 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 638 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 639 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 123 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 736 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 17 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 803 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2720 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 849 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3718, 
16:30 Na ratunek 112 odc. 252 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 242 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2721 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 270 - serial
20:05 Ślad odc. 1 - serial
21:05 Ślad odc. 2 - serial
22:05 W dolinie Elah - dramat
00:50 Gliniarz z Beverly Hills - komedia 

07:10 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Kanclerz 10:25 Sensacja XX wieku

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

Cesarz Marek Aureliusz chce uczynić generała 
Maksimusa swoim następcą. Nie podoba się to 
prawowitemu dziedzicowi Kommodusowi, który 
postanawia pozbyć się rywala. Maksimus trafia 
do niewoli.

Piątka żołnierzy jednostki sił specjalnych zostaje 
wysłana z misją do boliwijskiej dżungli. Tam 
okazuje się, że padli ofiarą intrygi. Postanawiają 
dowiedzieć się, dlaczego zostali wysłani na 
śmierć.

„Drużyna potępionych”
(2010r.) TVN 7 20:00

„Gladiator”
(2000r.) TV Puls 21:55



Środa, 19 września 2018

05:35 Elif

05:35 Elif odc. 325 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 17 - 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. 46 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 111 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 94 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:55 Najbardziej utalentowani 
 wśród zwierząt odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 326 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Zakochaj się w Polsce odc. 54
16:05 Wieczna miłość odc. 18 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 50
17:16 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3335
18:30 Korona królów odc. 95 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:20 Sport 
20:25 Leśniczówka odc. 33 - serial 
20:55 Real Madryt - AS Roma
22:00 Real Madryt - AS Roma
22:55 Liga Mistrzów UEFA
23:20 Liga Mistrzów UEFA
23:35 Liga Mistrzów UEFA
23:50 Liga Mistrzów UEFA
00:20 Bez tożsamości odc. 14 - serial 

05:15 Ukryta prawda odc. 336 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 122 - serial 

07:10 Szpital odc. 403 - serial 

08:10 Dr House odc. 15 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 12 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 678 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 123 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 577 - serial 

14:55 Szpital odc. 404 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 14 s. 1 - serial

16:50 Kryminalni odc. 13 - serial

17:55 Dr House odc. 16 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 679 - serial 

20:00 Opór - film

23:00 Z Archiwum X odc. 4 s. 10 - serial

00:00 Kick-Ass 2 - komedia

06:00 Spadkobiercy odc. 61

07:05 Turbo Fast odc. 26 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 1 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 13

09:00 Septagon odc. 10 - serial

10:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 13

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 4 - serial

12:00 Detektywi w akcji odc. 138 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 139 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 148

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 441 - serial 

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 11 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 11 - serial 

18:00 Septagon odc. 11 s. 1 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 442 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 219 - serial

21:00 Na uwięzi - film

22:55 Predator II - film

01:10 Tuż przed tragedią odc. 9 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 28 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 147 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 51
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 108 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 24 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 23 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 62 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 108 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 109 s. 3 - serial 
20:00 S.W.A.T. Jednostka 
 Specjalna - film
22:15 Maczeta - film
00:20 Wikingowie odc. 10 s. 4 - serial 

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Duch z Canterville - komedia 

09:20 Mur - film

11:00 Noce i dnie odc. 1 - serial 

12:10 Noce i dnie odc. 2 - serial 

13:15 Którędy po sztukę

13:25 Studio Kultura - rozmowy

13:40 Fachowiec - dramat

15:40 TVP Kultura na 43. Gdynia 

 - Festiwal Filmowy odc. 563

16:00 Program publicystyczny

16:30 Stacja bezsenność - film

17:25 Daleko od okna - dramat

19:25 Dezerterzy

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Pewnego razu w Anatolii - dramat

23:05 TVP Kultura na 43. Gdynia

  - Festiwal Filmowy odc. 564

23:25 Pegaz odc. 104

00:05 Fresh Dressed - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 293
07:00 Wojenne dziewczyny 
 odc. 26 s. 2 - serial
08:05 Regiony z historią
08:15 Archiwum zimnej wojny odc. 4
08:45 Jak było?
09:30 Trzy dni w przedsionku piekła  
 - film
10:15 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 50
10:45 Sensacje XX wieku odc. 145
11:15 Sensacje XX wieku odc. 114
11:45 Polska góra była ich redutą 
 - Kostiuchnówka 1916
12:40 Dorastanie odc. 2 - serial 
13:45 Wszystkie kolory świata 
 odc. 27 - serial
14:40 A zaczęło się wszystko 
 na Kresach - film
15:40 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 2 - film
16:40 Komunikaty Wojenne odc. 22
16:50 Tarcza Rzeczypospolitej
17:45 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:15 Śladami zbrodni 
 i walki 1944-1956 odc. 14 - serial
18:45 Crimen odc. 1 - serial
20:00 Wyjęci spod prawa odc. 4 - serial
21:00 Genialne wynalazki odc. 4 - film
22:00 Fotograf partyzantów - komedia
22:45 Virtuti - dramat
00:45 Sensacje XX wieku odc. 158

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 Muzyka wokół Chopina odc. 3
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego 
 Franciszka z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 13 - serial
11:15 Chingola - komedia
11:25 180 lat na zdrowie - komedia
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Filmowe życiorysy
13:45 Kartka z kalendarza
13:50 Wiara czyni cuda - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Idźcie! i nauczajcie… - komedia
17:00 Po stronie prawdy 
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków 
 - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Usłyszcie nas - film
23:30 Kartka z kalendarza
23:35 Prawda ponad wszystko 
 - opowieść o ks.
  Dzierżonie - komedia

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1382 - serial 
07:00 Pamięci Żydów 
 z Włodawy - komedia
07:20 Na sygnale odc. 116 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 166
11:25 Rodzinka.pl odc. 5 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1900 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 40
14:10 Postaw na milion
15:05 M jak miłość odc. 1382 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 15 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 162 s. 7 - serial
19:00 Wszystko przed nami 
 odc. 47 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1900 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1901 - serial 
20:35 Kulisy seriali 
 Na dobre i na złe i Na sygnale
20:50 Na dobre i na złe 
 odc. 712 - serial 
21:50 Na sygnale odc. 198 - serial 
22:30 Wielki podryw - komedia 
00:40 O mnie się nie martw 
 odc. 105 s. 9 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 10 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2290

11:00 Ukryta prawda odc. 934 - serial

12:00 Szpital odc. 823 - serial

13:00 Szkoła odc. 586 - serial

14:00 19+ odc. 287 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 6

15:30 Szkoła odc. 587 - serial

16:30 19+ odc. 288 - serial

17:00 Szpital odc. 824 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 935 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5438, 

20:10 Doradca smaku odc. 11 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2748 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 182

21:30 Ameryka Express odc. 3

23:05 Zmierzch - film

01:25 Mroczne zagadki 

 Los Angeles odc. 17 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 640 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 641 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje 
 życie odc. 124 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 737 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 18 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 804 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2721 - serial
14:45 Dlaczego ja? 
 odc. 850 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3719, 
16:30 Na ratunek 112 odc. 253 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 243 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2722 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 88 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 531 - serial
20:30 Śpiewajmy razem. 
 All Together Now odc. 3
22:05 Gliniarz z Beverly Hills - komedia
00:20 Plan lotu - thriller 

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 11:00 Noce i dnie 10:45 Sensacje XX wieku

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

Rodzina amerykańskiego biznesmena Hirama 
Otisa wprowadza się do angielskiego zamczyska, 
gdzie od stuleci straszy duch sir Simone’a de 
Canterville’a. Hałaśliwi Amerykanie nawet tego 
nie dostrzegają.

Mija kilka lat od zlikwidowania gangstera D’Amico 
przez Kick-Assa i Hit Girl. Zainspirowali oni ludzi, 
którzy wyruszyli w miasto bronić porządku. 
Grupie bohaterów przewodzi Stars and Stripes.

„Duch z Canterville”
(1968r.) TVN  08:40

„Kick-Ass 2”
(2013r.)  TVN 7 Kultura 00:00

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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 temperatura: 19 14 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1023 1017 hPa
 wiatr: 14 15 km/h 

 temperatura: 20 10 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1015 1018 hPa
 wiatr: 16 18 km/h 

 temperatura: 20 17 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1019 1019 hPa
 wiatr: 19 20 km/h 

 temperatura: 25 14 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1015 1013 hPa
 wiatr: 22 20 km/h 

 temperatura: 22 22 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1009 1010 hPa
 wiatr: 37 32 km/h 

 temperatura: 14 13 °C
 opady: 5 6 mm
 ciśnienie: 1027 1025 hPa
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KrzyżówKa panoramiczna

pizza kowalewska
Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…
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składniki: 
0,5 kg mąki pszennej
10 g drożdży
szczypta cukru i soli
75 ml oleju
1 szklanka mleka
3/4 szkl. letniej wody
250 g pieczarek 
150 g cebuli
200 g żółtego sera
sól, pieprz, tymianek
4 ząbki czosnku
mały słoik majonezu
3 łyżki jogurtu naturalnego
4 łyżki ziół prowansalskich

sposób wykonania:
Ciasto: ciepłe mleko wlać do miski, wkruszyć drożdże, posypać mąką, pozostawić w cie-

płym miejscu do wyrośnięcia. Następnie resztę mąki przesiać z solą, dodać do rozczynu, wlać 
wodę i wyrobić ciasto. Gdy ciasto przestanie się lepić do rąk, do miski dodać olej i ponownie 
wyrabiać. Ciasto posypać mąką, przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce. Gdy ciasto 
podrośnie, nakłuć je palcami i ponownie pozostawić do wyrośnięcia. Wyrośnięte ciasto roz-
wałkować (na wielkość blachy) i przenieść na blachę posmarowaną tłuszczem, przekłuć gę-
sto widelcem i posmarować olejem. Wstawić do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 
stopni C. Podpieczone ciasto wyjąć, posmarować ketchupem, posypać serem, wyłożyć farsz 
i ponownie wstawić do piekarnika rozgrzanego do temperatury 160 stopni C, aż się upiecze. 

Farsz: pokrojoną cebulę zeszklić na patelni, stopniowo dodawać pokrojone pieczarki. Po-
sypać solą, pieprzem i tymiankiem. 

Sos: majonez i jogurt naturalny połączyć z rozdrobnionym czosnkiem, zblendować. Zioła 
prowansalskie zalać w szklance odrobiną wrzątku. Gdy się sparzą, przecedzić i dodać do sosu. 
Sos schłodzić w lodówce.

smacznego!

Uczniowie kl. 2 TŻM życzą smacznego!
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Szczepienia przeciwko grypie
ZDROWIE  Wrzesień to najlepszy miesiąc na zaszczepienie się przeciwko grypie. Przeczytaj, kto powinien 
zdecydować się na ochronny zastrzyk

Grypa jest ostrą chorobą za-
kaźną, wywoływaną przez wirusy 
grypy. Do zakażenia dochodzi dro-
gą kropelkową lub przez kontakt 
ze skażoną powierzchnią. Okres 
inkubacji wynosi 1-4 dni. Wirusy 
grypy atakują komórki nabłonka 
dróg oddechowych, w których się 
namnażają. W konsekwencji po-
wodują ich zniszczenie, co z kolei 
ułatwia rozwój infekcji bakteryj-
nych. Objawy grypy są podobne 
do wielu innych ostrych chorób 
infekcyjnych i są zarówno miej-
scowe (kaszel, ból gardła, katar), 
oraz w postaci nagłej, wysokiej 
gorączki powyżej 38 st. C, dresz-
czy, bólów mięśniowo-stawo-
wych, bólów głowy, bólu w klatce 
piersiowej, złego samopoczucia, 
braku łaknienia, nudności i wy-
miotów. Choroba trwa, o ile nie 
dojdzie do powikłań, około 7 dni. 
Kaszel i złe samopoczucie mogą 
utrzymywać się ponad 2 tygodnie. 
Powodem ciężkiego przebiegu 
grypy są powikłania pogrypowe, 
m.in. zapalenie płuc i oskrzeli, za-
palenie ucha środkowego, zapale-
nie mięśnia sercowego i osierdzia, 
zaostrzenie istniejących chorób 
przewlekłych, powikłania neuro-
logiczne.

Pamiętaj, że:
• grypa jest bardzo zaraźliwa 

i co sezon wywołuje epidemie, 
dotykające znaczną część społe-
czeństwa.

• mimo że u zdrowych osób 
rzadko dochodzi do poważnych 
powikłań, osoby w grupach ryzy-
ka mogą bardzo ciężko chorować, 

a nawet umrzeć.
• co sezon epidemiczny opra-

cowywana jest nowa szczepion-
ka przeciw grypie, na podstawie 
szczepów wirusa krążących aktu-
alnie na półkuli północnej.

• szczepienia są zalecane oso-
bom z grup ryzyka oraz grup za-
wodowych w sposób szczególny 
narażonych na kontakt z wiru-
sem.

• w Polsce rejestruje się od 
kilkuset tysięcy do kilku milio-
nów zachorowań i podejrzeń za-
chorowań na grypę w zależności 
od sezonu epidemicznego. Szczyt 
zachorowań ma miejsce zwykle 
między styczniem a marcem. 
Grypa powoduje zachorowania 
o charakterze epidemii, wystę-
pujących co sezon lub pandemii, 
powtarzających się co kilkana-
ście-kilkadziesiąt lat, które mają 
zasięg ogólnoświatowy.

Jak poważne mogą być 
objawy grypy?
Powodem ciężkiego przebie-

gu grypy jest zaostrzenie chorób 
przewlekłych już istniejących lub 
wystąpienie nowej choroby, wie-
lonarządowe powikłania pogry-
powe mogące prowadzić do sta-
łego inwalidztwa lub zakończyć 
się zgonem.

Najczęstsze powikłania po-
grypowe występują:

• ze strony układu oddecho-
wego: grypowe zapalenie płuc 
i oskrzeli, wtórne bakteryjne za-
palenie płuc, zapalenie oskrze-
lików szczególnie u niemowląt 
i u dzieci,

• np. zakażenie pneumokoko-
we, meningokokowe, zaostrzenie 
astmy,

• ze strony układu nerwowe-
go (poprzeczne zapalenie rdzenia, 
zapalenie mózgu, opon mózgo-
wych),

• ze strony innych ukła-
dów: zapalenie ucha środkowe-
go (zwłaszcza u dzieci), zapa-
lenie mięśnia serca i osierdzia, 
zaostrzenie istniejących chorób 
przewlekłych (np. zastoinowej 
niewydolności serca), drgawki 
gorączkowe, zespół wstrząsu tok-
sycznego, zespół Rey`a, zapalenie 
mięśni i mioglobinuria mogąca 
prowadzić do niewydolności ne-
rek, możliwość częstszego wystę-
powania schizofrenii w przypadku 
zakażenia wewnątrzmacicznego 
w czasie ciąży, zakażenia menin-
gokokowe).

Powikłania pogrypowe mogą 
wystąpić u każdego, niezależnie 
od wieku i stanu zdrowia. Ryzyko 
powikłań jest szczególnie wysokie 
w następujących grupach: osoby 
po przeszczepach, osoby starsze, 
chorzy na astmę i inne przewlekłe 
schorzenia układu oddechowego, 
osoby z chorobami serca i układu 
krążenia, osoby z chorobami ne-
rek, osoby o obniżonej odporno-
ści (np. zakażeni HIV).

Jak wiele zachorowań 
występuje w Polsce?
W zależności od sezonu epi-

demicznego, w Polsce rejestruje 
się od kilkuset tysięcy do kilku 
milionów zachorowań i podej-
rzeń zachorowań na grypę. Szczyt 
zachorowań ma miejsce zwykle 
między styczniem a marcem. 
Dane dotyczące liczby zachoro-
wań mogą być zaniżone ze wzglę-
du na niedoskonałości systemu 
rejestracji przypadków chorób 
zakaźnych, jak i fakt, że nie każdy 
chory udaje się do lekarza.

Liczba zgonów w naszym kra-
ju jest trudna do oszacowania, ale 
zdecydowanie niedoszacowana. 
Grypa wielokrotnie nie jest także 
umieszczana w akcie zgonu jako 
jego przyczyna, choćby dlatego, 
że wiele zgonów faktycznie zwią-
zanych z zakażeniem wirusem 
grypy następuje w wyniku powi-
kłań, a w akcie zgonu wpisywana 
jest jednostka chorobowa z jaką 
pacjent został przyjęty.

Jak wyglądał sezon grypowy 
2016/2017?
Z danych epidemiologicznych 

NIZP-PZH wynika, że w sezonie 
2016/2017 odnotowano rekordową 
liczbę zachorowań na grypę i cho-
roby grypopodobne. Zachorowało 
4 919 110 osób, tj. o 20% więcej niż 
analogicznym okresie poprzed-
niego sezonu grypowego, kiedy 

odnotowano 4 107 077 przypad-
ków zachorowań. O ciężkim prze-
biegu zachorowań na grypę oraz 
choroby grypopodobne w tym 
sezonie świadczą dane o wzro-
ście liczby skierowań do szpitali 
o 5% w porównaniu z sezonem 
ubiegłym (w sezonie 2016/2017 
odnotowano 16 890 hospitalizacji 
z podejrzeniem grypy).

Odnotowano również 25 
przypadków zgonów z powodu 
grypy i jej powikłań. Najczęściej 
zdarzały się one u osób po 65. 
roku życia, które są najbardziej 
narażone na powikłania grypy. 
Dominującym szczepem wiru-
sa grypy w sezonie 2016/2017 był 
szczep A(H3N2).

Gdzie i jak często grypa 
występuje na świecie?
Grypa powoduje zachoro-

wania o charakterze: epidemii – 
występujących każdego sezonu 
epidemicznego; pandemii – po-
wtarzających się co kilkanaście-
kilkadziesiąt lat, które mają zasięg 
ogólnoświatowy. Wywoływane są 
przez nowy wariant wirusa gry-
py o wysokiej patogenności, na 
który większość populacji nie jest 
uodporniona, a który z łatwością 
przenosi się z człowieka na czło-
wieka.

W strefie umiarkowanej pół-
kuli północnej i południowej za-
chorowania na grypę występują 
sezonowo w okresie zimy, nato-
miast w strefie tropikalnej w cią-
gu całego roku. Według WHO, co 
roku na świecie choruje na grypę 
około 5-10% osób dorosłych i 20-
30% dzieci. W ciągu roku rejestru-
je się 3-5 mln ostrych przypadków 
choroby, a umiera 250 tys. - 500 
tys. osób, w tym 28 tys. – 111,5 tys. 
stanowią dzieci poniżej 5 roku ży-
cia.

W Europie w sezonie 

2016/2017 dominował wirus sub-
typu A(H3N2), wywołujący za-
chorowania głównie wśród osób 
starszych. Było to odmienne 
w stosunku do sezonu 2015/2016, 
kiedy dominującym wirusem był 
subtyp A(H1N1)pdm09, kiedy to 
60% zachorowań na grypę po-
twierdzono w grupie osób w wie-
ku 15-64 lata. W Europie w sezo-
nie 2016/2017 odnotowano 7 400 
hospitalizacji z powodu grypy, 
w tym blisko połowę stanowili 
pacjenci hospitalizowani na od-
działach intensywnej terapii.

Zachorowania na grypę re-
jestruje się w każdej grupie wie-
kowej. Największą zapadalność 
notuje się zwykle u dzieci i na-
stolatków, podczas gdy najwięcej 
zgonów występuje u ludzi star-
szych. Nie jest możliwe całkowi-
te wyeliminowanie wirusa grypy 
ze środowiska ze względu na jej 
zdolności mutacji czyli zmian 
oraz że występuje również u pta-
ków i wielu ssaków (m.in. świń, 
koni, norek, waleni a ostatnio 
potwierdzono również u roślino-
żernych nietoperzy), które sta-
nowią olbrzymi, niemożliwy do 
kontrolowania, rezerwuar tych 
wirusów.

Jakie rodzaje szczepionek 
przeciw grypie są dostępne 
w Polsce?
Szczepionki przeciw grypie 

należą do grupy szczepionek in-
aktywowanych (zawierających za-
bitego wirusa). W Polsce, od paru 
sezonów dostępne są na rynku 
następujące rodzaje inaktywowa-
nych szczepionek przeciw grypie: 
szczepionki zawierające rozszcze-
pione wiriony wirusa grypy (typu 
„split”); szczepionki podjednost-
kowe (typu „subunit”), zawierają-
ce jedynie powierzchniowe białka 
wirusa grypy – hemaglutyninę 
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Kto powinien zostać zaszczepiony przeciw grypie?
Inaktywowana szczepionka trójskładnikowa przeciw grypie może być podawa-
na każdemu już od 6 m.ż., o ile nie ma przeciwwskazań medycznych. Szczepie-
niu powinny się poddać zwłaszcza osoby (bez względu na wiek) z grup wyso-
kiego ryzyka wystąpienia powikłań pogrypowych i osoby, które mogą stanowić 
źródło zakażenia dla osób z grupy wysokiego ryzyka oraz ci, którzy ze względu 
na charakter wykonywanej pracy są szczególnie narażeni na zakażenie wirusem 
grypy.

Szczepienie inaktywowaną szczepionką przeciw grypie zaleca się:
• wszystkim chętnym osobom, które nie mają przeciwwskazań medycznych,
• zdrowym dzieciom powyżej 6 miesięcy (o ile zaleci to lekarz pediatra)
• zdrowym dzieciom w wieku powyżej 3 r.ż. szczepionką czteroskładnikową,
• osobom po przeszczepach,
• osobom z przewlekłymi chorobami układu krążenia i układu oddechowego 
(w tym astmą),
• dzieciom i dorosłym, którzy rok przed szczepieniem wymagali regularnych 
kontroli lekarskich lub hospitalizacji z powodu przewlekłych chorób metabo-
licznych (w tym cukrzycy), dysfunkcji nerek, hemoglobinopatii, immunosupresji 
(w tym spowodowanej lekami immunosupresyjnymi i zakażeniem HIV),
• osobom z chorobami mogącymi powodować upośledzenie funkcji układu od-
dechowego lub usuwania wydzieliny z dróg oddechowych, które mogą zwięk-
szyć ryzyko zachłyśnięcia (np. zaburzenia funkcji poznawczych, urazy rdzenia 
kręgowego, choroby przebiegające z drgawkami lub inne choroby nerwowo-
mięśniowe),
• osobom w wieku od 6 miesięcy do 18 lat, które podlegają długoterminowej 
terapii aspirynowej i z tego powodu mogą być narażone na wystąpienie zespołu 
Reỳ a w przypadku zakażenia wirusem grypy,
• kobietom w ciąży lub tym, które planują ciążę w sezonie 2017/2018,
• pensjonariuszom domów opieki i innych placówek dla osób przewlekle cho-
rych,
• osobom powyżej 50 roku życia, ponieważ w tej grupie znacznie zwiększa się 
liczba osób należących do grup wysokiego ryzyka (szczególnie po 65 r.ż.),
• pracownikom szpitali, przychodni i innych zakładów opieki zdrowotnej,
• osobom, które opiekują się ludźmi z grup wysokiego ryzyka przebywającymi 
w domu,
• członkom rodzin i domownikom (w tym dzieciom) osób z grup wysokiego 
ryzyka,
• osobom, mającym kontakt z dziećmi w wieku 0-59 miesięcy,
• pracownikom służb publicznych, np. szkół, handlu, transportu, budownictwa, 
policji,
• osobom narażonym na kontakty z dużą liczbą ludzi,
• pracującym na otwartej przestrzeni.

i neuraminidazę.
Dostępność szczepionek da-

nego producenta na rynku far-
maceutycznym zależy od sezo-
nu epidemicznego. Jednak skład 
wszystkich z tych szczepionek jest 
taki sam w danym sezonie epide-
micznym. Zawierają one antygeny 
różnych szczepów wirusa grypy, 
rekomendowanych producentom 
szczepionek przez WHO. Co waż-
ne, osobom, które skończyły 65 
lat, przysługuje refundacja przy 
zakupie jednej ze szczepionek. Za-
płaci za nią w aptece tylko nieco 
ponad 22 zł (konieczna jest recepta 
od lekarza).

Dlaczego warto się szczepić 
przeciw grypie?
Szczepienia przeciw grypie są 

najskuteczniejszą i najtańszą stra-
tegią zapobiegania grypie. Zapo-
biegają zachorowaniom w grupie 
70-90% zdrowych osób poniżej 65 
roku życia. Skuteczność szczepion-
ki zależy od sezonu grypowego.

Szczepienia przeciw grypie 
chronią przed powikłaniami po-
grypowymi, które mogą pozosta-
wić zdrowotne konsekwencje do 
końca życia np. konieczność przej-
ścia na rentę inwalidzką, a nawet 
zakończyć się zgonem z powodu 
zaostrzenia istniejących lub poja-
wienia się nowych chorób prze-
wlekłych. Powikłania pogrypowe 
mogą dotknąć wszystkich, bez 
względu na wiek.

Zgodnie z zaleceniami WHO, 
Komitetu Doradczego ds. Szcze-
pień (ACIP) i wielu towarzystw 
naukowych, szczepienie przeciw 
grypie powinno obejmować zdro-
we dzieci w wieku przedszkolnym, 
szkolnym, osoby starsze, pacjen-
tów z grup podwyższonego ryzy-
ka bez względu na wiek, kobiety 
w ciąży oraz pracowników ważnych 
służb społecznych. Należy pamię-
tać o szczepieniu dzieci, szcze-
gólnie w wieku przedszkolnym 
i szkolnym, ponieważ odgrywają 
bardzo ważną rolę w rozprzestrze-
nianiu wirusa grypy. Szczepienie 
to zapewnia ochronę im samym 
oraz pośrednio chroni osoby star-
sze, jak również i pacjentów z grup 
podwyższonego ryzyka.

Szczepienie przeciw grypie 
starszych pacjentów z przewlekłą 

chorobą płuc obniża o ponad 50% 
liczbę przyjęć do szpitala z powo-
du zapalenia płuc i grypy oraz licz-
bę powikłań pogrypowych i o 70% 
zgonów z różnych przyczyn.

Szczepienie jest ważne ze 
względu na sytuację epidemio-
logiczną. Co sezon epidemiczny 
odnotowujemy kilka milionów 
przypadków zachorowań i podej-
rzeń zachorowań na grypę i kilka 
tysięcy hospitalizacji. Należy pa-
miętać także o społecznych i eko-
nomicznych kosztach zachorowań 
i powikłań pogrypowych. Szcze-
pionka przeciw grypie to koszt 
30-45 zł. Należy mieć świadomość, 
że przeciwzapalne leki kupowane 
bez recepty (OTC) jedynie zmniej-
szają nasilenie objawów, ale nie 
mają wpływu na wirusa grypy. 
W żadnym przypadku prepara-
tów OTC nie stosuje się w profi-
laktyce grypy. Jedynymi lekami 
antygrypowymi nowej generacji 
dostępnymi w Polsce są inhibitory 
neuraminidazy przeznaczone do 
leczenia grypy, ale o zastosowa-
niu ich decyduje lekarz. Nie za-
stępują szczepień, ale są pomocne 
w leczeniu grypy, jak również jest 
zalecane ich przyjmowanie przez 
osoby, które miały kontakt z oso-
bą zakażoną.

Kto nie powinien być 
zaszczepiony przeciw 
grypie?
Inaktywowane szczepionki 

przeciw grypie nie powinny być 
podawane w przypadku:

• anafilaktycznej nadwrażli-
wości na białko jaja kurzego i/lub 
antybiotyki aminoglikozydowe, 
używane w procesie produkcji i/
lub inne składniki szczepionki,

• ostrych chorób przebiegają-
cych z gorączką,

• zespołu Guillain-Barré 
stwierdzonego w ciągu 6 tygo-
dni od poprzedniego szczepienia 
przeciw grypie.

Każdorazowo o szczepieniu 
przeciw grypie decyduje lekarz, 
który określa, czy dane okoliczno-
ści stanowią faktyczne przeciw-
wskazanie do szczepienia. Okazuje 
się bowiem, że w wielu przypad-
kach osoba znajdująca się w gru-
pie wysokiego ryzyka wystąpie-
nia powikłań pogrypowych może 

odnieść korzyść ze szczepienia 
przeciw grypie, mimo istniejących 
przeciwwskazań.

Jakie ryzyko jest związane 
ze szczepieniem?
Inaktywowane szczepionki 

przeciw grypie są bezpieczne. Nie 
są one w stanie wywołać choroby, 
ponieważ zawierają jedynie frag-
menty inaktywowanego (zabite-
go) wirusa, które nie są zdolne do 
namnażania.

Inaktywowane szczepionki 
przeciw grypie mogą powodować 
niepożądane odczyny poszcze-
pienne, których nie należy utożsa-
miać z zachorowaniem na grypę. 
Odczyny te mogą mieć charakter 
reakcji miejscowych, tj.: zaczerwie-
nienie, bolesność i obrzęk w miej-
scu wstrzyknięcia utrzymujący się 
do 2-3 dni, objawy grypopodobne, 
tj. gorączka, ból głowy, mięśni, złe 
samopoczucie występują rzadziej 
i ustępują po kilku dniach, w ba-
daniach klinicznych ciężkie nie-
pożądane odczyny poszczepienne 
obserwowano u mniej niż 1% pa-
cjentów. Do ciężkich niepożąda-
nych odczynów poszczepiennych 
po szczepieniu przeciw grypie do-
chodzi wyjątkowo rzadko. Zespół 
Guillaina-Barrégo zdarza się sześć 
razy częściej w naturalnym prze-
biegu grypy niż po szczepieniu 
przeciw grypie.

Czy osoby z alergią na białko 
jaja kurzego można 
zaszczepić?
Inaktywowane szczepionki 

przeciwko grypie zawierają nie-
wielkie ilości owoalbuminy po-
nieważ wirusy szczepionkowe 
w procesie ich wytwarzania są 
hodowane na zarodkach kurzych 
zagnieżdżonych w jajach. Dlatego 
należy rozważyć ryzyko wystąpie-
nia reakcji alergicznej po podaniu 
szczepionek przeciw grypie.

Przyjęte zalecenia podają, 
że szczepionka przeciwko grypie 
o zawartości owoalbuminy mniej-
szej niż 0,12 µg/ml jest bezpieczna 
dla pacjentów z alergią na białko 
jaja kurzego, natomiast wyniki 
badań klinicznych wskazują, że 
pacjenci tolerują bez poważnych 
reakcji szczepionki przeciw gry-
pie zawierające mniej niż 0,7 µg/
dawkę owoalbuminy. Zawartość 
owoalbuminy w szczepionkach 
dostępnych w Polsce mieści się 
w zakresie od mniejszej/równiej 
0,05 µg (VaxigripTetra) do mniej-
szej niż 0,1 µg (Influvac) w przeli-
czeniu na dawkę szczepionki

Wyniki dotychczasowych 
badań klinicznych potwierdziły 
bezpieczeństwo inaktywowanych 
szczepionek przeciwko grypie po-
dawanych osobom z alergią na 
białko jaja kurzego (również o cięż-
kim przebiegu). Podjęcie decyzji 
w sprawie szczepienia przeciwko 
grypie w przypadku osób z aler-
gią na białko jaja kurzego ułatwia 
schemat postępowania opracowa-
ny przez Amerykańską Akademie 
Alergii, Astmy i Immunologii oraz 
Amerykański Komitet Doradczy 

ds. Szczepień (ACIP) . Szczepionkę 
przeciwko grypie można podać 
dziecku lub osobie dorosłej, u któ-
rych po zjedzeniu potrawy z jaj 
(np. jajecznicy) występuje jedynie 
pokrzywka. W takim wypadku 
osoba powinna być obserwowana 
po szczepieniu przez co najmniej 
30 min. Szczepionki nie podajemy 
osobom, u których wcześniej po 
spożyciu jaj wystąpiła ciężka reak-
cja alergiczna pod postacią: spadku 
ciśnienia, świszczącego oddechu, 
nudności, wymiotów, obrzęków. 
Pacjent wymaga wówczas konsul-
tacji u alergologa lub immunologa. 
Podobnie prawidłowo zdiagnozo-
wana uogólniona reakcja anafilak-
tyczna na białko jaja kurzego jest 
przeciwwskazaniem do podania 
szczepionki przeciwko grypie.

Czy jednorazowe szczepie
nie lub przebycie zakażenia 
wirusem grypy chroni 
przed tą chorobą 
do końca życia?
Wysoki stopień zmienno-

ści wirusów grypy sprawia, że 
szczepienie musi być powtarzane 
w każdym sezonie epidemicznym. 
Skład szczepionki przeciwko gry-
pie modyfikuje się co sezon, by 
zapewnić ochronę przed aktual-
nie krążącymi szczepami wirusa 
grypy. Wysoki stopień zmienności 
wirusów grypy sprawia więc, że 
przebycie w przeszłości zakażenia 
wirusem grypy, czy też jednorazo-
we szczepienie przeciwko grypie 
nie stanowi dożywotniej ochrony 
człowieka przed ponownym zaka-
żeniem. Ponadto poziom przeciw-

ciał, wytwarzanych w odpowiedzi 
na kontakt z antygenami wirusa 
grypy, spada w czasie i może nie 
wystarczać do zapewnienia długo-
trwałej ochrony.

Czy osoba zaszczepiona 
przeciwko grypie może ulec 
zakażeniu wirusem grypy?
Jest to możliwe, ponieważ 

skuteczność szczepienia przeciwko 
grypie jest uzależniona od wielu 
czynników. Jeżeli jednak dojdzie do 
zakażenia wirusem grypy u osoby, 
która była szczepiona w danym 
sezonie, zakażenie to będzie miało 
przebieg bezobjawowy lub też ob-
jawy będą łagodne, a powikłania 
pogrypowe nie wystąpią.

Kiedy najlepiej zaszczepić 
się przeciw grypie?
WHO informuje, że nie ma 

terminów wskazujących do kie-
dy możemy się szczepić, jednak 
zwłaszcza osoby z grup podwyż-
szonego ryzyka powinny się za-
szczepić przed sezonem grypo-
wym, jak tylko szczepionka jest 
dostępna w aptece. Ponadto osoby 
nie zaszczepione mogą zaszcze-
pić się zgodnie z informacją WHO, 
nawet wtedy gdy stwierdzamy 
wzrost zachorowań na grypę.

W Polsce szczyt zachorowań 
na grypę przypada między stycz-
niem a marcem. Na szczepienie 
nie jest za późno nawet w marcu.

Lidia Brydak
Narodowy Instytut Zdrowia 

Publicznego - Państwowy Zakład 
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Krajowy Ośrodek ds. Grypy
fot. pixabay/ilustracyjne
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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)

Zadbaj wreszcie o siebie, jeżeli nie chcesz się roz-
chorować. Nie możesz cały czas bagatelizować obja-
wów złego staniu zdrowia. Zadbaj o relaks, wspomóż 
się witaminami, jedz owoce i warzywa. Powodzenie 
w sprawach sercowych sprawi, że zaczniesz zanie-
dbywać obowiązki zawodowe. Uważaj, konkurencja 
nie śpi i tylko czeka na takie twoje potknięcia.

Pochłonie cię praca. Okaże się, że jednak ją doceniasz, 
a nawet lubisz większość obowiązków. Niektórzy będą 
zdziwieni nagłym wzrostem twojego zaangażowania, 
ale szef je doceni. Zastanów się nad swoim życiem 
uczuciowym: czy czasem nie jest tak, że wpadasz ze 
związku w związek, bo boisz się samotności? Lepiej 
wybierać, kierując się innymi kryteriami.

Twój czar i wdzięk sprawiają, że zyskujesz w kręgach 
towarzyskich. Skorzystaj ze znajomości i układów, 
jeśli zamierzasz coś zmienić w życiu zawodowym. 
Ktoś ze znajomych jest ci życzliwy i okaże pomoc. 
Bądź ostrożny na drodze, nie przesadzaj z prędko-
ścią, bo spotka cię niemiła niespodzianka: kolizja 
lub mandat. W miłości gorąco, szykuje się namiętny 
weekend.

Jeśli w przeszłości ktoś ci coś obiecał, za wszelką 
cenę będziesz chciała to wyegzekwować. Póki co, 
skup się na pracy. Dwa razy czytaj dokumenty, któ-
re podpisujesz, kontroluj współpracowników, by 
uniknąć wpadki. W sprawach sercowych czas na 
kłopotliwe pytania.

Pozwól sobie na swobodę i uwolnij się od napięć. 
Stres rujnuje twoje zdrowie. Zajmij się wreszcie 
sobą, umów wizytę u kosmetyczki lub fryzjera, za-
bierz przyjaciółkę na zakupy bądź do SPA. W pracy 
koledzy będą na tobie polegać, zawrócą się o pomoc 
w ważnej sprawie.

Partner będzie chciał przeprowadzić z tobą poważną 
rozmowę. Nie daj się w to teraz wciągnąć. Więcej zy-
skasz milcząc i w kontaktach z nim, i z rodziną. Nie 
musisz nikomu tłumaczyć się z wyborów, jakich do-
konujesz. Twoje życie, twoja sprawa, twoje ryzyko.

Dynamiczne zmiany w sprawach zawodowych, za 
którymi nie będziesz nadążał. Wpadniesz w panikę, 
że zwolnią cię z pracy. Spokojnie, określ najważniej-
sze zadania i konsekwentnie je realizuj. W weekend 
koniecznie odpocznij po trudnych dniach, wycisz 
się, naładuj baterie.

W pracy gorąco. Gdy dojdzie do dyskusji, ktoś 
z twojego zespołu w końcu dowie się, co masz mu 
do zarzucenia. I choć cię to zdziwi, uzna twoje racje 
i zmieni postępowanie. Skup się na zdrowiu i popra-
wie kondycji, by nie dać się jesiennym infekcjom. 
Odwiedź basen, siłownię lub po prostu wybierz się 
na długi spacer. Dobrze ci zrobi mały wypad na za-
kupy.

Przed tobą spokojny tydzień, bez awantur i kłopo-
tów. Będziesz miał okazję poświęcić czas swojej 
pasji, co wprawi cię w doskonały nastrój. Jeżeli 
otrzymasz zaproszenie na wydarzenie kulturalne lub 
towarzyską imprezę, koniecznie z niego skorzystaj. 
Poznasz kogoś ciekawego, to może być materiał na 
długą przyjaźń. W weekend zaplanuj randkę na łonie 
przyrody.

Najbliższe dni będą sprzyjać rozwojowi osobistemu. 
Pojawi się okazja, by nabyć nowe umiejętności lub 
zdobyć wiedzę. Jeśli szef zaproponuje ci wyjazd 
na szkolenie, nie protestuj. Tym razem nie będzie 
to nudna nasiadówka. Trudny moment dla Bliźniąt 
w stałych związkach. Zauważysz, że partner nie po-
święca ci wystarczająco dużo uwagi i postanowisz 
go zmienić.

Los ci sprzyja. Nie zmarnuj nadarzających się szans 
przez swój krytycyzm. Należy być czujnym, ale bez 
przesady. Przełożeni docenią twoją pracowitość, mo-
żesz liczyć na nagrodę. Powodzenie w sferze zawodo-
wej podbuduje twoje ego, zaczniesz flirtować i łatwo 
będzie zawrócić ci w głowie. Uważaj, by nie dać part-
nerowi powodów do zazdrości.

W najbliższych dniach skupisz się na prywatnych 
sprawach, odwiedzisz dawno nie widzianych krewnych 
i załatwisz to, co od dawna leżało ci na sercu. Bądź 
ostrożny w kontaktach towarzyskich, wypowiedzenie 
jednego słowa za dużo może się źle skończyć. Przyj-
dzie ci spotkać się z kimś, kogo szczerze nie znosisz. 
Zachowaj spokój za wszelką cenę.

Kolorowanki dla dzieci
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porażki to część drogi do sukcesu
RYPIN  Od trzech lat Kamil Kowalski  z 4EverFit Nutrition Club 24 pomaga mieszkańcom Rypina i oko-
lic osiągnąć wymarzoną sylwetkę i pozbyć się nadwagi. W rozmowie z naszym tygodnikiem opowiada 
o swojej przemianie, właściwym odżywianiu i alarmujących statystykach dotyczących nastolatków 

– Skąd pomysł, żeby roz-
począć tego typu działalność 
w Rypinie, bądź co bądź, ma-
łym mieście?

– Pomysł na klub odży-
wiania połączony z siłownią 
i fitness narodził się w mojej 
głowie podczas prowadzenia 
osób indywidualnie jako trener 
personalny. Osoby pokładały 
zbyt wielkie nadzieje w trenin-
gu, a zbyt małe skupienie było 
na odżywianiu. Prawidłowe od-
żywianie to 80 proc. sukcesu, 
trening zaledwie 20 proc. Brak 
rezultatów wśród moich pod-
opiecznych zmotywował mnie 
do zmiany kierunku i skupienia 
się na najistotniejszej sprawie 
jaką jest zdrowe i zbilansowa-
ne odżywianie i dostarczenie 
wszystkich niezbędnych skład-
ników odżywczych.

– Opowiedz swoją historię. 
Jak zaczynałeś, jak wyglądały 
poszczególne etapy pracy nad 
sobą i w którym momencie 
zorientowałeś się, że chciał-
byś też pomagać w taki sposób 
innym ludziom?

– Moja historia zaczęła się 
w wieku 16 lat. Wtedy to zaczą-
łem trenować w domu. Początki 
były trudne , trenowałem 5/6 
razy w tygodniu, kiedy tylko 
wróciłem ze szkoły. Brak wiedzy 
żywieniowej doprowadził, że 
z 86 początkowych kilogramów 
dobiłem do ponad 100. Wtedy 
zrozumiałem, że nie radzę sobie 
z wagą. Zacząłem czytać, uczyć 
się, studiować .Ukończyłem die-
tetykę i suplementację, kurs 
instruktora sportów siłowych 
i treningu funkcjonalnego. Sta-
łem się trenerem wellness, czyli 
kimś kto jest odpowiedzialny za 
harmonię między ciałem i duszą. 

Pęd świata, stres, oczekiwania, 
problemy – te wszystkie rzeczy 
doprowadzają bardzo często do 
problemów na tle psychicznym. 
Brak chęci do życia, depresja to 
tylko niektóre z nich. Dzięki uzy-
skanej wiedzy zgubiłem 30 kg, 
ale nie waga jest tu najważniej-
sza. Stałem się inną osobą – je-
stem otwarty na ludzi, nie mam 
obaw przed przemówieniami 
publicznymi. Kiedyś to było nie 
do pomyślenia. Jako otyły chło-
pak cierpiałem z powodu bra-
ku wiary w siebie, starałem się 
nie wychylać, nie miałem nigdy 
własnego zdania. Wraz z prze-
mianą zewnętrzną, zmieniłem 
się również wewnętrznie.  Moja 
przemiana zainspirowała mnie 
właśnie do tego, aby pomagać 
innym. Ktoś kto zna problemy 
osób otyłych jest w stanie je 
zrozumieć oraz właściwie wes-
przeć. 

– Nie da się ukryć, że jak 
w przypadku każdej pasji, 
ogromne znaczenie ma odpo-
wiednie nastawienie psychicz-
ne. Dobrze wiemy, że wielu 
już próbowało (niezależnie od 
profesji), ale czasami trudno 
jest wytrwać w danym posta-
nowieniu. Jakie jest prawidło-
we podejście, żeby osiągnąć 
cel, żeby nie poddać się przy 
pierwszej porażce?

– Właściwe podejście to 
klucz do sukcesu. Wiele osób 
twierdzi, że zdrowe odżywianie 
to masa wyrzeczeń i nie wiado-
mo jakich obliczeń. Tymczasem 
to jest proste. Najważniejszy 
jest przekaz i dawkowanie wie-
dzy, aby ilość zmian na starcie 
nie przygniotła nas psychicz-
nie. Małymi krokami zmieniamy 
swoje nawyki, aż po pewnym 

czasie okazuje się że nasze wy-
bory są zdrowie i świadome. Po-
rażki to część drogi do sukcesu, 
musimy nauczyć się wyciągać 
wnioski oraz dążyć do popra-
wienia błędów. I tak za każdym 
razem dopóki nie wygramy. 

– Z pewnością trening, 
praca nad sylwetką to wiele 
miesięcy solidnej pracy, prze-
strzegania diety. Niektórych 
ten ogrom pracy może na po-
czątku przytłoczyć. Ale czy 
istnieją uniwersalne, zupełnie 
podstawowe zasady, których 
powinien przestrzegać każdy 
człowiek, niezależnie od wie-
ku? Czego absolutnie nie nale-
ży robić, a co powinniśmy ro-
bić, żeby zadbać o swoje ciało 
i zdrowie?

– Uniwersalne zasady to 
nic innego jak nawyki, których 
musimy się wyuczyć. Proszę, nie 
mylcie zdrowego odżywiania 
z dietą. Dieta jest to określony 
rygor żywieniowy, który kiedyś 
się kończy a wtedy zazwyczaj 
mamy efekt jojo. Naszym prio-
rytetem jest nauczyć się prawi-
dłowo odżywiać i kiedy dojdzie-
my do swojej upragnionej wagi, 
nigdy więcej jej nie utracić. Po 
pierwsze zacznij pić wodę . 
W zależności od wagi, płci oraz 
poziomu aktywności powinni-
śmy pić od 2.5l-5l wody dziennie. 
Regularność jedzenia co ok 3h 
pozwala unikać napadów głodu 
oraz utrzymać metabolizm na 
wysokim poziomie. Pełnowarto-
ściowe śniadanie to coś o czym 
bardzo często zapominamy. Za-
zwyczaj jemy coś na szybko albo 
nie jemy w ogóle . To ogromny 
błąd! Jedząc zdrowe śniadanie 
dostarczasz organizmowi od 
rana paliwa dzięki czemu może 
na pełnych obrotach funkcjo-
nować wtedy kiedy najbardziej 
tego potrzebujesz. Śpij mini-

mum 7h dziennie. Statystyki do-
wodzą że Polacy śpią zbyt krótko 
. Odpowiednia regeneracja jest 
niezbędna, aby wszystkie pro-
cesy mogły prawidłowo zacho-
dzić. Stres, brak snu, brak czasu 
na jedzenie skutecznie obniża 
szansę na zdrowie oraz prawi-
dłową wagę. Bądź aktywny co-
dziennie. Aktywność wielu osób 
kończy się na kanapie i pilocie 
od telewizora . Codziennie po-
winniśmy przespacerować m.in. 
30 min. Aktywność to nie tylko 
trening na siłowni czy trening 
fitness. Powinniśmy być aktyw-
ni w tak wielu czynnościach jak 
tylko możemy, a niestety często 
o tym zapominamy.

– Niektórzy chcieliby sko-
rzystać z porad żywieniowych, 
ale np. ich na to nie stać. Czy 
uważasz, że tego typu „usłu-
ga” mogłaby lub powinna być 
finansowana z NFZ? Czy to re-
alny pomysł?

– Niestety NFZ nie refun-
duje badań, które pomagają we 
wczesnym wykryciu takich cho-
rób jak nadciśnienie tętnicze, 
miażdżyca, cukrzyca czy nowo-
twory. Od blisko trzech lat prze-
prowadzam bezpłatne analizy 
składu ciała wraz z konsultacją 
żywieniową po to, aby świado-
mość mieszkańców Rypina i oko-
lic była coraz większa. Mamy 
najgrubszych 14-latków w Euro-
pie, a nasze społeczeństwo w 60 
proc. ma problemy z nadwagą. 
Te liczby są niesamowite. Nie do 
wiary, że na przestrzeni kilku-
nastu lat wskaźniki te wzrosły 
kilkukrotnie, a nie zapowiada 
się by było lepiej. Dalej uważam, 
że lepiej zapobiegać niż leczyć, 
a profilaktyczne badanie zdro-
wotne pozwoli sprawdzić masę 
mięśni, nawodnienie czy też 
masę mineralną kości. Wartość 
takiego badania uważam za nie-

ocenioną. Wspaniale byłoby móc 
zrobić takie badania na większą 
skalę! Myślę, że jest to jak naj-
bardziej do przeprowadzenia. 

– Coraz częściej organiza-
cje społeczne alarmują o za-
trważającym stanie zdrowia 
dzieci, uczniów już we wcze-
snym wieku szkolnym. Pro-
blemem jest przede wszyst-
kim nadwaga, brak ruchu 
i oczywiście złe odżywianie. 
Czy ty również dostrzegasz 
ten problem, a jeśli tak, co 
Twoim zdaniem należy zrobić, 
żeby ten problem rozwiązać?

– Troszkę wspomniałem 
o tym wyżej, ale jest dokładnie 
tak jak mówisz. Dzieci naśladu-
ją rodziców. Wskaźnik otyłości 
wśród dorosłych musiał odbić 
się również na dzieciach. Najgor-
szym w tym wszystkim jest to, 
że w żadnej szkole, jeżeli nie je-
steś na profilu związanym z od-
żywianiem, nie ma możliwości 
uzyskania wiedzy prawidłowego 
żywienia! To jest nie do pomy-
ślenia, gdyż 70 proc. wszyst-
kich chorób jest dietozależnych. 
Podstawą jest wprowadzenie do 
programu ucznia minimum kil-
ka cyklicznych spotkań w roku, 
rozwijających ten zakres wie-
dzy. Ważne jest również, aby 
dzieci miały wzór wśród rodzi-
ców. To oni są naszymi pierw-
szymi nauczycielami i duża 
cześć obowiązku spoczywa 
również na nich. Myślę, że na-
stał czas edukacji żywieniowej, 
liczby pokazują, że Polacy nie 
potrafią się odżywiać. Myślę, że 
zmiany o których powiedziałem 
przyniosą pozytywny oddźwięk, 
w postaci zmniejszenia liczby 
osób, których dotyka problem 
nadwagi i chorób z tym związa-
nych.

(ToB)
fot. nadesłane
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Na marginesie
CIEKAWOSTKI  Margines to wynalazek, który jest znienawidzony przez uczniów, którzy uwielbiają 
(nie wiedzieć czemu) pisać od lewa do prawa w zeszycie. Tymczasem za niepozorną czerwoną lub nie-
bieską pionową linią w zeszycie stoi całkiem ciekawa historia

Marginesy pojawiły się już 
w Starożytnym Egipcie. Tamtejsi 
urzędnicy nie mieli oczywiście 
zeszytów, ale zwoje papirusu. 
Jeden zwój potrafił mierzyć na-
wet 30 metrów. Pisano od lewa 
do prawa, a między poszczegól-
nymi kolumnami tekstu pozo-
stawiano wolny obszar. Był to 
pierwszy margines. Pozwalał 
on zorientować się czytającemu, 
gdzie kończy się jedna „strona”, 
a zaczyna druga. Zwoje odczy-
tywano nie rozwijając ich bar-
dziej niż na kilkadziesiąt centy-
metrów, więc takie marginesy 
ułatwiały życie i czytanie.

Ponad 300 lat przed na-
rodzeniem Chrystusa zwoje 
zaczął zastępować nowy wy-
nalazek nazywany kodeksem, 
czyli mówiąc prościej – książ-
ką. Strony były sklejane bądź 
zszywane na jednym z boków. 
Wciąż używano papirusu. Na 
papier trzeba było poczekać po-
nad 1000 lat. Szybko okazało 
się jak przydatne są marginesy. 
To na nich dokonywano wielu 
ciekawych zapisków zwanych 
marginaliami. Pomagały rów-

nież ze względów higienicz-
nych. Przepisujący księgi mnisi 
mieli gdzie położyć dłoń, by uła-
twić sobie żmudną pracę. Nie-
którzy historycy utrzymują, że 
marginesy miały jeszcze jedno 
zastosowanie. Chroniły zawar-
tość księgi przed zjedzeniem 
przez gryzonie. W klasztornych 
bibliotekach szczury i myszy 
były stałymi lokatorami. Lubiły 
podskubywać księgi,  zwłaszcza 
te wykonane z pergaminu, czy-
li odpowiednio spreparowanej 
skóry. Gdyby tekst zapełniał 
całą stronę, wówczas myszy 
mogłyby wygryźć bardzo cenną 
zawartość.

Współcześni naukowcy 
przeprowadzili badania, które 
mówią, że marginesy ułatwiają 
czytanie i rozumienie tekstu. 
Dali do przeczytania ochotni-
kom taką samą ilość tekstu. 
Różnica polegała na tym, że je-
den fragment był zapisany od 
brzegu do brzegu kartki, a drugi 
na stronie z marginesami. Prze-
czytanie pierwszego tekstu zaj-
mowało dwa razy więcej czasu.

Wróćmy do przypisów na 

marginesie. Od lat nauczyciele 
karcą uczniów, gdy ci piszą po 
marginesie. Gdyby tacy pedago-
dzy byli w średniowieczu, wów-
czas nie doczekalibyśmy się 
wielu bezcennych informacji, 
a nawet odkryć matematycz-
nych. Dawni mnisi zapisywali 
na marginesach daty ważnych 
wydarzeń historycznych oraz 
komentarze do sprawowanych 
modlitw. W 1637 roku matema-
tyk nazwiskiem Fermat zapisa-
ła na marginesach książek do 
arytmetyki swoje twierdzenie. 
Mniejsza o to, czego dowodziło, 
jednak dało do myślenia na-
ukowcom i dopiero pod koniec 
XX wieku udało się na ponad 100 
stronach zapisanych skompli-
kowanym językiem matematy-
ki udowodnić prawdziwość nie-
pozornego zapisu na marginesie 
jednej z książek. Najśmieszniej-
sze jest to, że margines był dla 
Fermata powodem, by nie zapi-
sać dowodu swego twierdzenia: 
znalazłem zaiste zadziwiający 
dowód tego twierdzenia. Nie-
stety, margines jest zbyt mały, 
by go pomieścić – odnotował na 

Z Bieszczadów 
do nas i do Elbląga
II wojna światowa porozrzucała wielu Polaków po 
świecie. Jednym z nich był pewien uczeń kowalski 
z Podkarpacia.

XX wiek

Aleksander Wolak urodził 
się w 1923 roku w Czaplakach 
w powiecie jaworowskim. Dziś 
jest to okolica położona na Pod-
karpaciu, na pograniczu pol-
sko-ukraińskim. Jego rodzice 
– Agnieszka i Stanisław, byli ro-
botnikami. Aleksander skończył 
szkołę powszechną, a później 
został w domu, by przyuczać się 
do zawodu kowala. Do 1939 roku 
nie zdążył nawet rozpocząć służ-
by wojskowej. Nie brał udziału 
w kampanii wrześniowej. W na-
sze okolice trafił przymusowo. 
Został już jesienią 1939 roku za-
brany na roboty przymusowe 
do miejscowego Niemca nazwi-
skiem Lidikong (nazwisko za-
pewne przekręcone). 

W 1944 roku do Wolaka zwró-
cił się Alfred Dejewski z Dębowej 
Łąki. Poprosił go o wstąpienie 
w szeregi Armii Krajowej. Wolak 
uzyskał pseudonim Wisła. Zo-
stał zaprzysiężony 12 marca 1944 

roku w domu Dejewskiego w Dę-
bowej Łące. Zadania Wolaka pole-
gały głównie na zbieraniu infor-
macji. Przydatne były raporty na 
temat posiadanej przez Niemców 
broni oraz składu i zaopatrzenia 
posterunku żandarmerii. Każdy 
transport wojskowy przejeżdża-
jący przez okolicę był także od-
notowywany. Wolak był przy-
gotowywany do wzięcia udziału 
w powstaniu warszawskim, ale 
pomoc organizacji i przerzucenia 
oddziału na tak dużą odległość 
nie wypalił.

Po wojnie Wolak wstąpił do 
Milicji Obywatelskiej w Dębowej 
Łące. Od 14 kwietnia 1945 roku 
był w wojsku, chociaż cały czas 
pozostawał w kontakcie z Dejew-
skim. Po demobilizacji nie wró-
cił w nasze strony. Wyjechał na 
ziemie odzyskane do Ryjewa pod 
Elblągiem. Pracował jako ślusarz.

(pw)

marginesie słynny matematyk.
Kolejnym korzystającym 

z marginesów był słynny fran-
cuski filozof Wolter. Podczas po-
bytu w więzieniu nie otrzymy-
wał papieru, więc pozostawało 
mu wypełnianie marginesów 
ksiąg. Na marginesach swo-
je myśli zapisywali tak słynni 
pisarze jak Mark Twain i Oscar 
Wilde.

Drugim typem margina-
liów były scholia. Nazwa nie-
przypadkowo kojarzy się ze 
szkołą, ponieważ scholia były 
przypisami na marginesie, któ-
re miały o czymś pouczać. Zwy-
czaj rozprzestrzenił się w staro-
żytnym Bizancjum w IV wieku. 
Mistrzem w tej dziedzinie był 
Eustacjusz z Tesaloniki, znany 
pisarz, teolog i święty kościoła 
wschodniego. Opatrzył scholia-
mi jeden z egzemplarzy Iliady 
Homera. Dzięki nim naukowcy 
mogli jeszcze bardziej zgłębić 
to starożytne dzieło. Czasami 
scholiów było tak wiele, że mar-
ginesy zanikały, a każdy mi-
nimetr strony był wypełniony 
tekstem.

Z biegiem wieków margi-
nesy w książkach stawały się 
coraz węższe. Najszersze były 
w renesansie, gdy przeznaczono 
na nie niemal połowę szerokości 
kartki. Żyjemy w epoce kompu-
terów i cyfryzacji, ale margine-
sy przetrwały i tę próbę czasu. 
W każdym programie do edycji 
tekstu użytkownik może sam 
ustawia sobie szerokość margi-
nesu. Z tego rozwiązania chęt-
nie korzystali dawniej studenci 
piszący prace magisterskie. Po-
przez zwiększanie marginesu 
sztucznie powiększali objętość 
pracy. W końcu uczelnie usys-
tematyzowały rozmiar margi-
nesu.

Marginesy książek służyły 
przez wieki studentom do zapi-
sywania skrótów myślowych, 
spostrzeżeń i wskazówek. So-
cjolog Catherine Marshal prze-
prowadziła badania, które 
wykazały, że amerykańscy 
studenci specjalnie odwiedzają 
sklepy z używanymi książkami, 
by znajdować tam egzemplarze 
z przypisami na marginesach.

(pw)

W Gminie Książki przeprowadzono II etap konsultacji społecznych w sprawie wy-
łożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego.

Pierwszy etap obejmował 
okres od czerwca do września 2017 
roku i dotyczył okresu pomię-
dzy przyjęciem przez radę gminy 
uchwały o przystąpieniu do spo-
rządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, 
a przekazaniem sporządzonego 
projektu dokumentu planistycz-
nego do opinii komisji urbani-
stycznej.

Drugi etap obejmuje okres 
pomiędzy wyłożeniem planu do 
publicznego wglądu, a przekaza-
niem uzgodnionego planu radzie 
gminy do uchwalenia. 

W ramach konsultacji w sierp-
niu br. przeprowadzono 2 spo-
tkania w miejscowościach Blizno 
i Książki, oraz utworzono punkty 

konsultacyjne – w Urzędzie Gmi-
ny i w terenie. 

 Gmina Książki zapewniła do-
wóz do miejsca konsultacji osobom 
potrzebującym. Ponadto zorgani-
zowano kącik dla dzieci z zapew-
nieniem opieki. Uczestnicy mogli 
skorzystać z poczęstunku w for-
mie kanapek, grilla, oraz zimnych 
i ciepłych napojów. W spotkaniach 
uczestniczył urbanista.

Uruchomione zostały punkty 
konsultacyjne w Urzędzie Gminy 
i w terenie pod nowozakupionym 
namiotem. Każdy zainteresowany 
mógł przedstawić swoje opinie, 
uwagi i propozycje, lub zgłaszać 
je osobie prowadzącej konsultacje 
i obsługującej punkt konsultacyj-
ny. 

Dodatkowo w ramach pro-
jektu zorganizowano warsztaty 
pn. „DZIEŃ Z GIS”, które dotyczyły 
zagadnień w tematyce systemów 
informacji przestrzennej oraz za-
sad funkcjonowania gminnego 
systemu mapowego.  W szkoleniu 
wzięły udział 54 osoby. 

Dzięki projektowi grantowe-
mu pn. „Dobre Konsultacje, Dobry 
Plan” realizowanemu z Kujawsko-
Pomorską Federacją Organizacji 
Pozarządowych konsultacje spo-
łeczne mogły odbyć się na szerszą 
skalę. 

Wójt Gminy Książki bardzo 
dziękuje uczestnikom za poświę-
cenie czasu, ciekawe dyskusje, 
liczne uwagi, oraz osobisty udział 
w konsultacjach.

A R T Y K U Ł    S P O N S O R O W A N Y
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Podróż dookoła świata
XVI wIek  We wrześniu 1519 roku Ferdynand Magellan rozpoczął swoją trzyletnią podróż dookoła 
świata. Niestety, nie udało mu się powrócić do Hiszpanii. Jeden z jego pięciu statków opłynął glob jako 
pierwszy na świecie 

Ferdynand Magellan uro-
dził się w Sabrosa w północno-
wschodnej Portugalii. Jego rodzi-
cami byli Pedro Rui de Magalhães, 
burmistrz miasta, i Alda de Me-
squita. Magellan miał dwoje ro-
dzeństwa: brata Diega de Sousę 
i siostrę Isabel.

Rodzice Magellana zmarli, 
gdy ten miał 10 lat. W wieku 12 
lat Magellan został paziem kró-
la Jana II i królowej Eleonory na 
dworze królewskim w Lizbonie, 
dokąd jego brat przyjechał dwa 
lata wcześniej. Tutaj, razem z ku-
zynem Francisco Serrano, Magel-
lan kontynuował edukację, inte-
resując się szczególnie geografią 
i historią. Niektórzy spekulują, 
że jego nauczycielem mógł być 
Martin Behaim. W 1495 zmarł 
jego protektor, król Jan II, a jego 
następcą został Manuel I, prze-
ciwnik swego poprzednika i jego 
ludzi.

W wieku 25 lat Ferdynand 
wypłynął po raz pierwszy na 
morze. W 1505 roku popłynął do 
Indii, aby wprowadzić tam Fran-
cisca de Almeidę na urząd portu-
galskiego wicekróla i założyć po 
drodze bazy wojskowe i morskie. 
To właśnie tam uzyskał chrzest 
bojowy: gdy miejscowy król od-
mówił płacenia daniny, oddziały 
Almeidy zdobyły muzułmańskie 
miasto Kilwa w dzisiejszej Tan-
zanii.

W 1513 roku Magellan został 
wysłany do Maroka, gdzie wziął 
udział w bitwie pod Azamorem 
i został poważnie ranny w kola-
no w trakcie oblężenia maure-
tańsko-marokańskiej twierdzy. 
Mimo ran i awansu na kwater-
mistrza Magellanowi nie wio-
dło się dobrze. Został oskarżony 
o nielegalny handel z muzuł-
mańskimi Mauretanami. Wdał 
się też w konflikt z Almeidą: gdy 
opuścił bez zezwolenia armię, Al-
meida posłał negatywny raport 
o żeglarzu na portugalski dwór. 
Kilka oskarżeń wycofano, ale 
Magellan popadł w niełaskę kró-
la Manuela I, który wprawdzie 
podniósł go do godności fidalgo 
escudeiro, ale odmówił podwyż-
szenia dochodów. Król oznajmił 
także Magellanowi nie będzie już 
dalej zatrudniony w królewskiej 
służbie. W roku 1517 Magellan, 

za zezwoleniem króla, formal-
nie wyrzekł się obywatelstwa 
i wyjechał, aby zaoferować swoje 
usługi dworowi Hiszpanii,

wyprawa dookoła świata
Za pieniądze otrzymane od 

hiszpańskiego króla, Magellan 
zakupił 5 statków: „Trinidad” 
(wyporność 110 ton, załoga 55 
osób), „San Antonio” (wyporność 
120 ton, załoga 60), „Concepcion” 
(wyporność 90 ton, załoga 45), 
„Victoria” (wyporność 85 ton, za-
łoga 42) i „Santiago” (wyporność 
75 ton, załoga 32). „Trinidad” był 
statkiem flagowym Magellana, 
a poza Faleiro kapitanami pozo-
stałych byli Juan de Cartegena, 
Gomez, Gaspar de Quesada i Luis 
de Mendoza.

10 sierpnia 1519 roku flota 
pięciu statków pod dowództwem 
Magellana opuściła Sewillę i po-
płynęła rzeką Gwadalkiwir do 
Sanlúcar de Barrameda, gdzie 
pozostawała przez pięć tygodni. 
Władze hiszpańskie zachowy-
wały ciągle rezerwę wobec por-
tugalskiego admirała i niewiele 
brakowało, aby wstrzymały po-
dróż, ale 20 września 1519 roku 
Magellan wyruszył ostatecznie 
z 270 członkami załogi.

Usłyszawszy o jego wypły-
nięciu, portugalski król Manuel 
I rozkazał jednostkom floty ści-
gać go, ale Magellan wymknął 
się Portugalczykom. Po krótkim 
postoju na Wyspach Kanaryj-
skich przybył na Wyspy Zielone-
go Przylądka, skąd wziął kurs na 
Przylądek Świętego Augustyna 
w Ameryce Południowej. 20 li-
stopada przekroczył równik, a 6 
grudnia załoga zobaczyła brzegi 
Brazylii.

Brazylia była w owym czasie 
terytorium portugalskim, Ma-
gellan podjął jednak ryzyko i 13 
grudnia stanął na kotwicy w po-
bliżu dzisiejszego Rio de Janeiro, 
gdzie panowała dobra pogoda, 
a tubylcy byli przyjaźnie nasta-
wieni. Flota uzupełniła zapasy, 
ale nieprzychylne warunki spo-
wodowały, że wypłynięto z opóź-
nieniem. Następnie pożeglowano 
wzdłuż wybrzeża Ameryki Po-
łudniowej, zatrzymując się 10 
stycznia 1520 roku nad Río de la 
Plata. Gdy wyprawa szukała cią-
gle przejścia na morza po drugiej 
stronie lądu amerykańskiego, 
u wybrzeży Argentyny została 
zaskoczona nadejściem zimy.

Magellan zdecydował się 
spędzić zimę w Patagonii. 31 
marca załoga założyła osadę, któ-
rą nazwano Puerto San Julian 
(port Św. Juliana). Wybuchł wte-

dy bunt, w którym wzięło udział 
trzech spośród pięciu kapitanów 
statków, jednak nieudany, gdyż 
załogi pozostały w dużej części 
lojalne. Quesada i Mendoza zo-
stali straceni, a Cartagena i kape-
lan wyprawy zostali wysadzeni 
na brzeg.

Cieśnina Magellana przecina 
południowy koniec Ameryki Po-
łudniowej, łącząc Atlantyk i Pa-
cyfik. 24 sierpnia podróż została 
podjęta i „Santiago” został wysła-
ny na ląd w misji zwiadowczej, 
ale rozbił się w drodze powrotnej. 
Tylko dwóch marynarzy wróciło 
drogą lądową, aby powiadomić 
Magellana, co się stało. Na 52° sze-
rokości południowej, 21 paździer-
nika 1520 roku flota osiągnęła 
Cape de las Virgenes i stwierdzi-
ła, że przejście zostało znalezione, 
ponieważ woda była słona i głę-
boka. Cztery statki rozpoczęły 
powolne przedzieranie się przez 
liczące 372 mile przejście, które 
Magellan nazwał Estreito de To-
dos los Santos (Cieśnina Wszyst-
kich Świętych), ponieważ flota 
wpłynęła na nie w dniu Wszyst-
kich Świętych, 1 listopada. Obec-
nie nosi ona nazwę Cieśniny Ma-
gellana[5].

Opłynięcie 
Ameryki Południowej
Magellan zlecił najpierw 

statkom „San Antonio” i „Con-
cepcion” zbadanie cieśniny, ale 
ten pierwszy, dowodzony przez 
Gomeza, zdezerterował i zawrócił 
do Hiszpanii, gdzie dotarł w dzie-
więć dni po śmierci Magellana. 
28 listopada pozostałe trzy statki 
wypłynęły na południowy Pa-
cyfik. Magellan nazwał te wody 
Mar Pacifico (Morze Spokojne) 
z racji jego spokojnych przez cały 
pierwszy etap podróży wód.

Kierując się na północ, 13 
lutego 1521 roku załogi przekro-
czyły równik. 6 marca odkryły 
wyspy Guam i Rota w archipela-
gu Marianów, a 16 marca dotarły 
do wyspy Homonhon w Archi-
pelagu Filipińskim. Do tej chwi-
li pozostało tylko 100 członków 
wyprawy. Magellan był w stanie 
porozumiewać się z tamtejszymi 
mieszkańcami, gdyż jego malaj-
ski tłumacz rozumiał ich język. 7 
kwietnia żeglarze dotarli do wy-
spy Cebu. Magellan zorganizował 
tam postój, polecając jednocze-
śnie nawracanie miejscowej lud-
ności na chrześcijaństwo. W zale-
dwie kilka dni od 14 kwietnia 1521 
roku prawie wszyscy przywódcy 
wysp otaczających Cebu przyję-
li chrzest i zgodzili się podpisać 
traktat z Hiszpanami.

Śmierć podróżnika
Traktat ten miał zapewnić 

Hiszpanii wyłączność na handel 
z wyspami będącymi pod pano-
waniem przywódcy Cebu w za-
mian za protekcję. Po niespełna 
tygodniu Magellan otrzymał 
wiadomość, że Silarupu – przy-
wódca Mactanu, zbuntował się 
i odmawia dostarczania towarów 
przeznaczonych dla Hiszpanów. 
Magellan zapowiedział użycie 
siły. Władca Cebu zaoferował mu 
pomoc w postaci około tysiąca 
wojowników, jednakże Magellan 
odmówił, chcąc w sile własnych 
ludzi zademonstrować swoją po-
tęgę. 21 kwietnia statki hiszpań-
skie udały się w kierunku cieśni-
ny pomiędzy Cebu a Mactanem. 
Potyczka z ludźmi Silarupu ro-
zegrała się 27 kwietnia 1521 roku, 
podczas której Magellan poniósł 
śmierć wraz z częścią swych to-
warzyszy.

Magellan zawarł w swojej 
ostatniej woli, że jego malajski 
tłumacz zostanie po jego śmierci 
wolnym człowiekiem. Tłumacz, 
który został ochrzczony jako En-
rique (Henryk) w Malakce, w 1511 
roku, a został porwany przez su-
matrzańskich handlarzy niewol-
ników ze swojej rodzinnej wyspy, 
stał się pierwszym człowiekiem, 
który opłynął glob. Enrique zo-
stał związany umową przez 
Magellana w czasie jego wcze-
śniejszych podróży do Malakki 
i był u jego boku w czasie walk 
w Afryce, w czasie konfliktu Ma-
gellana z dworem portugalskim 
i wtedy, gdy organizowano flotę. 
Jednak po wydarzeniach na Mac-
tan i śmierci Magellana pozostali 
kapitanowie statków odmówili 
uwolnienia Enrique. Ten zerwał 
umowę i zdołał zbiec. Jednak An-
tonio Pigafetta robił cały czas no-
tatki językowe i najwyraźniej był 
w stanie prowadzić komunikację 
z miejscowymi w trakcie dalszej 
podróży.

Trzy pozostałe statki popły-
nęły na zachód do Palawan, któ-
ry opuściły 12 czerwca 1521 roku, 
kierowane do Brunei na Borneo 
przez pilotów Moro, potrafiących 
nawigować na płytkich wodach. 
Zakotwiczyły na 35 dni w pobli-
żu Brunei, gdzie Pigafetta opisuje 
przepych dworu radży Siripada 
(złoto, perły wielkości kurzych 
jaj itd.). Co więcej, Brunei mogło 
się pochwalić poskramianiem 
słoni i uzbrojeniem w 62 działa, 
5-krotnie więcej niż miały statki 
Magellana. W Brunei lekceważo-
no korzenie, które miały się oka-
zać droższe od złota po powrocie 

do Hiszpanii. Pigafetta wspomina 
niektóre wyroby na dworze, jak 
porcelana, która nie była szero-
ko dostępna w Europie, i okula-
ry – monokle dopiero wchodziły 
w Europie do użytku.

Po dotarciu do Moluków 
(Wysp Korzennych), 8 listopa-
da 1521, udało im się zawrzeć 
układ z sułtanem Tidore, który 
był rywalem sułtana Ternate 
i sojusznikiem Portugalii, który 
teraz postanowił poddać się pod 
panowanie Hiszpanów. Statek 
„Concepcion”, niemal doszczętnie 
stoczony przez świdraki, został 
spalony, a przyprawy przeniesio-
ne na „Victorię” i „Trinidad”. Ten 
drugi został jednak przechwyco-
ny przez Portugalczyków w cza-
sie próby powrotu drogą przez 
Pacyfik. „Victoria” wyruszyła 
więc do domu 21 grudnia 1521 
roku samotnie i 22 maja 1522, do-
wodzona przez Juana Sebastiána 
Elcaño okrążyła Przylądek Dobrej 
Nadziei, mając jedynie ryż jako 
racje żywnościowe. 20 członków 
załogi zmarło z chorób i głodu, 
zanim Elcaño dotarł do Wysp 
Zielonego Przylądka, posiadłości 
portugalskiej, gdzie wysłał na 
ląd 13 dalszych członków załogi 
celem zakupu pewnej ilości ryżu. 
Ci jednak zostali przez Portugal-
czyków potraktowani jak szpie-
dzy i zatrzymani. 

Powrót do domu
6 września 1522 Juan Sebasti-

án Elcaño i pozostali członkowie 
wyprawy Magellana powrócili 
do Hiszpanii na ostatnim statku 
wyprawy, po niemal trzech la-
tach od wyruszenia.

Elcaño otrzymał od króla Ka-
rola V szlachectwo i wysoką pen-
sję 500 dukatów rocznie. Karol 
zażądał od swojego szwagra Joao 
III zwolnienia z portugalskiego 
aresztu na Wyspach Zielonego 
Przylądka 13 pozostałych człon-
ków załogi, co szybko wykonano. 
Zastępca Elcaño nazwiskiem Mi-
guel de Rodas otrzymał od króla 
pensję 50 tysięcy maravedi rocz-
nie (ponad dwukrotne zarobki 
oficera), aczkolwiek 3 lata później 
skarżył się, że nie otrzymał do 
ręki nic. Główny inwestor orga-
nizujący wyprawę Magellana, 
nazwiskiem Cristobal de Haro, 
mimo strat w ludziach i statkach, 
został bogaczem. Przywieziono 
ok. 25-26 ton goździków, które 
sprzedano za zawrotną kwotę  
7 888 634 maravedi, czyli 947 tys. 
dzisiejszych dolarów amerykań-
skich.

oprac. (szyw) 
fot. internet
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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

mamAuto-sprawdzone części używane do 
wszystkich aut-Gwarancja 1 miesiąc!, tel.  
54 280 2990

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

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

MKF Auto-części i akcesoria do samochodów, 
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, diagnostyka 
pojazdowa, Kowalewo Pomorskie, tel. kontakto-
wy 721 300 688.

Wichurex-klimatyzacja, serwisy opon, mechani-
ka 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 samochodów 
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

Mechanika pojazdowa, wulkanizacja Piotr 

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

Mar-Auto Marek Grąbczewski-mechanika pojaz-
dowa, wulkanizacja, geometria 3D, serwis klima-
tyzacji, Auto Pomoc 24h, Skępe, Józefkowo 4, 
tel. 508 086 766

Skup aut/demontaż

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płaci-
my Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel.  
54 280 2990 

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

Stacja demontażu pojazdów, auto kasacja, Kikół, 
ul. Spółdzielcza 9, tel. 887 412 858

Stacja demontażu pojazdów. Samochodowe in-
stalacje 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

Sprzedam dom w Węgiersku z działką o pow.  
20 ar. Cena 185 000 zł, tel. 514 752 315

Wynajmę sklep 49 m2, spożywczo-przemysłowy 
z wyposażeniem, Golub-Dobrzyń, ul. Konopnic-
kiej, pawilon nr 1, tel. 510 061 775

Kupię mieszkanie M3 w Golubiu-Dobrzyniu 
na parterze lub na I piętrze, tel. 661 280 656,  
513 261 297

Wynajmę lokal gastronomiczny z wyposażeniem 
w dobrym punkcie w Rypinie, tel. 504 116 812

Sprzedam las z gruntami 4 ha, Elgiszewo, Tel. 
508 388 406  

Sprzedam mieszkanie własnościowe w Wąbrzeź-
nie przy ul.Wolności. Mieszkanie w kamienicy, 
I piętro, powierzchnia 51,50 m2-2 pokoje, 
przedpokój , kuchnia oraz łazienka. W cenie 
dodatkowo przestronna piwnica oraz strych, tel. 
667 327 652

Sprzedam ziemię 5,28 ha w miejscowości Adam-
ki, tel. 606-485-076

Sprzedam mieszkanie 38 m2, Wronie, parter, 
dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój.
Ogrzewanie gazowe (gaz ziemny), okna pcv. Ga-
raż murowany, działka 4 ary. Cena 115 000, tel. 
661 099 868

Sprzedam mieszkanie w bloku w Golubiu-Do-
brzyniu, ul.Kościuszki,  54 m2, 3 pokoje, cena 
189 tys., do negocjacji, tel. 603 286 066

Sprzedam / zamienię na mieszkanie dom jed-
norodzinny o pow. 84 m2, działka o pow. 1027 
m2 z garażem, polożony w Wąbrzeźnie, tel.  
693 275 714

Sprzedam dom z działką 3692 m2, 160 tys., Wą-
brzeźno, tel. 517 073 324

Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 5,8 ha, 
Miliszewy, tel. 722 183 434

Sprzedam mieszkanie 32m2 z balkonem, pierw-
sze piętro, Golub-Dobrzyń, tel. 723 748 116

Praca
Zatrudnię szwaczki do szycia wkładów do obu-
wia, tel. 602 101 791

Opiekunkę do osoby starszej zatrudnię, tel.  
504 116 812

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

Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy, 
części do ciągników C-360, 330, JUMZ, ogu-
mienie, Małe Pułkowo, tel. 502 461 368, 56 689 
10 70

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

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, tel. 600 
990 042

Sprzedam przyczepę 3,5 t, brony kopacze, tale-
rzówkę, agregat uprawowy, tel. 698 991 263

Zwierzęta

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

Knury, maciory kupię, odbiór z gospodarstwa, 
waga, gotówka, przelew, tel. 725 804 742

Sprzedam króliki, tel. 691 383 285

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 Wi-
śniewski, Brodnica, ul. Lidzbarska 10B, tel. 603 
858 933

Damar-auta sprowadzane z Niemiec, komis, 

transport, Brodnica, ul. Sikorskiego 4, tel. 660 
466 986

Budowlano/remontowe

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

Wodny kolektor słoneczny sprzedaż, montaż, 
serwis, 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, kanali-
zacyjnych i CO. Montaż kotłowni. Radomin 23b, 
tel. 512 295 280

Projektornia-meble na wymiar: m.in. kuchenne, 
biurowe, szafy przesuwne. Wyposażenia firm, 
aptek, przychodni lekarskich, inst. pożytku pu-
blicznego, 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 suro-
we, 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 ślu-
sarsko-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, para-
pety, 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 maszy-
nowe, 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, 
parapetów, 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 do-
świadczenie, 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 
(blaszaki), tel. 514 866 203 lub 56 474 09 20

Domy weselne/sale
Zajazd Złota Podkowa-sala weselna, imprezy 
okolicznościowe, Wrocki, tel. 601 913 928

Półwysep Wądzyn-sala weselna, imprezy oko-
licznościowe, 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 wnioski, tel. 606 836 270

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

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

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

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

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

Edukacja
Akademia Językowa CGD-uczymy dzieci, mło-
dzież i dorosłych, Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arka-
dami 9, tel. 604 791 169

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

OSK Moto-Or Ryszard Ośka, Golub-Dobrzyń, ul. 
Wodna 13, tel. 607 389 644

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

OSK Omega Ozimek Jacek-kursy prawa jazdy 
kat. A, B, B+E, C, C+E, Lipno, Osiedle W. 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

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

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, Kowalewo 
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
Działka bud. 30a, podziel. prąd, kanal. woda. 
wóz konny z zaczep. krajżega+silnik 5,5 kw. 
beczka do wody 1000l, tel. 54 289 73 47

Sprzedam 4 koła z felgami, rozmiar 13, zimowe, 
tel .661 357 854, po godz. 15

Skupuje złom, dojazd do klienta, tel.783 012 261

Drewno opałowe , rozpałkowe, stemple budow-
lane sprzedam, tel. 605 338 356

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 alumi-
niowe, Wielgie, ul. Lipnowska 36, tel. kontak-
towy 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 katowickie-
go 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. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
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

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, najlep-
sze warunki, najniższe koszty, tel. 54 288 30 11

Pożyczki na raty od 1000 do 20 000 
zł. Również na dowód. Golub, Kowa-
lewo i okolice. Dojazd do klienta, tel.  
572 148 143 

Pożyczki bez BIK na raty do 20 000 zł. 
Szybko i dyskretnie. Lipno, Kikół i oko-
lice. Możliwy dojazd do klienta, tel.  
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 90

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

Myjnie

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

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

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

Pomoc drogowa

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

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042
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Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opiekuñcze w woj. kujawsko-pomorskim

Szukasz zatrudnienia?

Mieszkasz na wsi, 
prowadzisz gospodarstwo rolne?

Kujawsko-Pomorski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

zaprasza osoby zainteresowane

prowadzeniem gospodarstwa opiekuñczego
– Nie wymagamy formalnych kwalifikacji.

– Oferujemy bezp³atny kurs i szkolenia!

Jeœli jesteœ zainteresowany zadzwoñ pod nr 693-301-527 

lub wejdŸ na stronê www.opieka.kpodr.pl

Na zg³oszenia czekamy do 28 wrzeœnia!

O G Ł O S Z E N I E

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
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Dziesiątka z plusem
WĄBRZEŹNO  Wąbrzeska Dziesiątka to nie tylko impreza biegowa. Zrealizowana z rozmachem trzecia 
edycja wydarzenia pokazała, że organizatorzy pomyśleli o zapewnieniu rozrywki i wrażeń dla różnych po-
koleń. To niewątpliwie świetna wizytówka miasta

Dyrektor biegu Tomasz Zy-
gnarowski podkreśla, że efekt jest 
zasługą wielu ludzi, którzy zaan-
gażowali się w przygotowanie te-
gorocznej edycji Wąbrzeskiej Dzie-
siątki. Impreza zdobyła już uznanie 
wśród biegaczy w całym kraju, 
a w biegu głównym uczestniczy-
ło ponad pół tysiąca zawodników. 
Gościem specjalnym był Marek 
Plawgo, rekordzista Polski w biegu 
na 400 metrów przez płotki, a tak-
że mistrz Polski na tym dystansie 
w latach: 2001, 2003, 2005, 2006, 2
007, 2008, 2009, 2011 i 2012. Z kolei 
o przebiegu wydarzeń na gorąco 
informował konferansjer Łukasz 
Panfil, lekkoatleta, długodystan-
sowiec, reprezentant Polski, autor 
tekstów poświęconych lekkoatlety-
ce. Natomiast o oprawę muzyczną 
zadbał DJ Maciej Łopatto.

Wysoką ocenę organizatorów 
potwierdzają choćby komentarze, 
jakie można znaleźć na fanpejdżu 
Wąbrzeskiej Dziesiątki: Wspaniała 
impreza, wielkie uznanie i brawa 
dla organizatorów jak i wolonta-
riuszy (Teresa Ostrach); Biegnę już 
3 raz w Wąbrzeźnie i nadal jestem 
pod wrażeniem. Jedna z lepszych 
wg mnie imprez biegowych w re-
gionie. Ci młodzi wolontariusze 
gotowi pomagać - coś niesamowi-
tego. Wszystko super! (Jan Tułaza); 
To był mój pierwszy bieg na 10 km. 
Miałam szczęście, że trafiłam wła-
śnie tu, bo czuję, że moja przygoda 
z bieganiem właśnie się zaczyna. At-
mosfera i organizacja pierwsza kla-
sa! Było cudownie! Dziękuję! (Basia 
Kuźmińska); Organizacja przednia, 
wszystko rewelacja! Takie imprezy, 
mogłyby być wszędzie, inni orga-

nizatorzy mogą się od was uczyć 
(Mariusz i Natalia Wojdyło).

Zwycięzcą głównego biegu 
w kategorii „open” mężczyzn został 
Arkadiusz Gardzielewski z czasem 
32 minuty 48 sekund. Jako drugi na 
mecie zjawił się Kamil Nartowski 
(34 minuty 20 sekund), a jako trze-
ci – Damian Chojnicki (35 minut 44 
sekundy). Wśród kobiet najlepszy 
wynik uzyskała Mirosława Szweda 
(40 minut 26 sekund), następnie 
Anna Żuchowska (42 minuty 51 se-
kund), a na miejscu trzecim upla-
sowała się wąbrzeźnianka Karina 
Szymańska-Wiśniewska (44 minu-
ty). Organizatorzy uhonorowali po-
nadto nagrodą specjalną najwcze-
śniej urodzonego biegacza, którym 
był 78-letni Brunon Jankowski – 
znany wąbrzeźnianom propagator 
sportu, biegacz, przed laty piłkarz 
m.in. Unii Wąbrzeźno, Legii Chełm-
ża i Promienia Kowalewo Pomor-
skie. Ponieważ 4 września pan Bru-
non obchodził urodziny, otrzymał 
z tej okazji serdeczne gratulacje 
i bukiet kwiatów. Organizatorzy 
złożyli ponadto życzenia wąbrzeź-
niance Mirelli Stachowskiej (biegła 
z numerem 493), która urodziny 
obchodziła dokładnie w dniu biegu. 
Dodatkowe nagrody dla zwycięz-
ców ufundował również poseł Pa-
weł Szramka. W świetnie przygo-

towanej strefie finiszera wszyscy 
zawodnicy mogli zregenerować siły 
po biegu, mogli także skorzystać 
z pomocy masażysty.

Z Dziesiątką związanych było 
wiele imprez towarzyszących. 
Przed biegiem głównym nad Jezio-
rem Zamkowym zorganizowano 
biegi dla dzieci, w trasę wyruszyli 
ponadto miłośnicy nordic walkin-
gu. Dmuchane zamki-zjeżdżalnie 
dla najmłodszych rozstawiła wą-
brzeska Bajkolandia, a mobilny 
plac zabaw oraz szachy w rozmia-
rze XXL przygotował Wąbrzeski 
Dom Kultury. Nie zabrakło rów-
nież atrakcji artystycznych. Na 
scenie talent wokalny zaprezento-
wał Wiktor Chmiel, zaś uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Zieleniu 
promowali swój projekt „Rajska 
Wyspa”, który ma m.in. umożliwić 
im przygotowanie scenografii do 
kolejnego musicalu „Piotruś Pan”. 
Swoje stoiska mieli także amatorzy 
rekonstrukcji historycznych (pre-
zentowali broń, umundurowanie, 
dokumenty i odznaczenia z czasów 
II wojny światowej) oraz członkowie 
Stowarzyszenia S.O.S dla Zwierząt 
Wąbrzeźno. Rozgrzewkę dla bie-
gaczy i „kijkarzy” przeprowadziła 
Joanna Duma, która wraz ze swoją 
grupą Odnowa Fitness Studio wy-
konała także pokaz jumpingu. Spo-

rym zainteresowaniem cieszyła się 
poza tym możliwość wypróbowa-
nia, jak zachowuje się pojazd wraz 
z kierowcą i pasażerem podczas 
dachowania. Do skorzystania ze 
specjalistycznego symulatora chęt-
nych nie brakowało. 

Głównym organizatorem Wą-
brzeskiej Dziesiątki jest stowarzy-
szenie miastoaktywni.pl. To grupa 
ludzi z pasją, którzy przeprowadzili 
wspólnie niejedną imprezę rekre-
acyjną. Jak sami wskazują, przy 
Dziesiątce wiodącą rolę odegrali 
Tomasz Zygnarowski i Maja Zieliń-
ska. 

– Ostatnie kilka dni to był dla 
nas czas wytężonej, ciężkiej pracy. 
Przygotowanie tak naprawdę trzech 
oddzielnych konkurencji wymagało 
zaangażowania wielu osób – wyja-
śnia Tomasz Zygarowski. – W or-
ganizacji sobotniego wydarzenia 
udział wzięło około 60. funkcjona-
riuszy Policji i Ochotniczych Straży 
Pożarnych, 50. wolontariuszy i 20. 
organizatorów. To oni w bardzo du-
żej mierze stanowią o powodzeniu 
imprezy – akcentuje Zygnarowski. 
– Dzięki nim po raz trzeci możemy 
powiedzieć, że III Wąbrzeska Dzie-
siątka się udała – dodaje.

Tekst i fot. 
Krzysztof Zaniewski

Wąbrzeska Dziesiątka skupia ludzi o wszechstronnych zainteresowaniach

Uczniowie z Zielenia już planują wystawienie kolejnego musicalu Smakowity tort dla uczestników wydarzenia

Wąbrzeska Dziesiątka to impreza dla całych rodzin
Solenizanci Brunon Jankowski i Mirella Stachowska 
otrzymali życzenia oraz kwiaty

Zwyciężczynie biegu głównego w kategorii Open K Tomasz Zygnarowski podkreśla, że na sukces imprezy zapracowało liczne grono osób

Więcej zdjęć na naszej stronie:
WABRZEZNO-CWA.PL


