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Wątpliwa wizytówka 
miasta
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W piątek 20 lipca odbyło się 
walne zgromadzenie udziałow-
ców spółdzielni, zamknięte dla 
mediów. Udało się nam jednak 
ustalić, że przegłosowano złoże-
nie wniosku o upadłość ROTR-u. 
Wcześniej, w środę 18 lipca, został 
złożony wniosek o restrukturyza-
cję mleczarni przygotowany przez 
nowy zarząd. Czy zostanie pozy-
tywnie rozpatrzony przez wydział 
gospodarczy toruńskiego sądu, 
będzie wiadomo w tym tygodniu.

Walne zgromadzenie prowa-
dził nowy przewodniczący rady 
nadzorczej, pełniący tę funkcję od 
30 czerwca, Krzysztof Malinow-
ski.

– Zależy mi na przetrwaniu 
spółdzielni, obecnie odstawiam 
mleko do pośrednika, nie chcę 
wiązać się umową z inną mleczar-
nią, jeśli ROTR wznowi działalność 
będę nadal tutaj sprzedawał su-
rowiec. Mam sentyment do firmy, 
dziadek mojej żony ponad 80 lat 
temu pracował na jej podwaliny 
– mówił Krzysztof Malinowski, 
który nie był wcześniej członkiem 

rady nadzorczej.
– Na walnych 

z g r o m a d z e n i a c h 
prezes Mariusz Tro-
jakowski uspokajał 
rolników, że panuje 
nad wszystkim. Te-
raz widzę, że trzeba 
było podjąć działanie 
restrukturyzacyjne 

wcześniej, przed utratą płynno-
ści finansowej spółdzielni – dodał 
Malinowski.

Mądrzy po szkodzie są rów-
nież członkowie rady nadzorczej, 
którzy wierzyli byłemu prezeso-
wi. W ciągu ostatnich czterech lat 
tylko raz jedna osoba zagłosowała 
przeciw przyjęciu kolejnych abso-
lutoriów i sprawozdań finanso-
wych.

Z prowadzonych przez nowy 
zarząd prób uratowania mleczar-
ni poprzez pozyskanie podmio-
tów zewnętrznych jak dotąd nic 
nie wyszło. Prowadzone rozmowy 
z Polmlekiem, który przelał na 
konto spółdzielni 5 milionów zło-
tych pożyczki na wypłaty dla rol-
ników za surowiec, zostały zawie-
szone lub zerwane. Dlaczego tak 
się stało, do końca nie wiadomo. 
Polmlek i ROTR mają rozbieżne 
opinie w tej materii (będziemy tę 
sprawę wyjaśniać – red.).

Nadal nic nie wiadomo o za-
gadkowym konsorcjum, które 
miało obiecywać 20 mln zł. Piąte-
go lipca pieniądze miały znaleźć 

się na koncie spółdzielni, ale nie 
wpłynęły, potem okazało się, że 
kwota ma być płacona w ratach, 
ale nie jest. W dalszej perspekty-
wie obiecywano na rozwój zakła-
du 40-60 mln zł. Przedstawiciele 
inwestora obejrzeli hale produk-
cyjne, zapoznali się z dokumen-
tami, zadeklarowali gruszki na 
wierzbie i nie ujawnili swojego 
mocodawcy. Gdyby nie tragiczne 
położenie dostawców i pracowni-
ków można by sytuację uznać za 
kabaretową.

Produkcja w mleczarni jest 
obecnie szczątkowa. Dla ze-
wnętrznego odbiorcy są wędzone 
sery i w proszkowni przygotowy-
wane mieszanki wg dostarczonych 
receptur. Jeśli chodzi o pracowni-
ków, wysłano na urlop, kogo się 
dało. Wiceprezes Jacek Smoliński, 
pełniący tę funkcję od 5 lat, nie 
uchyla się od odpowiedzialności, 
włącznie z karną. 

– Z perspektywy czasu widzę, 
że wszystko stało się za późno. 
Wydawało mi się, że straty spół-
dzielni uda się odrobić, tak się 
już wcześniej zdarzało. W mle-
czarstwie jest raz górka, raz do-
łek, teraz widzę, że pewne rzeczy 
zostały przegapione, zagrożenia 
okazały się większe niż przewidy-
waliśmy – mówi Smoliński.

Do sprawy będziemy nadal 
powracać.

Tekst i fot. Jolanta 
Dołęgowska

REGION  Niepewna sytuacja pracowników i rolnicy z małą 
nadzieją na odzyskanie pieniędzy za mleko, tak wygląda aktu-
alna kondycja mleczarni w Rypinie, która współpracuje także 
z gospodarzami z naszego powiatu 

Czy ROTR przetrwa?

GMINA RADOMIN  Jaka będzie przyszłość piłki 
nożnej w Radominie?

W minionym sezonie, mimo zaciętej walki do końca, Sokół Radomin poże-
gnał się z IV ligą. O przyczynach spadku i zbliżających się rozgrywkach roz-
mawiamy ze szkoleniowcem Sławomirem Rożkiem. Więcej na stronie 31. 

(LB), fot. archiwum

GOLUB-DOBRZYŃ  Awanse w policji

W miniony piątek w sali rycerskiej Zamku Golubskiego funkcjonariu-
sze z miejscowej komendy policji obchodzili swoje święto. Mundurowi 
odebrali wyróżnienia oraz nominacje na wyższe stopnie. Szczegóły na 
stronie 6. 

(ToB), fot. KPP
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Gmina Golub-Dobrzyń  Groźnie we Wrockach

W czwartek 19 lipca we Wrockach doszło do zderzenia trzech samocho-
dów. 
– Jedna osoba została zabrana do szpitala przez ZRM, pozostali podró-
żujący nie odnieśli obrażeń – mówi mł. bryg. Karol Cachnij z PSP Golub-
Dobrzyń.
Ruch na drodze odbywał się wahadłowo. Działania straży pożarnej 
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów 
w pojazdach. Następnie uprzątnięto jezdnię z pozostałości. 
W akcji wzięły udział : JRG Golub-Dobrzyń i OSP Wrocki.

(ToB), fot. PSP
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Policjanci jakiś czas temu zo-
stali poinformowani przez właści-
ciela jednego ze sklepów, że z kasy 
od miesiąca systematycznie „giną 
pieniądze”. 

– Kryminalni, którzy zajęli się 
tą sprawą, już od pewnego czasu 
mieli przypuszczenia co do sprawcy 
– tłumaczy asp. sztab. Małgorzata 
Lipińska z KPP Golub-Dobrzyń. – 
W ubiegłym tygodniu ostatecznie 
sprawę tę wyjaśnili. Sprawcą kra-
dzieży okazał się stały klient, który 
wykorzystując fakt, że sprzedawca 
obsługiwał innych, wychodząc na 
teren sklepu, z kasetki systematycz-
nie zabierał gotówkę w kwocie od  
500 do 600 zł.

Jeszcze tego samego dnia 
39-latek  usłyszał zarzuty 15 kra-
dzieży pieniędzy w łącznej kwocie  
7,3 tys. zł a szkodę właściciela skle-
pu. Teraz za swoje czyny odpowie 
przed sądem. Grozi mu kara do 
pięciu lat pozbawienia wolności.

(ToB)
fot. KPP Golub-Dobrzyń

Wątpliwa wizytówka miasta?
Golub-Dobrzyń  Niedawno tuż obok torów kolejowych pojawił się skalniak z roślinami. W zamyśle 
miał on poprawić estetykę miasta, ale radny Szymon Wiśniewski pyta – czy to na pewno właściwa ko-
lejność porządkowania terenu przy torach? 

Golub-Dobrzyń

Na gorącym uczynku
Golubsko-dobrzyńscy kryminalni wyjaśnili sprawę 
kradzieży pieniędzy w jednym ze sklepów na terenie 
miasta. Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 
39-letniego mieszkańca miasta.

Kowalewo Pomorskie

Bez kasku, za to z promilami
Policjanci patrolujący Kowalewo Pomorskie zatrzymali 39-letniego mieszkańca 
gminy Golub-Dobrzyń, który jechał ulicami miasta mając trzy promile alkoholu 
w organizmie. 

W niedzielę około 15.00 
uwagę policjantów zwrócił mo-
torowerzysta, który ulicami 
miasta jechał ,,wężykiem”.

– W trakcie legitymowania 
od  mężczyzny wyczuwalna była 
silna woń alkoholu. Szybko oka-
zało się, że 39-letni mieszkaniec 

gminy Golub-Dobrzyń  kierował 
pojazdem mechanicznym po 
drodze mając 3 promile alkoholu 
w organizmie. Dodatkowo męż-
czyzna odpowie za kierowanie 
jednośladem bez wymaganego 
kasku ochronnego na głowę – 
tłumaczy asp. sztab. Małgorzata 

Lipińska z KPP Golub-Dobrzyń. 
Teraz mężczyźnie za popeł-

nienie przestępstwa kierowania 
pojazdem mechanicznym w sta-
nie nietrzeźwości  grozi kara do 
dwóch lat pozbawienia wolno-
ści. 

(ToB)

Temat przejazdu kolejowe-
go w naszym mieście wraca co 
pewien czas jak bumerang. Tym 
razem powrócił w związku z re-
montem drogi wojewódzkiej 

z Golubia-Dobrzynia do Kowale-
wa Pomorskiego.

– Na dobrą sprawę ten pro-
blem funkcjonuje już od kilku 
lat, ale nic się z nim robi –  mówi 

radny Szymon Wiśniewski. – 
Zgłaszałem tę sprawę wielo-
krotnie. Burmistrz zazwyczaj 
odpowiadał, że to PKP jest wła-
ścicielem terenu, a koleje od-
bijały piłeczkę, mówiąc że tam 
przecież nie działa już żadna li-
nia kolejowa. Na ostatniej sesji 
zadałem pytanie, co miasto ma 
zamiar z tym tematem zrobić, 
w związku z remontem drogi do 
Kowalewa. Dobrze wiemy, że tak 
zapuszczony przejazd nie przy-
nosi chluby miastu. Odpowiedzi 
nie otrzymałem. 

Miasto, póki co, zdecydowa-
ło się poprawić estetykę terenu 
przy torach, inwestując w skal-
niak z roślinami. Temat wrócił 
na niedawnej komisji infra-
struktury. 

– Urząd miasta, nie infor-
mując nas wcześniej, wykonał 
skalniak z roślinami – doda-

je Szymon Wiśniewski. – To 
nie było uzgodnione na żadnej 
z naszych komisji. Zadaliśmy 
pytanie, kto zlecił tę inwestycję. 
Burmistrz powiedział, że była to 
jego decyzja i ma być to nowa 
wizytówka miasta. Przyjęliśmy 
tę odpowiedź ze śmiechem, ale 
mówiąc poważnie, warto zadać 
sobie pytanie, czy nie lepiej wy-

dać kilka tysięcy w inny, bardziej 
pożyteczny sposób. Dobrze, że 
temat zapuszczonych torów ko-
lejowych powrócił, ale należy 
się nim zająć realnie, a nie w tak 
nieporadny sposób jak zrobił to 
burmistrz – podsumowuje Wi-
śniewski.

(ToB)
fot. nadesłane
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świętowanie z anką
GOLUB-DOBRZYŃ  W sobotę 28 lipca na golubskiej starówce 
nie zabraknie atrakcji dla miłośników historii, ale i dla całych 
rodzin. Wszystko w ramach „Imienin Anki” i „Jarmarku Królew-
ny Wazówny”

O G Ł O S Z E N I E

i

Od godz. 11.00 do 17.00 na 
golubskim Rynku będzie moż-
na zaopatrzyć się w rękodzieło  
i lokalne wyroby. Na jarmarku poja-
wią się rzemieślnicy, handlarze, re-
stauratorzy, a także koła gospodyń 
wiejskich z całej okolicy. O 12.00 na 
starówce rozpocznie się patrol hi-
storyczny. 

– Przedsięwzięcie to pro-
mocja lokalnego dziedzictwa 
historycznego, materialnego  
i niematerialnego. Obyczajów, tra-
dycji, historii, dawnych rzemiosł, 
a także interesujących posta-
ci historycznych oraz zabytków, 
miejsc ciekawych pod względem 
historycznym, pól bitew, traktów 
kupieckie, itd. – mówi Andrzej 
Szalkowski, dyrektor Muzeum 
Ziemi Dobrzyńskiej, pomysło-
dawca patrolu. – Zaprezentowa-

ne będzie dziedzictwo pogranicza 
ziem: dobrzyńskiej, michałowskiej 
i chełmińskiej, terenów niezwykle 
interesujących pod względem hi-
storycznym i kulturowym, gdzie 
kwitła niezwykle barwna kultura 
zwłaszcza zakonów rycerskich.

Z okazji imienin Królewny 
Anny oraz jej 450. urodzin na Ryn-
ku zostaną odsłonięte tablice, pre-
zentujące naszą historię i kulturo-
we dziedzictwo.  

– Ciężka praca wielu osób 
zostanie zaprezentowana w hi-
storycznej części naszego miasta 
i przez kolejne miesiące roku cie-
szyć będzie oczy i umysły miesz-
kańców oraz turystów – tłumaczy 
Lidia Krzyżak z magistratu. 

O 18.00 rozpoczną się koncer-
ty. Jako pierwsza wystąpi Natalia 
Majewska. Chełmżanka ze swoim 

aksamitny głosem wielokrotnie 
wzbudzała zachwyt podczas spek-
takli grupy teatralnej domu kultu-
ry. Dała się poznać jako Esmeralda 
w musicalu „Przeznaczenie” czy  
Eponina w „Cieniach”. 

Nie zabraknie utworów Anny 
Jantar, które wykona Sara Pach. To 
laureatka wielu prestiżowych kon-
kursów i Toruńska Nadzieja Roku 
w plebiscycie Toruńskie Gwiaz-
dy 2016. Artystka wydała wspól-
ny singiel „Niepodzielni”, nagrany 
wspólnie z raperem Mezo, znanym 
z utworów „Sacrum” i „Ważne”. 

Na zakończenie zaplanowano 
akcent dla fanów muzyki rocko-
wej i jazzowej. Na scenie pojawi się 
Yanina z zespołem. Janusz Yanina 
Iwański to wokalista, gitarzysta, 
kompozytor i autor tekstów. Jest 
współzałożycielem zespołów Tie 
Break oraz Soyka Yanina. Koncerto-
wał już  w Meksyku, USA, Szwecji, 
Danii, Kanadzie, Niemczech, Rosji, 
Czechach i Słowacji, Austrii, Belgii, 
Francji, Grecji, Włoszech, Gruzji i in-
nych krajach, zaś tym razem zagra 
w Golubiu-Dobrzyniu. To właśnie 
on wylansował popularny w latach 
90. utwór „Wielkie podzielenie – 
kochamy! kochamy!, szalenie! sza-
lenie!”.

Impreza zakończy się około 
22.00. 

(ToB), fot. UM

Zdewastowane biura 
parlamentarzystów
Z piątku na sobotę w Golubiu-Dobrzyniu i Wąbrzeź-
nie na budynkach biur parlamentarzystów PiS – po-
sła Krzysztofa Czabańskiego i senatora Andrzeja Mio-
duszewskiego pojawiły się obraźliwe napisy. Wszystko 
wskazuje na to, że obu aktów wandalizmu dopuściła 
się ta sama osoba.

Golub-Dobrzyń

– Otrzymaliśmy zgłoszenie 
o takim zdarzeniu w sobotę, 
w godzinach porannych – po-
twierdza asp. sztab. Małgorzata 
Lipińska z KPP Golub-Dobrzyń. 
– Pod nadzorem prokuratora 
funkcjonariusze wykonali wszel-
kie czynności, zabezpieczyli do-
wody. 

Na dalszym etapie sprawa 
została przekazana Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Bydgosz-
czy. Golubsko-dobrzyńska ko-
menda wystąpiła z wnioskiem 
o połączenie spraw z naszego 
powiatu i Wąbrzeźna, gdzie do-
szło do podobnego aktu wanda-
lizmu. Na oknie pojawił się napis 
„PZPR”, a na chodniku – „Czas 
na sąd ostateczny”. 

– Wszystko wskazuje na 
to, że za jednym i drugim zda-
rzeniem stoi ta sama osoba, co 
zatrzymana na terenie Zbiczna 
kobieta przyznała podczas prze-
słuchania – tłumaczy podinsp. 
Monika Chlebicz, rzecznik pra-
sowy Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Bydgoszczy.  

Kobiecie na razie został 
przedstawiony zarzut propa-
gowania ustroju totalitarnego. 
Art. 256 par. 1 Kodeksu karnego 
przewiduje za publiczne propa-
gowanie ustroju totalitarnego 
przewiduje karę grzywny, ogra-
niczenia wolności lub pozba-
wienia wolności do dwóch lat. 
Obecnie sprawy: golubsko-do-
brzyńska i wąbrzeska są na eta-
pie łączenia. 

Do tematu wrócimy. 

(ToB)
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Nasze sołectwo, nasze sprawy 
GMINA ZBÓJNO  Rudusk to miejscowość położona tuż obok Zbójna. Sołectwem od 2011 roku kieruje 
Sławomira Lazarowska

Funkcję sołtysa objęła po 
swoim mężu Ireneuszu. Pani 
sołtys ma troje dzieci, z których 

tylko jedno, najmłodsze, za-
mieszkuje w domu rodzinnym. 
Lazarowska pracuje również za-

wodowo w „Zbójeńskim Kreden-
sie”. Potrafi jednak pogodzić te 
wszystkie obowiązki.

Sołectwo składa się prak-
tycznie tylko z dwóch miejsco-
wości. W jego skład wchodzi 
jeszcze jedna niewielka wioska 
– Kaźmierzewo, która jest po-
łożona blisko Obór.  Powoduje 
to pewne utrudnienia w zarzą-
dzaniu budżetem. Rada sołec-
ka przyjęła zasadę, że budżet 
w jednym roku trafia do jednej 
miejscowości, a w kolejnym do 
drugiej. Obie wsie zamieszkuje 
około 100 mieszkańców. 

– Ile wynosi budżet sołec-
ki?

– W tym roku mamy do 
dyspozycji niecałe 14 tys. zł. 

Decyzją rady sołeckiej budżet 
został w całości przeznaczony 
na utrzymanie dróg lokalnych, 
których w sołectwie mamy oko-
ło 10 kilometrów. Nasze drogi 
muszą łączyć dwie miejscowo-
ści. Z ubiegłorocznego budżetu 
na placu zabaw uruchomiliśmy 
siłownię zewnętrzną a także 
uporządkowaliśmy teren do-
okoła. W Kaźmierzewie została 
ustawiona lampa uliczna.

– Jak wygląda działalność 
kulturalna w sołectwie?

– Nasze sołectwo, z uwa-
gi na niewielką odległość od 
Zbójna, korzysta z działalności 
kulturalnej, którą prowadzi sto-
warzyszenie w Zbójnie. Nato-
miast mieszkańcy Kaźmierzewa 

uczestniczą w życiu kulturalnym 
Obór. Wspólnie działamy tak-
że w Zbójnie. Bierzemy udział 
w dożynkach gminnych i poma-
gamy w ich organizacji. Niektó-
rzy mieszkańcy chętnie wybie-
rają się na pielgrzymki.

– Czy jest pani zadowolo-
na ze współpracy z urzędem 
gminy?

– Współpraca z urzędnikami 
z gminy jest na dobrym pozio-
mie. W urzędzie można załatwić 
wiele spraw i to bez zbędnej 
zwłoki. Gmina pomaga nam 
również w utrzymaniu dróg, 
zwłaszcza w okresie zimowym, 
gdy stają się nieprzejezdne.

Tekst i fot. 
(Maw)

Sołectwem kieruje Sławomira Lazarowska

Region

O gminie i bezpieczeństwie
W Gminnym Ośrodku Kultury w Wąpielsku odbyło się spotkanie wójta oraz pre-
zesa Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” z lokal-
nymi dziennikarzami na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 

Na wstępie wójt Dariusz 
Górski przedstawił inwestycje 
w gminie zrealizowane w ciągu 
ostatnich dwóch lat. Podkreślił, 
że gmina wykonała termomo-
dernizację szkół w Radzikach, 
Długiem, Półwiesku Małym i Wą-
pielsku oraz urzędu gminy. We 
wszystkich przypadkach pozy-
skała dofinansowanie sięgające-
go 80 procent wartości całej in-
westycji. Zakupiono także nowy 
wóz strażacki dla OSP w Wąpiel-
sku oraz sprzęt dla Samorządo-
wego Zakładu Budżetowego.

– W tym roku zaplanowa-
liśmy w budżecie prawie 9 mi-
lionów złotych na inwestycje – 
podkreśla wójt Górski. – Połowę 
tej kwoty otrzymamy z różnych 
dofinansowań. Najwięcej wyda-
my na budowę Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komu-

nalnych, bo aż ponad 1,2 miliona 
złotych. Powstanie też 28 przy-
domowych oczyszczalni ścieków 
oraz instalacje fotowoltaiczne. 

W drugiej części spotkania 
prezes stowarzyszenia „Saluta-
ris” Andrzej Potoczek wyjaśnił 
czym zajmuje się stowarzysze-
nie. 

– Nasze stowarzyszenie 
powstało w 2012 roku – opo-
wiada prezes Potoczek. – Jego 
głównym zadaniem jest udzie-
lanie pomocy w przypadku za-
grożenia. Skupiamy obecnie 56 
samorządów z terenu woje-
wództwa. W ciągu tych kilku lat 
naszej działalności, do roku 2017 
udzieliliśmy pomocy finanso-
wej w kwocie ponad 826 tysięcy 
złotych. Dodatkowo w zeszłym 
roku, ze względu na wichury 
i ogromne straty samorząd wo-

jewództwa przekazał nam do-
datkowo do rozdysponowania  
1,6 miliona złotych. 

Z naszego regionu do sto-
warzyszenia należą gminy: Ra-
domin, Wąpielsk (od wiosny 
tego roku), Skrwilno, Rogowo, 
Osiek, Świedziebnia oraz niemal 
wszystkie gminy z powiatów wą-
brzeskiego i lipnowskiego oprócz 
miast Wąbrzeźno i Lipno. 

Składka członkowska wynosi 
50 groszy rocznie od mieszkań-
ca. Aby otrzymać pomoc należy 
zgłosić się do stowarzyszenia. 
W najbliższym czasie do „Saluta-
ris” ma przystąpić gmina Zbójno. 
O korzyściach płynących z nale-
żenia do stowarzyszenia mówił 
na spotkaniu wójt gminy Osiek 
Kazimierz Wolfram.

Tekst i fot. 
(szyw)

W Wąpielsku dyskutowano o bezpieczeństwie oraz gminie

Kasa na zieloną energię
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego sa-
morząd województwa rozdysponuje kolejne środki 
na montaż instalacji do produkcji energii elektrycz-
nej oraz cieplnej z odnawialnych źródeł energii. 

Region

To wsparcie, z którego, za 
pośrednictwem np. samorzą-
dów lokalnych, będą mogli sko-
rzystać także właściciele go-
spodarstw domowych. Środki 
trafią również na budowę sieci 
elektroenergetycznych dedyko-
wanych OZE. Nabory wniosków 
ruszą w sierpniu.

– Inwestycje w odnawialne 
źródła energii nie tylko generują 
oszczędności, ale dzięki zmniej-
szeniu emisji szkodliwych py-
łów do atmosfery przyczyniają 
się też do poprawy jakości po-
wietrza. Do tej pory w ramach 
naszego RPO podzieliliśmy już 
środki, które pozwolą na mon-
taż około 1,5 tysiąca paneli fo-
towoltaicznych, kolektorów 
słonecznych i pomp ciepła przy 
budynkach mieszkalnych. Tego 
rodzaju instalacje pojawiają się 
również na publicznych gma-
chach – mówi marszałek Piotr 
Całbecki.

 W najnowszym konkursie do 
dofinansowania przeznaczono 
projekty dotyczące tzw. mikro-
instalacji, które służą do wytwa-
rzania energii elektrycznej lub 
cieplnej z odnawialnych źródeł 
energii. Chodzi między innymi 
o montaż paneli fotowoltaicz-
nych i kolektorów słonecznych, 
które pojawią się na budynkach 
mieszkalnych oraz budynkach 
użyteczności publicznej (od-
dzielną pulę zarezerwowano 
także dla szpitali wojewódz-
kich). O wsparcie mogą wnio-

skować samorządy terytorial-
ne, spółdzielnie mieszkaniowe, 
wspólnoty mieszkaniowe, towa-
rzystwa budownictwa społecz-
nego, organizacje pozarządowe 
lub szpitale. W puli jest 24,4 mi-
liona złotych. Nabór wniosków 
rozpocznie się 20 sierpnia i po-
trwa do 23 listopada. 

W kolejnym konkursie zwią-
zanym z budową infrastruktury 
służącej wykorzystaniu odna-
wialnych źródeł energii przed-
siębiorstwa będące operatora-
mi systemów dystrybucyjnych 
mogą wnioskować o wsparcie 
budowy lub modernizacji sieci 
elektroenergetycznych niskiego 
i średniego napięcia dedyko-
wanych przyłączeniu nowych 
jednostek wytwórczych ener-
gii OZE do Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego. W puli 
jest w sumie 11,3 miliona złotych 
a nabór rozpocznie się 20 sierp-
nia i potrwa do 14 września. 

 W wyniku rozstrzygniętego 
w lutym konkursu zarząd woje-
wództwa rozdysponował już 17,5 
miliona złotych wsparcia z RPO 
na realizację 46 projektów doty-
czących budowy mikroinstalacji 
OZE na budynkach mieszkal-
nych, budynkach użyteczności 
publicznej, a także placówkach 
medycznych. Większość to 
przedsięwzięcia przygotowane 
przez samorządy lokalne i skie-
rowane bezpośrednio do miesz-
kańców.

(ToB)
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Rolnicze wsparcie
Od 30 lipca do 14 września w oddziałach regionalnych 
ARiMR można składać wnioski o przyznanie wsparcia 
na „Tworzenie grup producentów i organizacji pro-
ducentów”.

Region

Pomoc jest kierowana do 
nowych grup producentów rol-
nych, w skład których wchodzą 
wyłącznie osoby fizyczne. Po-
nadto o wsparcie mogą ubiegać 
się grupy producentów, które 
m.in.: zostały uznane przez dy-
rektora oddziału regionalne-
go ARiMR, na podstawie planu 
biznesowego oraz zadeklarują 
realizację planu biznesowego 
w celu osiągnięcia jego założeń 
w trakcie trwania 5-letniego 
okresu wsparcia. 

Pomocy nie można otrzy-
mać na tworzenie grup produ-
centów zajmujących się hodowlą 
drobiu, wyrobami z mięsa dro-
biowego i jego podrobów. Wy-
sokość wsparcia wynosi 10 proc. 
przychodów netto w pierwszym 
roku, a w następnych kolejno – 
8 proc, 6 proc., 5 proc i 4 proc. 
(w piątym roku). Wniosek należy 
złożyć osobiście lub przesyłką 
rejestrowaną, nadaną w placów-
ce Poczty Polskiej. 

(ToB)

Groźne spotkanie z barszczem
POWIAT  We wtorek 24 lipca wzdłuż Strugi Młyńskiej (Trynki) rozpoczęła się likwidacja stanowisk Barszczu 
Sosnowskiego. Poparzenia, ropne pęcherze gojące się nawet kilka lat, bóle głowy i nudności – tak może 
skończyć się bezpośredni kontakt z „zemstą Stalina”

R E K L A M A

Barszcz Sosnowskiego to pro-
blem występujący na obszarze 
całej Polski. Do kraju trafił w la-
tach 70. XX wieku z ZSRR jako dar 
Instytutu Uprawy Roślin im. Wa-
wiłowa w Leningradzie. Barszcz 
wzbudził niemałe zainteresowa-
nie, ze względu na wysoką zawar-

tość składników pokarmowych, 
zwłaszcza białka i węglowodanów. 
Niedługo później był już uprawia-
ny na terenie PGR-ów jako tania 
pasza dla zwierząt.

Jest to największa w Polsce 
roślina zielna. Przypomina prze-
rośnięty koper, może dorastać 

nawet do 4,5 m wysokości z bal-
dachami kwiatowymi o szeroko-
ści do 60 cm. Średnio 40 tysięcy 
nasion jest w stanie wydać tylko 
jedna roślina. Zawarte w wod-
nistym soku oraz w wydzielinie 
włosków gruczołowych związki 
kumarynowe w kontakcie ze skó-
rą i w obecności światła słonecz-
nego powodują oparzenia II i III 
stopnia i utrzymujący się kilka dni 
stan zapalny.

Na terenie nadleśnictwa Go-
lub-Dobrzyń występuje na ob-
szarze sześciu hektarów, wzdłuż 
strugi Trynki – również na te-
renach prywatnych. Nurt wody 
rozsiewa nasiona po terenie całej 
zlewni. Operacja usuwania barsz-
czu w pobliżu cieku wodnego jest 
szczególnie czasochłonna i kosz-
towna. W tym roku nadleśnic-
two wystąpiło o dofinansowanie 
z funduszu wojewódzkiego na 

walkę z Heracleum sosnowskyi.
– Rośliny nie będą wykasza-

ne – mówi Iza Cichocka z Nad-
leśnictwa Golub-Dobrzyń. – Na 
obszarze jednego hektara będą 
stosowane iniekcje, czyli wstrzy-
kiwanie bezpośrednio w korzeń 
każdej rośliny specjalnego środka 
chemicznego, który nie przenik-
nie w głąb gleby. Ze względu na 
wysokie koszta tego zabiegu, na 
pozostałym obszarze zostanie 
przeprowadzone zbieranie kwia-
tostanów.

Głównym problemem są na-
siona, które w glebie mogą być 
aktywne nawet do pięciu lat. 

– Wykaszanie nie przynosi 
żadnych wymiernych efektów, 
a wręcz przeciwnie. Chodzi o to, 
aby nie dopuścić do rozsiania – 
dodaje Cichocka. – Z tego powodu 
zwalczanie barszczu ma sens tyl-
ko wtedy, gdy jest ono przepro-

wadzone na całym obszarze jego 
występowania. Efektów w tym 
roku nie będzie jeszcze widać, 
ale konieczna jest wielosezonowa 
walka, aby całkowicie powstrzy-
mać rozsiewanie.

Co zrobić jeśli natkniemy się 
na Barszcz Sosnowskiego? Jeśli 
podejrzewamy, że mieliśmy stycz-
ność z chwastem, należy dokładnie 
przemyć miejsca kontaktu wodą 
z mydłem i jak najszybciej skon-
taktować się z lekarzem. Pamię-
tajmy również o unikaniu słońca 
przez dwa dni – poddanie skóry 
działaniu promieni słonecznych 
zwiększy stan zapalny i spowodu-
je powstanie bardziej widocznych 
blizn. Oczywiście najlepiej trzy-
mać się od niego z daleka, a miej-
sce występowania zgłosić do urzę-
du gminy lub nadleśnictwa. 

Tekst i fot.
Krzysztof Pokrętowski

Do zdarzenia doszło przed 
południem na drodze asfaltowej 
w Mościskach. Młodzi kolarze m. 
in. z Rypina czy Włocławka od-
bywali trening. Niestety w pew-
nym momencie jeden z nich się 
wywrócił. W tak zwartej grupie 
musiało więc upaść więcej za-
wodników.

– Prawdopodobnie pierw-
szy kolarz się wywrócił, pozo-
stali najechali na niego i także 
upadli. Peleton liczył ponad 
20 osób, poszkodowanych zo-

stało 7. Część z nich trafiła do 
szpitali w Płocku, Toruniu i Wło-
cławku, część do rypińskiej lecz-
nicy. Trwa ustalanie przyczyn 
zdarzenia – mówi asp. Dorota 
Rupińska z Komendy Powiato-
wej Policji w Rypinie.

Pomocy poszkodowanym 
zawodnikom udzielali m. in. 
strażacy. Sytuacja była napraw-
dę poważna.

– Pierwsze zgłoszenie jakie 
do nas trafiło, dotyczyło pięciu 
poszkodowanych. Później okaza-

Karambol kolarzy
Ogromnego pecha mieli kolarze, którzy trenowa-
li w poniedziałek w Mościskach (gmina Brzuze). Na 
skutek upadku z ponad 20-osobowego peletonu aż 
siedmiu zawodników odniosło obrażenia, w tym kil-
ku poważne.

Region

Miejsce zdarzenia w Mościskach

ło się, że ta liczba wzrosła. Stra-
żacy udzielali pomocy przedme-
dycznej do momentu przybycia 
zespołów ratownictwa medycz-
nego. Jeden z poszkodowanych 
musiał być przetransportowany 
do szpitala śmigłowcem, trzech 
karetkami – dodaje mł. bryg. 
Tomasz Sokołowski z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Rypinie.

Na miejscu pracowały dwa 
zastępy strażaków z PSP Rypin 
oraz ochotnicy z OSP Giżynek. 
Nie było utrudnień w ruchu. 
Akcją ratowniczą kierowali me-
dycy z Rypina. Policyjne docho-
dzenie wyjaśni, dlaczego doszło 
do wypadku i czy nie doszło do 
zaniedbań ze strony opiekunów 
kolarzy. Od obrażeń zawodni-
ków zależy także kwalifikacja 
zdarzenia.

(ak), fot. Ratownictwo 
Medyczne Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego
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W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych, wojska, straży pożar-
nej, emerytowani policjanci oraz 
krewni mundurowych. 

– Uroczystość rozpoczął Ko-
mendant Powiatowy Policji w Go-
lubiu-Dobrzyniu insp. Dariusz 
Borowiec, dziękując wszystkim 
funkcjonariuszom za pracę po-
święconą na rzecz bezpieczeń-
stwa na terenie naszego powiatu 
oraz za wsparcie ze strony samo-
rządów – relacjonuje asp. sztab. 
Małgorzata Lipińska z KPP w Go-
lubiu-Dobrzyniu. 

Policjanci odebrali akty mia-
nowania na wyższe stopnie po-
licyjne od Pierwszego Zastępcy 
Komendanta Wojewódzkiego Po-
licji w Bydgoszczy insp. Mirosława 

Elszkowskiego oraz miejscowego 
komendanta insp. Dariusza Bo-
rowca.  

Postanowieniem prezydenta 
podkomisarzem policji została 
mianowana asp. sztab. Jolanta 
Zapaśnik-Wysocka. 

Komendant Wojewódzki Poli-
cji w Bydgoszczy mianował na sto-
pień aspiranta sztabowego policji: 
st. asp. Sławomira Bonieckiego, 
st. asp. Mariusza Mroczkowskie-
go, st. asp. Tomasza Muchwicza, 
st. asp. Daniela Piotrowskiego; na 
stopień starszego aspiranta poli-
cji: asp. Krzysztofa Kowalskiego; 
na stopień aspirant policji: mł. 
asp. Pawła Kozłowskiego, mł. asp. 
Pawła Laskowskiego; na stopień 
młodszego aspiranta policji: sierż. 
sztab. Zbigniewa Bonieckiego, 

sierż. sztab. Adriana Bolewskiego, 
sierż. sztab. Piotra Zulewskiego; 
na stopień sierżanta sztabowego 
policji: st. sierż. Radosława Go-
dlewskiego, st. sierż. Piotra Sipa-
ka; na stopień starszego sierżanta 
policji: sierż. Patryka Ostrowskie-
go, sierż. Pawła Sosnowskiego, 
sierż. Przemysława Zająca; na 
stopień sierżanta policji: st. post. 
Krzysztofa Jasińskiego, st. post. 
Sebastiana Dobrzenieckiego. 

Na podstawie decyzji  mini-
stra spraw wewnętrznych i ad-
ministracji Brązową Odznaką 
„Zasłużony Policjant” odznaczony 
został kom. Jarosław Wiśniewski. 
Postanowieniem prezydenta Me-
dal Za Długoletnią Służbę otrzy-
mał Krzysztof Kujawiak. 

(ToB), fot. KPP

policjanci świętowali 
i odbierali awanse

GOLUB-DOBRZYŃ  W piątek 20 lipca w sali rycerskiej Zamku Golubskiego funkcjonariusze z miejscowej 
komendy policji obchodzili swoje święto. Nie brakowało życzeń, wyróżnień i awansów na wyższe stopnie

Przedostatnia niedziela z Chopinem
W niedzielę 29 lipca o 12.15 odbędzie się przedostatni koncert z cyklu „Wakacje 
z Chopinem”. W Ośrodku Chopinowskim w Szafarni zagra brytyjski pianista 
Anthony Adkins. 

Gmina Radomin

Artysta ukończył studia 
w Royal College of Music, w kla-
sie prof. Erica Harrisona i Ber-
narda Robertsa. Następnie kon-
tynuował naukę w Akademii 
Muzycznej w Krakowie, w klasie 
prof. Jana Hoffmana. Pianista 
prowadzi bogatą działalność ar-
tystyczną. Koncertował w kraju 
i za granicą, występował często 
na estradach londyńskich m.in. 
Wigmore Hall, Royal Festival 
Hall, a także w Austrii, Holandii, 
Hiszpanii, Francji, Niemczech, 
Polsce, Szwajcarii, Hong Kongu 
i USA. Nagrywał dla radia BBC 
i występował w telewizji ZDF 

w Niemczech.  
W programie koncertu znaj-

dują się następujące utwory: 
Mazurki op. 7, op. 33, op. 56,  Po-
lonez cis-moll op. 26, Impromp-
tu  Ges-dur  op. 51 oraz Barkaro-
la Fis-dur op. 60.

– Na koncert zapraszamy 
do sali koncertowej Ośrodka 
Chopinowskiego w Szafarni – 
tłumaczy Bartłomiej Kozłowski. 
– Bilety w cenie 10 zł zakupić 
można w kasie Ośrodka, przed 
rozpoczęciem koncertu. Prosi-
my o wcześniejszą rezerwację 
telefoniczną pod numerem 56 
682 79 30. Dla dzieci wstęp na 

koncert jest bezpłatny. Pienią-
dze z biletów przeznaczone są 
na działalność Fundacji Chopin 
w Ogrodzie Sztuk, której zada-
niem jest wspieranie młodych 
adeptów sztuki muzycznej.

Więcej informacji na stro-
nie Ośrodka Chopinowskiego 
w Szafarni oraz Fundacji Cho-
pin w Ogrodzie Sztuk. Zada-
nie „Wakacje z Chopinem” jest 
współfinansowane ze środków 
Województwa Kujawsko-Po-
morskiego.

(ToB)
fot. nadesłane
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Przewodniczącą została 
Małgorzata Kuroś. Kobieta z po-
wodzeniem pogodziła obowiązki 
gospodyni, matki, z działalno-
ścią na rzecz lokalnej społeczno-
ści. Obecnie koło skupia w swo-
ich szeregach 20 pań, które, jak 
podkreśla przewodnicząca, są 
zawsze gotowe do pracy.

Członkinie skupiają się na 

Przewodnicząca KGW Małgorzata Kuroś

organizacji wydarzeń kultural-
nych i organizowaniu wycieczek 
po Polsce. Imprezy odbywają się 
głownie w okresie wiosennym 
i jesienno-zimowym. 

– Lato to okres wzmożo-
nych prac polowych – podkre-
śla Małgorzata Kuroś. – Nasze 
imprezy zaczynamy od zorga-
nizowania Dnia Kobiet, w któ-

rym każdorazowo uczestniczy 
około 20 pań. Następnie w maju 
i czerwcu odbywają się pikni-
ki rodzinne. Później są żniwa, 
a tym samym, dożynki wiejskie 
i gminne, w których chętnie 
uczestniczymy. 

Jesień natomiast to wyjazdy 
i wycieczki po Polsce. 

– Zwiedziliśmy już Trójmia-
sto, Międzyzdroje, Łebę i Włady-
sławowo – dodaje szefowa KGW. 
– W tym roku planujemy odwie-
dzić Półwysep Helski. W prze-
szłości zwiedziliśmy już War-
szawę z jej atrakcjami. Byliśmy 
również na festiwalu Romów 
w Ciechocinku. Często również 
jeździmy do kina w Toruniu. 

KGW korzysta ze świetlicy 
wiejskiej, w której organizuje 
np. bale karnawałowe.  

– Wszystko to może się od-
bywać dzięki dobrej współpracy 
z sołtysem, jednostką Ochotni-
czej Straży Pożarnej oraz gminą 
Radomin – podsumowuje Mał-
gorzata Kuroś. 

Tekst i fot.
 (Maw)

Kasa na wyprawkę dla każdego ucznia
POWIAT  Początek roku szkolnego to dla wielu budżetów domowych trudny okres, zwłaszcza przy więk-
szej ilości dzieci w gospodarstwie. Potrzebne są zeszyty, przybory szkolne, obuwie zmienne czy strój na za-
jęcia wychowania fizycznego. Dużym odciążeniem było wprowadzenie w poprzednich latach darmowych 
podręczników. Tym razem rodzice mogą liczyć na konkretne pieniądze na zakupy potrzebnych do nauki 
przedmiotów

Chodzi o wsparcie w ramach 
programu „Dobry Start”, który 
zakłada przyznanie 300 zł na wy-
prawkę dla ucznia, który rozpoczy-
na rok szkolny. Nie liczy się tu do-
chód. Pomoc obejmuje wszystkie 
osoby uczące się do 20. roku ży-
cia. Cztery lata dłużej świadczenie 
będą mogły pobierać uczniowie 
niepełnosprawni. Warto wiedzieć 
jednak, że program nie dotyczy 
dzieci realizujących przygotowa-
nie przedszkolne w zerówce oraz 
przedszkolu, a także studentów, 
uczniów szkół policealnych oraz 
placówek dla dorosłych.

Żeby dostać pieniądze, należy 
złożyć wniosek w formie papiero-
wej w urzędzie gminy lub miasta. 
Często samorządy to zadanie po-
wierzają ośrodkom pomocy spo-
łecznej. Wiele z nich na swoich 
stronach internetowych informuje 
o szczegółach. Dokumenty można 
składać już od 1 lipca online przez 
stronę Ministerstwa Rodziny lub 

za pośrednictwem wybranych 
banków. Jest na to czas do 30 listo-
pada.

– Dużym wydatkiem są za-
wsze zakupy przyborów szkol-
nych. Przeważnie rozkładam sobie 
koszty i robię zakupy już w lipcu 
i sierpniu, żeby we wrześniu nie 
pochłonęły zbyt dużo z domowe-
go budżetu. 300 zł, które mamy 
otrzymać na każde dziecko, będzie 
ogromnym wsparciem i bardzo 
się z niego cieszę – ocenia matka 
dwojga dzieci w wieku szkolnym.

Jeśli rodzic lub opiekun praw-
ny złoży odpowiedni wniosek w lip-
cu lub sierpniu, rodziny wypraw-
kę otrzymają nie później niż 30 
września. W przypadku wniosków 
złożonych w kolejnych miesiącach 
urzędy będą miały maksymalnie 
2 miesiące od dnia złożenia wnio-
sku na jego rozpatrzenie i wypłatę 
świadczenia. Po tym terminie nie 
ma już szans na zyskanie pieniędzy 
w danym roku szkolnym.

– Program w tym roku rusza 
pierwszy raz, więc nie wiadomo jak 
do końca to wszystko zadziała. Zło-
żyłam wniosek już w lipcu i liczę 
na szybszą wypłatę. Jeśli trzeba 
będzie czekać do końca września, 
to mija się to trochę z celem, bo 
będzie trzeba i tak ze swoich pie-
niędzy kupić wszystko potrzebne 
do szkoły, bo przecież obejmie już 
cały miesiąc nauki. Chyba, że kogoś 
stać, żeby kupić za swoje, a pienią-
dze z programu potraktować jak 
zwrot – mówi ojciec ucznia szkoły 
podstawowej.

Ministerstwo Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej podkre-
śla, że program „Dobry Start” to 
inwestycja w edukację polskich 
dzieci. Łącznie wsparcie ma objąć  
4,6 miliona uczniów. Koszt realiza-
cji świadczenia szacuje się na ok. 
1,4 mld zł rocznie.

Natalia Chylińska-Żbikowska, 
fot. ilustracyjne

Gmina Radomin

Koło z kulturalnym zacięciem
Na terenie Rętwin do lat 90. działało Koło Gospodyń Wiejskich. Przemiany spo-
łeczne i polityczne spowodowały jednak upadek takiej formy działalności na dłu-
gie lata. Nadszedł jednak 2006 rok i miejscowe panie postanowiły reaktywować 
koło.

Muzyka połączyła 
partnerów
Delegacja z gminy Golub-Dobrzyń gościła 15 lipca na 
Festiwalu Piosenki Stilskie Śpiewanie, który organi-
zowany jest przez partnerską gminę Trościaniec na 
Ukrainie.

Gmina Golub-Dobrzyń

Festiwal organizowany jest od 
kilku lat w drugiej co do wielkości 
wsi w gminie Trościaniec. Usłyszeć 
można było m.in. ludowe utwory, 
jak i bardziej współczesne kom-
pozycje. Oprócz delegacji z gmi-
ny Golub-Dobrzyń, w festiwalu 
wzięły udział także władze ukra-
ińskie wyższego szczebla, w tym 
jeden z parlamentarzystów do 
kijowskiego parlamentu. Nie jest 
wykluczone, że za rok na Ukrainie 
zaprezentują się także młodzi 
muzycy z gminy Golub-Dobrzyń. 
Przy okazji wizyty przedstawicie-
le naszej gminy wpadli na pomysł 
upowszechniania języka polskie-
go w tych rejonach. 

– W budynku, gdzie odbywał 
się festiwal ma swoją siedzibę 

także biblioteka. Naszym pomy-
słem jest stworzenie tam polskie-
go regału. Sporo osób w okolicy 
rozumie język polski, wielu wy-
jeżdża do pracy do Polski, a mło-
dzi planują u nas naukę. Dzięki ta-
kiemu regałowi mieliby styczność 
z językiem polskim oraz kulturą 
– przybliża Małgorzata Mierze-
jewska z Urzędu Gminy Golub-
Dobrzyń.

Prawdopodobnie najbliż-
szą okazją do wizyty delegacji 
z Ukrainy będą dożynki gminne. 
Miejscowa pani wójt jest przy tej 
okazji zainteresowana strukturą 
i działaniem ochotniczych straży 
pożarnych oraz remontami dróg. 

(pw)
fot. archiwum
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Akcja animacja
WYWIAD  Stowarzyszenie Manufaktura Radości to organizacja działająca na Zamku Golubskim. 
Tworzą ją młodzi ludzie, którzy jak w prawdziwej manufakturze, wcielają w życie kreatywne pomysły 
swoimi rękami. O szczegółach działalności grupy opowiada prezes Magdalena Betlejewska

– Jak długo istniejecie na 
rynku?

– Wpis do rejestru stowa-
rzyszeń uzyskaliśmy pod koniec 
kwietnia tego roku. 2 maja do-
staliśmy dotację i ruszyliśmy 
z działalnością, czyli tę datę 
można uznać za początek.

– Zarządza pani organiza-
cją. Czy jest pani również au-
torką tej inicjatywy?

– Tak, pomysł był mój. Co-
raz więcej stowarzyszeń zajmu-
ję się działalnością gospodarczą. 
Ów trend wspierany jest nawet 
przez TŁOK (Stowarzyszenie 
Kujawsko- Pomorski Ośrodek 
Wsparcia Inicjatyw Pozarządo-
wych). Wcześniej miałam okazję 
uczestniczyć w różnych orga-
nizacjach i nasze działania ha-
mował głównie brak pieniędzy. 
Musieliśmy opierać się na da-

rowiznach albo dotacjach. Gdy 
zaczęłam myśleć o prowadzeniu 
tego stowarzyszenia to chcia-
łam mieć zapewnione zaplecze 
finansowe. Aby nie działało od 
projektu do projektu. Przerwy 
nie pozwalają zatrudniać ludzi 
na stałe. Zgrany zespół przez 
upływ czasu się rozpada. Brak 
ciągłości pracy hamuje rozwój 
organizacji.

– Jak narodziła się idea 
stowarzyszenia?

– Koncepcja chodziła mi po 
głowie wcześniej, ale bodźcem 
do działania okazało się ogło-
szenie z TŁOK-u o prowadzeniu 
naboru dla grup nieformalnych 
albo dla grup już istniejących. To 
pchnęło ideę na nowe tory. Ze-
braliśmy się i złożyliśmy wnio-
sek.

– A skąd tematyka dziecię-

ca?
– Zauważyłam, że coraz rza-

dziej rodzice samodzielnie podej-
mują trud wyprawiania urodzin 
dziecka. Panuje swoista moda wy-
najmowania odpowiednich osób, 
np. animatora do zabawiania dzie-
ci na przyjęciu. To samo dotyczy 
wesel, festynów, wszelkich tego 
typu okoliczności. Stąd pomysł na 
animację. Do tego dochodzą jesz-
cze warsztaty, które w tej chwili 
przeprowadzamy na Zamku Go-
lubskim.

– Czego one dotyczą?
– Warsztaty są historyczne. 

Opierają się głównie na zajęciach 
plastycznych dla dzieci oraz grup 
szkolnych, ale z historycznym tłem. 
Dotyczą m.in. herbów, budowania 
fortyfikacji. Już niedługo będziemy 
również prowadzić warsztaty dla 
osób dorosłych, dotyczące zielar-
stwa. Poza tym na zamku obecnie 
powstaje escape room. Obiekt od-
wiedza mnóstwo gości, dlatego li-
czymy, że pojawią się także u nas. 

– Na ostatnim turnieju ry-
cerskim mieliście swój kącik. Cie-
szył się on zainteresowaniem?

– Ogromnym. Atrakcje na 
stoisku przygotowane były tylko 
dla najmłodszych. Zaprezentowa-

liśmy swoje animacyjne zdolno-
ści, co odniosło nie tylko skutek 
finansowy. Przede wszystkim 
możliwość pokazania się na takiej 
imprezie to znaczna promocja. 
Rozdaliśmy dużo ulotek. Aktual-
nie odbieramy sporo telefonów.

– Dlaczego Manufaktura 
a nie Fabryka Radości?

– Fabryka kojarzy się 
z czymś industrialnym, z ma-
szynami, emisją spalin, masową 
produkcją. My pracujemy na ma-
łej skali. Jesteśmy 8-osobowym 
zespołem. Stąd ta nazwa.

– Jak wyglądają prowa-
dzone przez was urodziny?

– Wszystko zależy od klien-
ta oraz od liczby dzieci biorą-
cych udział. 

– Organizujecie je na zam-
ku?

– Istnieje taka możliwość, 
jednak chętniej klienci chcą or-
ganizować urodziny w domu. 
Obecnie mamy sezon na uro-
dziny w przydomowych ogród-
kach. Myślę, że w sezonie zimo-
wym klienci nie będą tłoczyć 
się z dziećmi w domowych po-
kojach, tylko wybiorą opcję na 
zamku.

– Co decyduje o wyborze 

oferty waszego stowarzyszenia?
– Przede wszystkim młody ze-

spół z niestandardowymi pomysła-
mi. Zabawy dla dzieci opierają się 
na metodach harcerskich. Mamy 
w swoich szeregach emerytowa-
nych harcerzy, którzy bez proble-
mu potrafią przykuć uwagę dzieci 
i zapoznać je z zasadami.

– I dzieci to chwytają?
– Tak, bardzo szybko. Wydaje 

się, że dziś dzieci przyklejone są 
do smartfonów czy komputerów. 
A okazuje się, że stare zabawy 
sprawdzają się najlepiej.

– Manufaktura Radości 
w naszym mieście była potrzeb-
na?

– Trudno mi powiedzieć, bo 
w tej chwili jesteśmy na etapie szu-
kania nabywców naszych usług. Od 
września chcemy wreszcie skupić 
się na działalności społecznej oraz 
współpracować z stowarzysze-
niami już istniejącymi. Pierwsze 
rozmowy już trwają. Nastawiamy 
się głównie na dzieci  i seniorów. 
Chętnie odpowiem na to pytanie 
za rok. 

Rozmawiała: 
Anna Jastrzębska

Fot. facebook/Stowarzysze-
nieManufakturaRadosci/

Kącik Manufaktury z popcornem i watą cukrową podczas minionego turnieju rycerskiego

Plakat stowarszyszenia

Przeciąganie liny- zabawa podczas organizowanych przez animatorów urodzinekMalowanie twarzy- jedna z usług oferowanych przez organizację

Warsztaty plastyczne prowadzone przez animatorów Manufaktury
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Współpraca ZUS z NFZ

Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Narodo-
wego Funduszu Zdrowia podpisali porozumienie o współpra-
cy. Zgodnie z umową, na potrzeby upowszechniania wiedzy 
w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego NFZ będzie mógł wy-
korzystywać placówki ZUS. Co ważne, obie instytucje będą 
prowadzić wspólne działania na rzecz szybszego powrotu do 
pracy osób po długotrwałych zwolnieniach lekarskich, których 
dotknęły poważne schorzenia. Przekazywane na bieżąco in-
formacje między NFZ a ZUS pozwolą na szybkie rozpoczęcie 
procesu rehabilitacji, którą oferuje zakład i tym samym szybszy 
powrót do pełnej sprawności.

Są środki na domy seniora

Do 17 sierpnia potrwa przyjmowanie wniosków 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z zakresu 

inwestycji w infrastrukturę społeczną. Samorządy 

lokalne i ich jednostki, organizacje pozarządowe 

oraz instytucje kościelne mogą pozyskać w sumie 

10 milionów złotych na realizację projektów inwe-

stycyjnych dotyczących budowy, adaptacji, moder-

nizacji oraz wyposażenia placówek świadczących 

usługi wsparcia i opieki nad osobami niesamo-

dzielnymi. Chodzi zwłaszcza o tworzenie dziennych 

domów pobytu, środowiskowych domów samopo-

mocy, klubów samopomocy i ośrodków aktywnej 

integracji (np. agencji usług społecznych). Szcze-

góły na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl

Więcej pieniędzy na modernizację gospodarstw

5 lipca weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów środ-
ków dostępnych w poszczególnych województwach lub la-
tach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nowelizacja 
zwiększa m.in. limity dostępnych środków � nansowych na 
operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, związane 
z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem inno-
wacji, zmianą pro� lu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, 
poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej 
produktu czyli tzw. obszarem D, na lata 2018-2020. Całkowi-
ty limit środków � nansowych wzrósł z 609 467 898 euro do 
755 175 874 euro. Wsparcie przyznawane jest w postaci 
do� nansowania kosztów poniesionych na realizację danej 
inwestycji. Poziom do� nansowania wynosi standardowo 
50 proc. poniesionych kosztów kwali� kowalnych. 

Jakie limity na kierunki lekarskie? 
Od czwartku 19 lipca obowiązuje rozpo-rządzenie w sprawie liczby miejsc na stu-diach medycznych. Zgodnie z dokumen-tem, w roku akademickim 2018/2019 limit miejsc na kierunku lekarskim wyniesie 7846. Największy przyrost nastąpi na stu-diach magisterskich prowadzonych w trybie stacjonarnym w języku polskim – obejmie 4678 studentów. Zmiany zmierzają w kie-runku likwidacji braków kadrowych w pol-skiej służbie zdrowia. 

Złóż wniosek o oszacowanie strat

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi apeluje do rolników o jak najszybsze 
wystąpienie do samorządów z wnioskami o oszacowanie strat spowo-
dowanych przez suszę. Bez zakończenia prac komisji szacujących straty 
nie będzie możliwości szybkiego udzielenia pomocy poszkodowanym 
rolnikom. Resort przypomina, że żaden samorząd nie może blokować 
powoływania komisji ani żądać dodatkowych dokumentów przy zgła-
szaniu strat czy też wyznaczać jakichkolwiek terminów. Do 19 lipca po-
szkodowanych zostało ponad 90 tysięcy gospodarstw, na powierzchni 
ponad 1,5 mln hektarów. Obecnie straty szacują komisje w 1890 gmi-
nach.

Internetowe Konto Pacjenta

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o syste-
mie informacji w ochronie zdrowia oraz nie-
których innych ustaw. Dzięki temu możliwe 
jest uruchomienie Internetowego Konta Pa-
cjenta i Zintegrowanego Informatora Pacjen-
ta. Każdy pacjent będzie miał dostęp online 
do informacji nt. wystawionych mu recept, 
skierowań, zleceń na wyroby medyczne, udzie-
lonych świadczeń i ich koszcie, wyborów leka-
rza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki 
zdrowotnej, a także e-zwolnień. IKP pozwoli 
też upoważnić inną osobę do dostępu do swo-
ich danych medycznych lub informacji o stanie 
zdrowia.

Szansa dla nauczycieli  

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs dla organizacji 
pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i uniwersyte-
tów trzeciego wieku, mający na celu wsparcie nauczycieli w zakre-
sie nowoczesnych technologii w codziennej pracy z uczniami. Ma to 
ułatwić pedagogom poruszanie się w cyfrowym świecie, pozwoli też 
korzystać z e-materiałów edukacyjnych i tworzyć własne e-zasoby. 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi 50 mln zł. W szkole-
niach, które będą prowadzone do czerwca 2023 roku, weźmie udział 
co najmniej 75 tysięcy nauczycieli w całej Polsce. Szkolenia prowadzo-
ne będą w formie mieszanej (zajęcia stacjonarne i zdalne), zapewnio-
ny zostanie także mentoring oraz dostęp do platformy e-learningowej. 
Wnioski można składać od 20 sierpnia do 19 października.  
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Żniwa nieco szybciej
PLONY  Rozpoczęły się żniwa 2018. Początkowo można było 
zakładać, że wypadną wcześniej, ale prawie dwutygodniową 
przerwę wywołały opady deszczu

Pierwsze kombajny wjecha-
ły na pola rzepaku. Plusem jest 
niska wilgotność, minusem plo-
ny nieco niższe od ubiegłorocz-
nych. Szacuje się je na 2,7 do 3,8 t 
z hektara. W niektórych rejonach 
naszego województwa plony są 
niższe i wynoszą nieco ponad  
2 tony. Dodatkowo jakość ziaren 
budzi zastrzeżenia. Niektórzy 
rolnicy opisują zbierany rze-
pak jako „mak”. Nie jest on więc 
odpowiednio duży, nie spełnia 

wymogów gęstości i wyrówna-
nia. W skupach cena wynosi ok.  
1600 zł za tonę. 

W przypadku żniw zbożo-
wych deszcz nieco skompliko-
wał sytuację. Na niektórych po-
lach pszenżyto zdążyło porosnąć 
w kłosach. Straty spowodowane 
suszą szacuje się na ok. 50 proc. 
Nic dziwnego, że wszystkie gmi-
ny w naszym województwie wy-
stąpiły do wojewody o powołanie 
komisji szacujących straty. Żniwa 

będą najmniej udane dla rolni-
ków, którzy postawili na zboża 
jare. W przypadku rzepaku jarego 
średnia zbiorów to tylko 1,5 t/ha. 

Z powodu niedawnych opa-
dów cieszyli się za to hodowcy by-
dła. Dla nich to zbawienie, ponie-
waż susza odbiła się na kondycji 
użytków zielonych. Teraz sytuacja 
nieco się poprawi. Podobnie jest 
w przypadku upraw ziemniaków 
i buraka cukrowego. 

(pw)

Finanse

Chętni na modernizację
Zakończyło się przyjmowanie wniosków o pomoc przy modernizacji gospodarstw 
rolnych. O pieniądze ubiega się ok. 5 tys. gospodarzy. 

Nabór wniosków zakończył 
się 17 lipca. Warto było ubiegać się  
o 60 tys. zł bezzwrotnej premii. 
Będzie ona wypłacana w dwóch 
turach. Pierwsza, w wysokości  
80 proc., tuż po podpisaniu umo-
wy, a reszta, gdy rolnikowi uda się 
zrealizować biznesplan, który był 
częścią wniosku o pomoc. Łącznie 

wpłynęło 4960 wniosków. Liczba 
może nie powalać na kolana, ale to 
kolejna edycja naborów, więc ry-
nek jest dość nasycony. W tej edycji 
złagodzono niektóre kryteria, by 
rolnicy mieli łatwiejszy dostęp do 
pomocy. Wnioski zostaną poddane 
ocenie. Brak odpowiedniej liczby 
punktów nie musi oznaczać naj-

gorszego. Przykładem może być 
zimowa edycja wniosków Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, gdzie w limicie 
mieściło się ok. 12 tys. wniosków, 
a niedawno okazało się, że znajdą 
się pieniądze jeszcze na 3,6 tys. 

(pw)

Finanse

Więcej dla hodowców bydła?
Minister rolnictwa i rozwoju wsi zapowiedział wprowadzenie nowego mechani-
zmu dotyczącego zwrotu akcyzy zawartej w paliwie dla hodowców bydła.

Państwo ma dołożyć więcej 
pieniędzy na pomoc przy zaku-
pie paliwa dla hodowców bydła 
i dla całej reszty rolników. Za-
powiedź jest prosta – zwięk-
szenie do 100 litrów na hektar 
limitu zwrotu akcyzy (obecnie 
86 litrów). Dodatkowo zwrot ma 
przysługiwać na poziomie do  

30 l/ha za Dużą Jednostkę Prze-
liczeniową (DJP). Taką jednostką 
może być np. dorosła krowa. Je-
śli zapowiedzi staną się faktem, 
państwo będzie musiało wyło-
żyć tylko na zwrot akcyzy ponad 
miliard złotych. 

Od 1 do 31 sierpnia przyj-
mowane będą wnioski o zwrot 

akcyzy za pierwszy okres tego 
roku. Ważne, by posiadać fak-
tury z datami zakupu między  
1 lutego a 31 lipca. Pieniądze za 
złożenie wniosku w terminie 
sierpniowym będą wypłacane 
w październiku. 

(pw)

Uprawa rzepaku

Zadowoleni z decyzji
Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza popiera decyzję ministra rolnictwa dotyczącą 
czasowego i ograniczonego powrotu do sprzedaży i używania zapraw neonikoty-
noidowych.

Przypominamy, że decyzja 
w sprawie powrotu neonikoty-
noidów podzieliła środowisko 
rolników i pszczelarzy. Ci drudzy 
są przeciwni, ponieważ uważa-
ją, że substancje tego typu mogą 
powodować wymieranie pszczół. 
Kujawsko-pomorscy gospoda-
rze też mają swoje argumenty. 
Pierwszym jest wyeliminowanie 
jesiennych oprysków, które mu-
siały być wykonywane, gdy rzepak 

ozimy nie był zaprawiany neoni-
kotynoidami. Aby wyeliminować 
najpowszechniejsze szkodniki, 
konieczne było nawet kilkukrotne 
wyjeżdżanie w pole i wykonywa-
nie zabiegów. 

Zezwolenie na stosowanie 
zapraw pozwoli zwiększyć pro-
dukcję rzepaku, który jest rośliną 
bardzo rozwojową, chociaż nie do 
końca wykorzystywaną. Istnie-
je jeszcze spore pole do popisu 

w kwestii przerobu na paszę oraz 
dodatek do biopaliw. 

Przypomnijmy, że Polska nie 
jest jedynym krajem w Unii Euro-
pejskiej, który zezwolił na czaso-
we stosowanie neonikotynoidów. 
Wcześniej zrobiło tak siedem in-
nych państw i Bruksela nie wnio-
sła sprzeciwu. Mowa tu przede 
wszystkim o nowych państwach 
wspólnoty oraz Finlandii. 

(pw)

Robot za 30 ludzi
Co roku podczas sezonu na truskawki powraca temat 
braku rąk do pracy. Kłopoty plantatorów mogą się 
wkrótce skończyć, bo w USA istnieje firma produku-
jąca roboty zbierające te owoce. 

Zbiór owoców

Roboty sprawdzą się tylko na 
dużych plantacjach truskawek. Po 
pierwsze dlatego, że są drogie, a po 
drugie muszą mieć odpowiednie 
warunki do pracy. Nie opłaca się 
używać ich na małych areałach.

Konstruktorzy robota dobrze 
wyczuli potrzeby plantatorów. Aż 
60 proc. kosztów ich działalności 
to właśnie koszt zatrudnienia zbie-
raczy. Na dodatek wydatki te rosną 
z roku na rok. Firmę projektującą 
roboty wspierają organizacje zrze-
szające ok. 20 proc. plantatorów 
truskawek z USA. Wierzą w to, że 
w przyszłości inwestycja się zwró-
ci. Aktualnie firma planuje, że ma-
szyny będą wypożyczane rolnikom 
i nie będą oni musieli od razu wy-

Robot do zbioru truskawek

dawać sporych sum na ich zakup. 
Robot do zbioru truskawek 

zamontowany jest na modyfiko-
wanym opryskiwaczu. Jedno z ra-
mion jest wyposażone w miękkie 
płytki, które odchylają liście na 
krzaku truskawki. Drugie wyko-
nuje inspekcję owoców i odci-
na te, które mają odpowiednią 
barwę. Producent zapewnia, że 
zbiór z jednego krzaczka trwa  
8 sekund, przejście do kolejnego 
1,5 sekundy, a dziennie maszy-
na potrafi „obrobić” nieco ponad  
3 hektary plantacji, zastępując tym 
samym 30 zbieraczy. Póki co, testy 
trwają.

(pw)
fot. producent

Zmowa? Sprawdzają
Za pół kilograma mrożonych malin musimy zapłacić 
kilkanaście złotych. Świeże na sklepowych półkach 
też nie są tanie. Dziwi więc to, dlaczego w skupach 
rolnicy za te same maliny otrzymują kilkakrotnie 
mniej. 

Rynek owoców

Plantatorzy podejrzewają, że 
dochodzi do zmowy cenowej. Spra-
wę bada już Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów. Trwają 
kontrole w siedzibach przetwór-
ców owoców. W akcji bierze udział 
także Krajowy Ośrodek Wspierania 
Rolnictwa. Mimo kontroli, których 
analiza zapewne potrwa, plantato-
rzy mogą uznać ten rok za tragicz-
ny. Wielu nie podjęło nawet zbioru 
owoców. Jak można liczyć na zysk 
w sytuacji, gdy np. kilogram czar-

nej porzeczki w skupie 
kosztuje kilkadziesiąt gro-
szy? Plantatorzy apelują, 
by państwo wprowadziło 
system umów kontrakta-
cyjnych i to kilkuletnich. 
Wówczas producenci będą 
mogli liczyć na stałe ceny, 
a rynek nieco się ustabi-
lizuje. Drugi z postulatów 
to likwidacja umów tzw. 

jednodniowych. Chodzi w nich o to, 
że rolnik dowiaduje się, ile dostanie 
za swój plon dopiero w momencie 
dostarczenia owoców do skupu. 
Kolejny pomysł polega na uprosz-
czeniu przepisów dotyczących 
przetwarzania i sprzedaży bezpo-
średniej owoców. Dzięki temu rol-
nicy będą mogli sami, pomijając 
pośredników, sprzedawać swoje 
produkty. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Maliny w sklepie są dużo droższe niż 
w skupie – czy to za sprawą zmowy cenowej?
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Karta Dużej Rodziny (KDR) 
to system zniżek i dodatkowych 
uprawnień dla rodzin 3+ zarówno 
w instytucjach publicznych, jak 
i w firmach prywatnych. Posia-
dacze KDR mają m.in. możliwość 
tańszego korzystania z oferty in-
stytucji kultury, ośrodków rekre-
acyjnych czy księgarni na terenie 
całego kraju. Rodziny wielodziet-
ne mogą korzystać z tańszych bi-
letów wstępu m.in. do: teatrów, 
muzeów i parków krajobrazo-
wych, a także z tańszych karne-
tów na basen i siłownię. Posia-
danie karty ułatwia więc dużym 
rodzinom dostęp do rekreacji 
oraz obniża koszty codziennego 
życia.

Szeroka oferta dla 
rodzin wielodzietnych
Do programu Karty Dużej Ro-

dziny może dołączyć każda firma 
i instytucja, niezależnie od wiel-
kości, sektora czy zasięgu działa-
nia. Wśród partnerów są zarów-
no ogólnopolskie sieci, jak i mali 
lokalni przedsiębiorcy. Partnerzy 
przystępują do programu dobro-
wolnie, a wielkość zniżek udziela-
na jest indywidualnie.

Zniżki w sam raz na lato
Zniżki w obiektach wypo-

czynkowych w ramach Karty 
Dużej Rodziny oferują aż 474 pod-
mioty w całej Polsce – wśród nich 
Centrum Zabaw Fantazja. Rodziny 
wielodzietne mogą ponadto taniej 
spędzić miłe chwile w 27 ogrodach 
zoologicznych i botanicznych 
oraz w 26 parkach narodowych. 
W programie Karta Dużej Rodzi-
ny uczestniczą również ośrodki 
sportu i rekreacji, takie jak np.: 
basen Wodny Świat w Kudowie 
Zdroju, a także baseny w Kłodzku 
czy Zgorzelcu.

Placówki Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno-Krajoznawcze-
go PTTK, które przystąpiły do 
KDR, oferują rodzinom wielo-
dzietnym zniżki od 5 do 25% na 
noclegi i wypożyczeniu sprzętu.

Na tym jednak nie koniec. 
Dzięki Karcie Dużej Rodziny 

w Parku Rozrywki można utrzy-
mać 20% upustu przy zakupie 
karnetów „2+1” i „2+2” na wszyst-
kie atrakcje. Taka sama zniżka 
obowiązuje przy zakupie bile-
tu całodniowego na wszystkie 
atrakcje, a także przy wykupieniu 
noclegu. Co ważne, zniżki przy-
sługują niezależnie od liczby ko-
rzystających z nich osób. Ciekawą 
ofertę przygotowała też Papugar-
nia Lora w Słupsku, do której ro-
dziny wielodzietne mogą wybrać 
się z 15-procentowym upustem 
dla każdego członka rodziny oraz 
karmą dla papug gratis.

Posiadacze KDR mogą sko-
rzystać ponadto z 10% zniżki na 
noclegi, wyżywienie i pozosta-
łe świadczenia oferowane przez 
Nadwiślańską Agencję Turystycz-
ną. Obiekty tej firmy nie pobiera-
ją opłat za dostawki oraz pobyt 
dzieci do 3 roku życia.

Coraz więcej zniżek
W ostatnim czasie bogatą 

ofertę dla rodzin wielodzietnych 
poszerzyły interesujące propo-
zycje rabatowe Grupy Lotos S.A. 
i trzech nowych partnerów KDR: 
Grupy PZU, banku Pekao S.A. 
i PLL LOT.

Tańsze ubezpieczenia 
w Grupie PZU
Grupa PZU proponuje rodzi-

nom atrakcyjne zniżki na produk-
ty ubezpieczeniowe oferowane 
przez należące do niej spółki. PZU 
SA zapewnia 10% zniżki na nowe 
ubezpieczenie PZU Auto, PZU 
Dom i PZU Wojażer dla każdego 
ubezpieczonego. PZU Życie ofe-
ruje zaś 10% zniżki w pierwszym 
roku umowy na ubezpieczenie 
posagowe, a PZU Zdrowie – 20% 
zniżki na wizyty u specjalistów 
i 10% zniżki na badania diagno-
styczne we wskazanych placów-
kach.

Zniżki Pekao S.A.
Posiadaczom KDR Bank Pe-

kao S.A. oferuje od 1 czerwca do 
31 grudnia br. kompleksową pro-
mocję, która dotyczy większości 
produktów. Rodziny 3+ mogą zy-

skać między innymi 5-procentowy 
w skali miesiąca zwrot za rachunki 
domowe opłacane z kont prowa-
dzonych w Pekao S.A. W ofercie 
dla rodzin wielodzietnych z Kartą 
Dużej Rodziny są również tańsze 
kredyty hipoteczne z obniżoną 
o 0,2 p.p. marżą i prowizją ogra-
niczoną do 1%.

Rodziny wielodzietne mogą 
ponadto skorzystać z Pożyczki 
Przekorzystnej z niską prowizją 
3% i oprocentowaniem na po-
ziomie 7,77%. Z kolei korzystając 
z Elastycznej karty kredytowej, 
rodziny wielodzietne będą mo-
gły dowolne transakcje dokonane 
kartą podzielić na 10 rat z opro-
centowaniem 0%. Pekao uru-
chomi również specjalne rabaty 
do 20% na powrót do szkoły. Na 
posiadaczy KDR czekają również 
specjalne zniżki na zakupy w skle-
pach współpracujących z bankiem 
– listę zniżek i sklepów oferują-
cych można znaleźć na stronie 
internetowej banku.

LOT z Kartą Dużej Rodziny
Do grona partnerów progra-

mu Karta Dużej Rodziny dołączy-
ły również Polskie Linie Lotnicze 
LOT. W efekcie przy dokonywaniu 
rezerwacji dla co najmniej dwóch 
osób rodziny wielodzietne otrzy-
mają 10% zniżki od podstaw ta-
ryfy dla każdego biletu oraz 50% 
zniżki na wszystkie usługi dodat-
kowe dostępne w procesie rezer-
wacyjnym (nie dotyczy ubezpie-
czenia).

Mniej za paliwo
To jednak nie koniec nowo-

ści. Dotychczasową ofertę dla ro-
dzin wielodzietnych uatrakcyjniła 
Grupa LOTOS S.A. Dzięki temu 
rodziny 3+ będą mogły skorzystać 
ze sporych rabatów na paliwo (8 
gr przy zakupie litra LOTOS ON, 
LOTOS LPG i benzyny LOTOS i 10 
gr przy zakupie litra LOTOS Dy-
namic i LOTOS Dynamic Diesel). 
Grupa LOTOS S.A. zapewnia po-
nadto rodzinom 3+ dwudziesto-
procentowy rabat na wszystkie 
produkty gastronomiczne oferty. 
Taki sam rabat przyznaje rodzi-
nom wielodzietnym na myjnie 
samochodowe.

Rodziny wielodzietne zapła-
cą mniej za paliwo także na sta-
cjach Shell Polska sp. z o.o. Tu 
na litrze paliwa podstawowego 
(Shell FuelSave 95, Shell FuelSave 
diesel) zaoszczędzą 8 groszy, a na 
litrze paliwa premium (Shell V-
Power, Shell V-Power diesel, Shell 
V-Power racing) – 10 groszy. Na 
upust 3 groszy posiadacze KDR 
mogą liczyć ponadto przy zaku-
pie LPG. To jednak nie wszystko. 

Na stacjach Shell Polska rodziny 
3+ kupią produkty żywnościowe 
z 20-procentową zniżką.

Słodki smak wakacji
Ciekawą ofertę dla rodzin 

wielodzietnych przygotowała 
również Sweet Gallery. W punk-
tach gastronomicznych Lodolan-
dia, Bafra Kebab i Kołacz na Okrę-
gło rodziny 3+ zapłacą 10% mniej.

Karta Dużej Rodziny na wy-
ciągnięcie ręki

Od początku 2018 roku Karta 
Dużej Rodziny jest dostępna także 
w wersji elektronicznej (mKDR). 
Dzięki temu rodziny wielodzietne 
mogą korzystać z KDR w formie 
aplikacji na urządzeniach mo-
bilnych. Co ważne, w 2019 roku 
uprawnienie do Karty Dużej Ro-
dziny zyskają wszyscy rodzice, 
którzy kiedykolwiek posiadali 
na utrzymaniu co najmniej troje 
dzieci.

KDR w liczbach
Obecnie w ramach progra-

mu KDR zniżki dla rodzin wie-
lodzietnych oferuje ponad 4,2 
tysiąca firm i instytucji w ponad 

18 tys. lokalizacji. Wśród partne-
rów Karty Dużej Rodziny znajdu-
ją się m.in. podmioty z ofertami 
z branży spożywczej, zdrowotnej, 
edukacyjnej, odzieżowej, kultu-
ralnej i sportowej.

Do tej pory wydano rów-
nież ponad 1,97 mln kart, w tym 
1,14 mln dla dzieci i 0,77 mln dla 
rodziców. Z systemu ulg i zniżek 
korzysta aż 440 tys. rodzin wielo-
dzietnych, w których wychowuje 
się 1,16 mln dzieci. Wskazuje to na 
coraz większą popularność karty, 
a także na to, że rodzin wielo-
dzietnych wciąż przybywa.

Według danych na koniec 
maja br., Kart Dużej Rodziny 
w wersji elektronicznej zostało 
wydanych ok. 82,6 tys. Ponad 60% 
mKDR (49,8 tys.) przyznano dzie-
ciom, przy czym warto zauważyć, 
że w zdecydowanej większości 
(44,2 tys. dzieci) mobilna karta 
jest wyświetlana na telefonie ro-
dziców.

Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej

fot. pixabay/ilustracyjne

duże rodziny płacą mniej
KDR  Wakacje to czas odpoczynku nie tylko dla dzieci, ale i całych rodzin. Letni relaks wiąże się z różnymi 
wydatkami. Można je znacząco obniżyć dzięki Karcie Dużej Rodziny, która od początku bieżącego roku jest 
dostępna również w wersji elektronicznej
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Na scenie muszli w parku miejskim co roku występują ogólnopolskie gwiazdy

Wydarzenia

Popołudnie z rycerzami
W piątek 10 sierpnia o 16.00 na wzgórzu zamkowym w Wąbrzeźnie rozpocznie 
się festyn rycerski. Wstęp wolny. 

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

w Szafarni, organizuje cykl wakacyjnych koncertów chopinowskich w niedziele 
o 12.15. Rozbrzmiewa przede wszystkim muzyka Fryderyka Chopina. Grają 
wybitni artyści z Polski i z zagranicy. Recitale połączone są z odczytaniem frag-
mentów Kuriera Szafarskiego, listów kompozytora, pisanych w formie gazety. 
Koncerty stanowią okazję do poznania historycznych szczegółów, anegdot, 
ciekawostek z pobytu Fryderyka Chopina w Szafarni. Bilety kosztują 10 zł. 

 Dom kultury przygotował szereg wakacyjnych imprez plenerowych. 28 lip-
ca na starówce zaplanowano koncert Yaniny Iwańskiego z zespołem. 2 sierpnia 
w tym samym miejscu zostanie wystawione kino plenerowe, z kolei 11 sierpnia 
w muszli koncertowej zabrzmią „Uliczne piosenki”. 

 Wąbrzeźno
 W WDK można oglądać wystawę fotograficzną Katarzyny Piłat pt. „Dom na 

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

 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci w wieku 9-13 lat na warsztaty man-
ualne pt. „Filcowanki”. Zajęcia prowadzone przez Martę Paradowską zaplano
wane zostały na 30 lipca w godzinach 16.00-18.00. Młodzi artyści wykonywać 
będą kolorowe „emotki” z filcu. Zapisy w Dziale Animacji Kultury WDK, 
ul. Wolności 47, tel. 56 688 17 27, wew. 24. Liczba miejsc ograniczona.

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

 W sobotę 18 sierpnia o 19.30 na pl. Jana Pawła II odbędzie się „Muzy-
czne Popołudnie”. Wystąpią Molekuły i Starting Over, ale WDK zaprasza do 
udziału także lokalne zespoły grające rocka, bluesa, reggae oraz propagujące 
inne formy muzyczne. Celem spotkania jest między innymi promocja lokalnych 
twórców oraz wymiana doświadczeń między muzykami. Repertuar wykonywany 
przez uczestników może wywodzić się z kręgu szeroko rozumianej muzyki 
rockowej, jazzowej, bluesowej, reggae i pop. Zgłoszenia są przyjmowane do 
6 sierpnia. 

 W dniach 23-26 sierpnia planowany jest Miejski Plener Malarski orga-
nizowany przez Wąbrzeski Dom Kultury. Zwieńczeniem trzydniowego spot-
kania przy sztalugach, prowadzonego przez artystę malarza Andrzeja Sob
czyka, będzie wystawa. Osoby chętne do wzięcia udziału w plenerze powinny 
skontaktować się z Działem Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 
24 lub 535 436 071. Koszt wynosi 30 zł od osoby. Organizator zapewnia farby 
akrylowe. W pozostałe akcesoria, tj. medium akrylowe, bloki malarskie, palety 
płaskie do rozrabiania farb, pędzle płaskie syntetyczne o nr 5,8,10 oraz podo-
brazia malarskie, uczestnicy zaopatrują się we własnym zakresie. Zgłoszenia są 
przyjmowane do 9 sierpnia.

 Rypin
 W sobotę 25 sierpnia na placu przy ul. Nowy Rynek w Rypinie, w ra-

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

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Koncertowe zakończenie
WYDARZENIA  W piątek 31 sierpnia w parku miejskim w Lip-
nie planowana jest kolejna edycja festiwalu Lipa. W tym roku 
gwiazdą wieczoru będzie zespół Mikromusic

Wydarzenie zostanie zor-
ganizowane w ramach projektu 
„Wąbrzeska Bombonierka”, fi-
nansowanego ze środków Naro-
dowego Centrum Kultury w ra-
mach programu Dom Kultury + 

Inicjatywy Lokalne 2018.
– Uczestnicy będą mogli 

zobaczyć: specjalnie przygoto-
wany na tę okazję pokaz broni 
i mody średniowiecznej, poje-
dynki rycerskie prawdziwymi 

pistoletami czarnoprochowymi, 
wystrzały artyleryjskie, potycz-
ki rycerskie czy wybijanie mo-
net – informuje Wąbrzeski Dom 
Kultury. – Nie zabraknie rów-
nież gier i zabaw plebejskich, 
warsztatów rękodzielniczych 
i degustacji średniowiecznych 
przysmaków. 

Zwieńczeniem spotkania 
przygotowanego dla miłośników 
kultury średniowiecznej będzie 
spacer historyczny z regionali-
stą Pawłem Beckerem pn. „Wą-
brzeźno w czasach świetności 
zamku Biskupów Chełmińskich”. 
Organizatorzy opowiedzą też 
o tajemnicach, które kryje wą-
brzeski zamek. Wstęp jest bez-
płatny. 

(ToB), fot. WDK

Impreza ruszyła w 2004 roku 
i na stałe wpisała się do kalen-
darza najważniejszych wydarzeń 
muzycznych naszego wojewódz-
twa. Od kilku lat w Lipnie odbywa 
się część konkursowa, a następnie 
na scenie muszli w parku miej-
skim występują ogólnopolskie 
gwiazdy. Do tej pory zagrały takie 
formacje jak: Myslovitz, Muchy, 
Power of Trinity, Acid Drinkers 
oraz Hurt. 

– Konkurs Lipa jest spotka-
niem zespołów muzycznych/wy-
konawców zarówno niezależnych, 
jak i pracujących pod patronatem 
dowolnych instytucji – tłumaczą 
organizatorzy ze Stowarzyszenia 
Zielona Lipa. – Formuła konkur-
su naturalnie wymaga wskazania 
najlepszych, jednak myślą prze-
wodnią jest czysto przyjacielskie 
muzyczne zetknięcie i to nie wy-
łącznie twórców, ale i odbiorców, 
organizatorów, jurorów, spon-
sorów, jako jednego żywego or-

ganizmu. Ten festiwal nie może 
podporządkowywać się nudnym 
schematom, powinien tętnić, 
oddychać, puszczać oko, stąd 
też nieco prześmiewczy ton jego 
nazwy oraz nazw nagród, choć 
samo ich przyznawanie należy 
traktować jak najbardziej serio.

Część konkursowa rozpocz-
nie się o 15.00, a o 19.00 wystą-
pią gwiazdy. W ubiegłym roku po 
główny laur festiwalu sięgnęła 
formacja Drunk Riders z Grudzią-
dza, która już 31 sierpnia ponow-
nie przyjedzie do Lipna. Zespół 
powstał we wrześniu 2013 roku. 
Tworzą go: Łukasz „Kocur” Kot, 
Marcin „Krepa” Krepski, Rado-
sław Sułkowski, Dariusz „Seeg” 
Barabaś oraz Bartosz „Bruce” Bo-
galecki. W lipcu 2014 roku ukazał 
debiutancki album długogrający 
pt. „Born to be drunk”, na którym 
znalazło się dziewięć autorskich 
utworów. 

Na zakończenie na scenie 

pojawi się grupa Mikromusic. 
Wrocławski zespół działa na ryn-
ku muzycznym od ponad 15 lat. 
Został założony przez wokalistkę 
Natalię Grosiak i gitarzystę Dawi-
da Korbaczyńskiego. W 2006 roku 
artyści wydali debiutancki krążek 
zatytułowany po prostu „Mikro-
music”. Dwa lata później formacja 
otrzymała Nagrodę Prezydenta 
Sopotu na festiwalu TopTrendy. 
Kilka miesięcy później pojawił się 
drugi album pt. „Sennik”. W kolej-
nych latach zespół zyskiwał co-
raz większą popularność, a to za 
sprawą takich piosenek jak: „Bez-
władnie”, „Krystyno” czy „Takiego 
chłopaka”. Dorobek Mikromusic 
zamyka wydana w listopadzie 
ubiegłego roku płyta „Tak mi się 
nie chce”. W Lipnie z pewnością 
nie zabraknie największych prze-
bojów. Wstęp na imprezę jest 
bezpłatny. 

(ToB)
fot. archiwum





Czwartek, 26 lipca 2018

11:05 Doktor Quinn

06:00 Elif odc. 287 - serial
06:55 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 150 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny na bezkresnej 
pustyni - fi lm
09:00 Ranczo odc. 8 s. 1 - serial
10:05 Komisarz Alex odc. 73 s. 6 
 - serial
11:05 Doktor Quinn odc. 14 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Nieznany Pantanal odc. 1 - serial
13:50 Elif odc. 288 - serial 
14:40 Opole na bis 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 7 - serial 
16:00 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 151 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 37 - serial
18:25 Korona królów odc. 38 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:13 Alarm! 
20:25 Sport 
20:27 Tour de Pologne - kronika 
20:30 Leśniczówka odc. 8 - serial 
21:10 Sprawa dla reportera
22:00 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 7
22:30 Ojciec Mateusz odc. 202 s. 
16 - serial
23:25 Ocaleni odc. 18
00:20 Wojsko-polskie.pl 

05:15 Ukryta prawda odc. 289 - serial 

06:20 Szpital odc. 365 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 84 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 s. 4 - serial

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

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 640 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 85 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 539 - serial 

14:55 Szpital odc. 366 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 s. 4 - serial

16:55 Dr House odc. 16 s. 3 - serial 

18:00 Dr House odc. 17 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 641 - serial 

20:00 Państwo młodzi: Chuck i Larry 

 - komedia 

22:25 Lucyfer odc. 3 s. 1 - serial

23:25 Rush odc. 4 s. 1 - serial 

00:25 Inwazja - thriller 

06:00 Detektywi w akcji odc. 158 

 - serial

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 13 - serial

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 14 - serial

08:00 Drużyna A odc. 8 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 2 - serial

10:00 Na patrolu odc. 9 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 10 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 9 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 101 

 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 175

15:00 Esmeralda odc. 56

16:00 Esmeralda odc. 57

17:00 Esmeralda odc. 58

18:00 Policjantki i policjanci odc. 402 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 403 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 188 - serial

21:00 Stalingrad - dramat

00:00 Far Cry - fi lm

04:40 Kontrakt na miłość odc. 8
07:05 Dziesięć przykazań odc. 108 
 - serial
08:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 4 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 17 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 18 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 21 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 21 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 7 - serial
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 7 - serial
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 21 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 21 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 4 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 5 - serial 
20:00 Kochanie, poznaj moich kumpli 
 - komedia 
22:00 Mały - komedia 
23:55 Conan Niszczyciel - fi lm
01:55 Biesiada na cztery pory roku 
 odc. 3 - serial

08:00 Dezerterzy odc. 79

08:30 Informacje kulturalne 

08:45 Epizod - fi lm

09:00 Gry uliczne - fi lm

11:00 Tajemnica Enigmy odc. 1 - serial

11:55 Tajemnica Enigmy odc. 2 - serial

12:50 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1282

13:10 Złote koło - fi lm

14:55 Monidło - fi lm

15:40 Jacy jesteśmy, Polacy? odc. 7

16:05 Słownik wyrazów obcych odc. 68

16:40 Panna Nikt - dramat

18:35 Gruby odc. 7 - serial

19:05 Rozalka Olaboga odc. 1 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

20:00 Noc w Klostertal - spektakl 

21:05 Wstęp do fi lmu odc. 102

21:10 Milczenie - dramat

22:55 Scena klasyczna odc. 20

23:45 Dziennik fi lozofa odc. 113

23:55 Zamieszkajmy razem 

 - komediodramat

01:40 Spotkania z profesorem Zinem 

 odc. 76

06:50 Był taki dzień odc. 635
06:55 Droga do 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 55
08:40 Zakochaj się w Polsce odc. 4 s. 1
09:15 Blisko, coraz bliżej odc. 16 
 - serial
10:40 Podróże z historią odc. 7 s. 1
11:15 Flesz historii 
11:35 Stara granica - fi lm 
12:05 Akcja „Wisła” - fi lm 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:35 Sensacje XX wieku odc. 76
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 18 - serial
15:00 Cicha wojna odc. 2 - fi lm 
16:05 Szlakiem śląskich powstańców 
 - fi lm
16:50 Koło historii odc. 39
17:30 Taśmy bezpieki odc. 40
18:00 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 6 - serial
19:00 Sensacje XX wieku odc. 93
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Opowieść o Indiach odc. 1 - fi lm
21:40 Blisko, coraz bliżej odc. 17 
 - serial
23:00 Spór o historię odc. 17
23:40 Miasto gniewu odc. 13 - serial
00:20 Ryzyko (Sprawa 
 Jerzego Maliszewskiego) 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Przygody Mobilków - serial 
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Biblia. Natchnione 
 przez Boga słowo odc. 1 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Misjonarze Afryki - Ojcowie Biali 
 odc. 7
11:50 Pocztówka z Indii - Dom 
 Matki Teresy z Kalkuty - fi lm
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 21 - fi lm
13:45 Kartka z kalendarza
14:00 Szlif księżnej - fi lm
15:40 180 lat na zdrowie - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Porady medyczne Bonifratrów 
17:00 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło” 
17:05 Syria - z serca pustyni 
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Superksięga odc. 20 s. 2 - 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 Fryderyk Chopin i jego muzyka 
 odc. 8
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
23:00 Nigdym ja ciebie, ludu, 
 nie rzuciła - fi lm
23:55 Izba Pamięci 
 Pułkownika Kuklińskiego 

05:55 Na dobre i na złe odc. 678 
 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 20 s. 2
07:20 Makłowicz w podróży odc. 185
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 119
11:25 Rodzinka.pl odc. 192 s. 9 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1868 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 2
13:55 Zmiennicy odc. 5 - serial
14:55 Postaw na milion 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 46 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 124 s. 5 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 9 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1868 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1869 
 - serial 
20:45 Julie de Maupin odc. 2 - fi lm
22:35 Kontakt odc. 4 - serial
23:35 Tata do pary II - komedia 
01:50 Trup w każdej szafi e - komedia 

05:35 Mango - Telezakupy 
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1075 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1077 - serial
08:20 Doradca smaku 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 7
09:30 Szkoła odc. 330 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 588 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 58
12:30 19+ odc. 234 - serial 
13:00 19+ odc. 235 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1079 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1082 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 3
16:00 Szkoła odc. 331 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 59 
18:00 Ukryta prawda odc. 589 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5383
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej odc. 2720 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 94
21:30 Kuchenne rewolucje
  odc. 13 s. 15
22:30 Legendy ringu - komedia 
00:50 Krwawy sport - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 556 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 570 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 571 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 86 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 699 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 210 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 607 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 33 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 662 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja 

16:40 Gliniarze odc. 152 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 34 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 211 - serial

20:10 Trener bardzo osobisty - komedia 

22:30 To Twoja wina odc. 8 - serial

23:40 Jak się zakochać - komedia 

01:35 Kabaretowa Ekstraklasa odc. 84

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 09:00 Gliniarz i prokurator 08:00 Dezerterzy 08:05 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat

07:20 Makłowicz 
w podróży 20:10 Doradca smaku 19:30 Świat według 

Kiepskich

Zadłużony były piłkarz o światowej sławie 
postanawia odzyskać rodzinę. Zatrudnia się 
jako trener piłkarskiej drużyny syna. Mało 
prestiżowa posada nieoczekiwanie daje mu sporo 
satysfakcji.

Bitwa pod Stalingradem widziana oczami młodych 
niemieckich żołnierzy, którzy po kampanii w Afryce 
i krótkim urlopie na włoskiej Riwierze zostają 
przerzuceni wraz z batalionem na front wschodni.

„Stalingrad”
(1993r.) TV 4 21:00

„Trener bardzo osobisty”
(2012r.) Polsat 20:10



Piątek, 27 lipca 2018

06:00 Elif

06:00 Elif odc. 288 - serial
06:55 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem odc. 151 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny w Górach Skalistych 
 - fi lm
09:00 Ranczo odc. 9 s. 1 - serial
10:05 Komisarz Alex odc. 74 s. 6 
 - serial
11:05 Doktor Quinn odc. 15 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Nieznany Pantanal odc. 2 - serial
13:50 Elif odc. 289 - serial 
14:40 Opole na bis 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 8 - serial
16:00 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem odc. 152 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 39 - serial
18:25 Korona królów odc. 40 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:07 Pogoda dla żeglarzy 
20:12 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Tour de Pologne - kronika 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 16
21:35 Big Music Quiz odc. 3
22:35 Discopoland odc. 3 - serial
23:10 Ambassada - komedia 
01:00 Egzorcyzmy Dorothy Mills 
 - horror 

05:15 Ukryta prawda odc. 290 - serial 

06:20 Szpital odc. 366 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 85 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 4 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 641 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 86 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 540 - serial 

14:55 Szpital odc. 367 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 s. 4 - serial

16:55 Dr House odc. 18 s. 3 - serial 

18:00 Dr House odc. 19 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 642 - serial 

20:00 Baśń z tysiąc drugiej nocy - fi lm

22:10 W doborowym towarzystwie 

 - komediodramat

00:30 Rush odc. 4 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 159 
 - serial
07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 14 - serial
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 15 - serial
08:00 Drużyna A odc. 9 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial
10:00 Na patrolu odc. 11 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 12 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 10 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial
13:00 Galileo odc. 672
14:00 Galileo odc. 673
15:00 Esmeralda odc. 59
16:00 Esmeralda odc. 60
17:00 Esmeralda odc. 61
18:00 Policjantki i policjanci odc. 403 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 404 
 - serial 
20:00 Dylan Dog: Detektyw mroku 
 - komedia
22:20 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 185 - serial
23:20 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 186 - serial
00:20 Kontrakt na zabijanie - dramat 

07:05 Dziesięć przykazań odc. 109 
 - serial
08:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 5 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 18 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 19 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 21 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 21 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 7 - serial
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 7 - serial
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 25 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 21 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 21 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 5 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 6 - serial 
20:00 Pocałunek smoka - fi lm
21:55 Wilk wojny - fi lm
23:35 Spartakus: Wojna potępionych 
 odc. 5 - serial
00:40 Spartakus: Wojna potępionych 
 odc. 6 - serial

08:00 Chuligan literacki odc. 89

08:30 Studio Kultura - rozmowy 

09:05 Panna Nikt - dramat

11:00 Tajemnica Enigmy odc. 3 - serial

11:50 Tajemnica Enigmy odc. 4 - serial

12:45 Studio Kultura - rozmowy 

13:05 46 Międzynarodowy Festiwal 

 Muzyki Współczesnej 

 Warszawska Jesień 2003 

 - nowa generacja 

14:05 Ikony muzyki odc. 1 - serial

15:00 Pestka - melodramat 

16:40 Cudowne miejsce - fi lm

18:20 Żywa kolekcja odc. 1

18:45 Rozalka Olaboga odc. 2 - serial

19:10 Rozalka Olaboga odc. 3 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Znieważona ziemia - dramat

22:00 Sarid - fi lm

23:00 Dziennik fi lozofa odc. 114

23:15 46 Międzynarodowy Festiwal 

 Muzyki Współczesnej 

 Warszawska Jesień 2003 

 - nowa generacja 

00:15 Milczenie - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 636
07:00 Szlakiem śląskich powstańców 
 - fi lm
07:50 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 56
08:25 Klasztory polskie odc. 4
09:05 Blisko, coraz bliżej odc. 17 
 - serial
10:25 Reklama po sowiecku. Sprzedać 
 wszystko. Tylko nie Ojczyznę 
 - fi lm
10:55 Podróże z historią odc. 48 s. 5
11:35 Taśmy bezpieki odc. 40
12:05 Muzyka blaszanych instrumentów 
 - fi lm
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:30 Sensacje XX wieku odc. 93
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 19 - serial
14:50 Dawne światy odc. 7 - fi lm
15:55 Śmierć człowieka 
 utalentowanego - fi lm
16:55 Obława - fi lm
17:25 Spotkanie z morzem. 
 Operacja „Żagiel” 1978 - fi lm
17:55 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 7 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 72
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 36
20:30 Niezwykła broń odc. 3 - serial
21:35 Blisko, coraz bliżej odc. 18 
 - serial
23:00 Szerokie tory odc. 130
23:35 Ostatnie okrążenie - dokument 
00:50 Wiedźmin odc. 11 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Superksięga odc. 20 s. 2 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial
11:35 Nasz Max i jego przygoda z Biblią 
 odc. 4 - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Mistrz i Katarzynka - fi lm
13:20 Błogosławiona Juta. 
 Kobieta średniowiecza - fi lm
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Ojciec Francis Aupiais, 
 misjonarz-etnolog - fi lm
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 18 - serial
17:00 Boliwia odc. 5 - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 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 Idealna fala - fi lm
23:30 Lusaka City of Hope - fi lm

06:00 Na dobre i na złe odc. 679 
 - serial 
06:55 Afryka od kuchni odc. 4 - serial
07:20 Makłowicz w podróży odc. 186
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 120
11:25 Rodzinka.pl odc. 193 s. 9 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1869 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 3
14:00 Coś dla Ciebie odc. 160
14:25 Makłowicz w podróży odc. 187
14:55 Postaw na milion 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 47 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Bieg Powstania Warszawskiego 
18:40 Rodzinka.pl odc. 125 s. 5 - serial
19:05 Wszystko przed nami odc. 10 
 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1869 
 - serial 
20:10 Za ciosem - fi lm
21:50 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 8 s. 15 - serial
22:40 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 9 s. 15 - serial
23:35 Julie de Maupin odc. 2 - fi lm
01:25 Kontakt odc. 4 - serial

05:35 Mango - Telezakupy 
06:50 W-11 - wydział śledczy odc. 1079 
 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy odc. 1082 
 - serial
08:20 Doradca smaku 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 15 s. 7
09:30 Szkoła odc. 331 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 589 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 59
12:30 19+ odc. 236 - serial 
13:00 19+ odc. 237 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy odc. 1087 
 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy odc. 1088 
 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 3
16:00 Szkoła odc. 332 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 60 
18:00 Ukryta prawda odc. 590 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5384
20:00 Jack Ryan: Teoria chaosu 
 - thriller 
22:10 Windykatorzy - fi lm
00:25 Błękitna fala - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:45 Trudne sprawy odc. 557 - serial 
08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 572 
 - serial 
09:15 SuperPies odc. 7
09:45 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 87 - serial 
10:45 Dlaczego ja? odc. 700 - serial 
11:45 Gliniarze odc. 211 - serial 
12:45 Trudne sprawy odc. 608 - serial 
13:45 Sekrety rodziny odc. 34 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 663 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 
16:40 Gliniarze odc. 153 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 35 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich odc. 220 
 - serial
20:10 Gwiezdne wojny IV 
 - Nowa nadzieja - fi lm
22:55 Umów się ze mną. Take me out 
 odc. 7 
00:30 Droga bez powrotu VI: 
 Hotel na uboczu - horror 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:00 Chuligan literacki 07:50 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

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

Rosyjska mafi a zamierza wprowadzić na światowy 
czarny rynek marzenie terrorystów – mikrobombę. 
Międzynarodowe służby wywiadowcze robią 
wszystko, by do tego nie dopuścić.

Jack Ryan pracuje w CIA jako analityk. Pewnego 
dnia mężczyzna zostaje wysłany z misją do Moskwy. 
Odkrywa, że biznesmen planuje przeprowadzić atak 
na Stany Zjednoczone.

„Za ciosem”
(1998r.) TVP 2 20:10

„Jack Ryan: Teoria chaosu”
(2013r.) TVN 20:00



Sobota, 28 lipca 2018

06:25 Sprawa dla reportera

05:50 Weterynarze z sercem odc. 34 
 - serial
06:25 Sprawa dla reportera
07:15 Pełnosprawni 
07:45 Rok w ogrodzie 
08:05 Rok w ogrodzie extra 
08:25 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 7
08:45 Zakochaj się w Polsce odc. 76
09:15 Studio Raban odc. 36
09:45 Rodzinny ekspres odc. 40
10:15 Słodkie życie odc. 3 - serial
10:50 Janosik odc. 3 - serial
11:40 Opole na bis 
12:05 Leśniczówka odc. 5 - serial 
12:30 Leśniczówka odc. 6 - serial 
12:55 Leśniczówka odc. 7 - serial 
13:25 Leśniczówka odc. 8 - serial 
13:50 Teo-ria smaku Teo Vafi disa 
 odc. 12
14:20 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? odc. 28
14:40 Komisariat odc. 22 - serial 
15:15 Wojenne dziewczyny odc. 9 
 - serial
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 6 s. 1 - serial 
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 17
18:55 Opole na bis 
19:20 Sport - zapowiedź 
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:07 Tour de Pologne - kronika 
20:10 Komisarz Alex odc. 140 s. 11 
 - serial
21:05 Ślepy traf - dramat 
22:45 Dług - fi lm
00:40 International Champions Cup 
 Piłka nożna 

05:40 Ukryta prawda odc. 291 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Przyjaciele odc. 5 s. 3 - serial

09:30 Magda M. odc. 1 s. 3 - serial 

10:30 Magda M. odc. 2 s. 3 - serial 

11:35 Magda M. odc. 3 s. 3 - serial 

12:45 Lizzie McGuire - komedia 

14:45 Baśń z tysiąc drugiej nocy - fi lm

16:55 Hop - fi lm

19:00 Ptaszek na uwięzi - komedia

21:20 Bill - komedia 

23:30 Jackass: Bezwstydny 

 dziadek 0,5 - komedia 

01:15 Moc magii odc. 202

06:00 Detektywi w akcji odc. 160 
 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 6 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 6 - serial
08:00 Tom i Jerry Show odc. 15 - serial
08:30 Tom i Jerry Show odc. 16 - serial
08:55 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 7 - serial
09:25 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 8 - serial
09:55 Turbo Fast odc. 7 - serial
10:15 Dzielna Mysz Greenfi nger - serial 
10:35 Policjantki i policjanci odc. 400 
 - serial 
11:35 Policjantki i policjanci odc. 401 
 - serial 
12:35 Policjantki i policjanci odc. 402 
 - serial 
13:35 STOP Drogówka odc. 176
14:45 Układ prawie idealny 
 - komediodramat
17:00 Transakcje za milion dolarów 
 - Los Angeles odc. 9 s. 1 - serial
18:00 Żona dla milionera odc. 9 s. 1
19:00 Galileo odc. 674
20:00 Policjantki i policjanci odc. 403 
 - serial 
21:00 Policjantki i policjanci odc. 404 
 - serial 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 187 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 188 - serial
00:00 Martwa dziewczyna - horror 

06:00 Skorpion odc. 9 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 69 s. 3

07:50 Szalone fabryki polskiej muzyki! 

 odc. 1

08:45 Szalone fabryki polskiej muzyki! 

 odc. 2

09:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 2 - serial 

10:40 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 3 - serial 

11:35 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 4 - serial 

12:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 5 - serial 

13:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 6 - serial 

13:55 Garbi: szybki jak błyskawica 

 - komedia 

15:45 Klejnot Nilu - fi lm

17:50 Król Skorpion 3: Odkupienie - fi lm

20:00 Ślepa furia - fi lm

21:30 Pod ścianą - fi lm

23:45 Gorączka - dramat 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 13 - serial 

09:05 Gwiazdy tamtych lat odc. 3

09:45 Obywatel poeta 

 - Zbigniew Herbert - fi lm

11:20 Znieważona ziemia - dramat

13:15 Parę osób, mały czas - dramat

15:15 Skutki noszenia kapelusza 

 w maju - komedia 

16:50 Wydarzenie aktualne 

17:15 Jules i Jim - dramat

19:05 Elektrosonda - fi lm

20:00 Rocky - dramat

22:10 Herbert - koncert 

23:15 Plac Zbawiciela - dramat

01:20 Rocky - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 637
07:00 Rosja. Podróże 
 z Jonathanem Dimblebym odc. 1
  - fi lm
08:10 Regiony z historią odc. 9
08:30 Podróże z historią odc. 48 s. 5
09:05 Znak orła odc. 3 - serial
10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 6
10:45 Blok odc. 1 - serial
11:40 Deyna - fi lm
12:25 Sprint przez historię 
 Przemysława Babiarza odc. 16
12:55 Życie odc. 9 - serial
13:55 Szerokie tory odc. 43
14:35 Wielka gra odc. 144
15:35 Spór o historię odc. 184
16:20 Sienkiewicz mniej znany 
17:15 Portrety wojenne odc. 4 - serial
17:45 Quo vadis? odc. 6 - serial
18:45 Opowieść o Indiach odc. 1 - fi lm
19:55 Wojownicy czasu odc. 7
20:30 Kariera Nikodema Dyzmy 
 odc. 3 - serial 
21:35 Skamieniały Las 
22:40 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 2 - serial 
23:45 Śpiew Syreny - fi lm
01:05 Anatomia zła - thriller 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:00 Trzeci Testament - serial
09:55 Kartka z kalendarza
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 Idealna fala - fi lm
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 28
16:00 Informacje dnia 
16:10 Góra Świętej Anny - fi lm
16:35 Złota Góra 
 - park miniatur sakralnych 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 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. 5 - serial
22:50 Najkrótsza droga do domu: 
 C.S.Lewis - fi lm
23:50 Dobra wiara, dobre tricki 

05:25 Koło fortuny 
06:05 Na dobre i na złe odc. 680 
 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1368 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:05 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 121
11:25 Pogoda - fl esz 
11:35 Makłowicz w podróży odc. 203
12:10 Wielka Gilly - komedia 
14:00 Familiada 
14:30 Koło fortuny 
15:10 Kabarety 
16:20 Rodzinka.pl odc. 194 s. 9 - serial
16:50 Słowo na niedzielę 
17:10 Na dobre i na złe odc. 700 
 - serial 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
18:40 Postaw na milion 
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka odc. 14
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 127
21:35 La La Poland odc. 5
22:30 XXII Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2016 odc. 1
23:30 XXII Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2016 odc. 2
00:30 Twardziele - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy 

07:55 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 1 s. 9

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 11

11:00 Na Wspólnej odc. 2717 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2718 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2719 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2720 - serial

12:50 Ugotowani odc. 7 s. 13

13:55 Mistrzowskie cięcie odc. 8 s. 2

14:55 Agent - gwiazdy odc. 8 s. 3

16:00 Dorota inspiruje odc. 2

17:00 Projekt Lady odc. 10 s. 3

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 15

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5385

20:00 Zamiana ciał - komedia 

22:20 Nadchodzi Polly - komedia 

00:20 Jack Ryan: Teoria chaosu 

 - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:30 Mrówka Z - fi lm

09:15 My3 odc. 46 

09:45 My3 odc. 47 

10:20 Ewa gotuje odc. 304

10:50 Nie lubię poniedziałku - komedia 

13:05 Wszystko się sypie - komedia 

15:30 Kabaretowa Ekstraklasa 

15:50 Joker odc. 51

16:50 Joker odc. 52

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 87

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 88

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich odc. 68 

 - serial

20:05 XXIV Festiwal Kabaretu 

 w Koszalinie 

 - letnia „Ambasada humoru” 

23:40 Strażnicy - fi lm

09:30 Magda M. 13:35 STOP Drogówka 09:45 Lombard. Zycie pod 
zastaw

10:50 Znieważona ziemia 10:15 Okrasa łamie 
przepisy

14:30 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 10:20 Ewa gotuje

Peter Sanderson, bogaty prawnik, musi na nowo 
zorganizować życie. Opuściła go żona, musi 
poradzić sobie z rolą samotnego ojca. Postanawia 
poszukać wsparcia u miłej, samotnej prawniczki.

Joan i Jack podczas wypoczynku na francuskiej 
Riwierze spotykają Ralpha. Pojawia się także 
tajemniczy szejk Omar, który porywa pisarkę. Jack 
i Ralph ruszają jego śladem do Afryki.

„Klejnot Nilu”
(1985r.) TV Puls 15:45

„Wszystko się sypie”
(2003r.) Polsat 13:05



Niedziela, 29 lipca 2018

05:30 Klan

05:30 Klan odc. 3313
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 
08:40 Discopoland odc. 4 - serial
09:15 Ziarno odc. 670
09:45 Weterynarze z sercem 
 odc. 44 - serial
10:15 Słodkie życie odc. 4 - serial
10:45 Janosik odc. 4 - serial
11:35 Sekrety mnichów odc. 10
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem 
13:05 Szpiedzy wśród zwierząt 
 odc. 2 - serial
14:10 Sonda 2 odc. 64 s. 4
14:35 Program rozrywkowy 
15:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 10 - serial
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 7 s. 1 - serial 
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Big Music Quiz odc. 5
18:35 Jaka to melodia?
19:20 Sport - zapowiedź 
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:07 Tour de Pologne - kronika 
20:10 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 5 - serial 
21:05 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 6 - serial 
22:05 Rosa: Chmury nad 
 Kapsztadem odc. 2 - dramat
23:45 Dzieci Ireny Sendlerowej - fi lm
01:35 Ślepy traf - dramat

06:00 Detektywi w akcji odc. 161 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 7 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 7 - serial

08:00 Tom i Jerry Show odc. 16 - serial

08:30 Tom i Jerry Show odc. 17 - serial

08:55 Akademia sztuk walki - fi lm

11:00 Galileo odc. 674

12:00 Policja zastępcza - komedia

14:25 Mecenas Lena Barska 

 odc. 9 - serial 

15:30 Mecenas Lena Barska 

 odc. 10 - serial 

16:40 Niezwyciężony - fi lm

19:00 Galileo odc. 675

20:05 Impas - thriller 

00:30 STOP Drogówka odc. 176

06:00 Skorpion odc. 10 - serial

06:55 Flash odc. 2 s. 2 - serial

07:45 Hotel Zacisze odc. 1 s. 2 - serial

08:25 Hotel Zacisze odc. 2 s. 2 - serial

09:10 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 1 - serial

09:50 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 2 - serial

10:30 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Ziemia Święta odc. 1

11:00 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Ziemia Święta odc. 2

11:40 K-911 - komedia

13:35 Żelazny Jan odc. 7 - fi lm

15:25 Hudson Hawk - komedia

17:25 Bohater ostatniej akcji - fi lm

20:00 Momentum - thriller 

21:55 Gorączka - dramat 

01:15 Uwikłana odc. 8 s. 2 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 14 - serial 

09:05 Sasha Waltz - Portret - fi lm

10:10 Trzeci punkt widzenia odc. 247

10:40 Droga odc. 1 - serial 

11:55 Chce się żyć - dramat

13:55 Aby do niedzieli - komedia

15:50 Chuligan literacki odc. 90

16:30 Młodzi polscy instrumentaliści 

 odc. 5

17:05 Pomniki historii odc. 8 - serial

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 527

18:05 35 lat minęło. 

 Program Jonasza Kofty 

19:05 Psalm codzienny, czyli radość 

 o poranku Jonasza Kofty 

20:20 Zwerbowana miłość - fi lm

22:00 Scena alternatywna w Opolu 

 - Pink Freud 

22:40 Trzeci punkt widzenia odc. 247

23:10 Pierwszy dzień - fi lm

23:40 Albo Inaczej 2 - Enea 

 Spring Break Festival 2018 

00:40 Korespondent - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 638

06:55 Dzikie Chiny odc. 2 - serial

08:00 Ormiańskie serce dla Polski - fi lm

08:55 Powrót na Cmentarz Orląt 

09:05 Doktor Ewa odc. 4 - serial 

09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 156

10:30 Wszystkie kolory świata 

 odc. 15 - serial

11:35 Największe oblężenia 

 średniowiecza odc. 3 - serial

12:35 Wielkie widowiska natury 

 odc. 2 - serial

13:35 Szerokie tory odc. 105

14:15 Ja tu rządzę - komedia 

16:05 Wielka gra odc. 115

16:45 Dubler - fi lm

17:25 Ex libris 

17:50 Egipt odc. 1 - serial

18:55 Niezwykła broń odc. 3 - serial

20:00 Anatomia zła - thriller

22:10 Blok odc. 2 - serial

23:10 Rifi fi  po sześćdziesiątce 

 - komedia 

00:45 Kulisy II wojny światowej 

 odc. 2 - serial 

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
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
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 Światła nadziei - fi lm
11:45 Ivato - fi lm
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:00 Charlie - historia zabawki - fi lm
15:35 Święty na każdy dzień
15:40 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
15:45 Marana - fi lm
15:55 Kartka z kalendarza
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Retrospekcja 
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 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 - serial
22:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
23:30 Tata - katolik nie jest mięczakiem

05:30 Koło fortuny 
06:05 Na dobre i na złe odc. 681 
 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1369 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:45 Podwodna planeta odc. 1 
 - serial
11:40 Złoto Mackenny - western 
14:00 Familiada 
14:30 Koło fortuny 
15:15 Kocham Cię, Polsko! odc. 128
16:50 Bake off - Ale przepis odc. 9 s. 4
17:10 Na dobre i na złe odc. 701
 - serial 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 Bieg powstania warszawskiego 
18:35 Postaw na milion 
19:30 Rodzinka.pl odc. 195 s. 9 
 - serial
20:05 Lato, muzyka, zabawa - 
 wakacyjna trasa Dwójki odc. 3
21:05 Lato, muzyka, zabawa - 
 wakacyjna trasa Dwójki odc. 4
22:05 The Good Doctor odc. 5 - serial 
22:55 The Good Doctor odc. 6 - serial 
23:50 Anioł śmierci - dramat
01:35 Twardziele - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy 

07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 21 s. 2

08:25 Akademia ogrodnika odc. 21

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 12

11:00 Dorota inspiruje odc. 3 

12:00 Co za tydzień odc. 860

12:30 36,6 °C odc. 10 s. 3

13:30 Efekt domina odc. 7 s. 5

14:00 Richie milioner - komedia 

16:00 Piorun - fi lm

18:00 Ugotowani odc. 8 s. 13

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5386

20:00 Władca pierścieni: 

 Powrót króla - fi lm

00:10 Windykatorzy - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:40 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 4 - serial

08:10 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 5 - serial

08:45 Atlantyda. Zaginiony ląd - fi lm

10:50 Gwiezdne wojny IV - Nowa nadzieja 

 - fi lm

13:30 Szalone wakacje na kółkach 

 - komedia 

15:50 W rytmie serca odc. 15 - serial 

16:50 W rytmie serca odc. 16 - serial 

17:50 Nasz nowy dom odc. 55

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Słoneczna stacja odc. 3

20:05 XI Płocka Noc Kabaretowa 

22:55 Gambit, czyli jak ograć króla 

 - komedia

00:55 Niepowstrzymany - fi lm

05:30 Ukryta prawda odc. 292 - serial 

06:30 Mango - Telezakupy 

08:35 Magda M. odc. 4 s. 3 - serial 

09:40 Magda M. odc. 5 s. 3 - serial 

10:40 Columbo odc. 2 - serial

12:45 Columbo odc. 3 - serial

14:30 Wallace i Gromit: Klątwa królika 

 - fi lm

16:20 Beethoven II - komedia 

18:05 Zemsta futrzaków - komedia 

20:00 Jądro Ziemi - fi lm

22:50 Krwawa jazda - horror 

00:40 Lucyfer odc. 3 - serial

10:40 Columbo 11:00 Galileo

10:30 Wojciech Cejrowski. 
Boso

10:40 Droga 09:55 Okrasa łamie 
przepisy

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 07:40 Jeźdźcy smoków

Pracownik fi rmy deweloperskiej ma poprowadzić 
budowę osiedla w okolicach oregońskiej puszczy. 
Czworonożni i skrzydlaci mieszkańcy dziewiczych 
terenów wypowiadają mu wojnę.

Piorun, psia gwiazda popularnego serialu, zaczyna 
wierzyć w magiczną moc. Kiedy przez przypadek 
trafi a do Nowego Jorku, przekonuje się, że 
prawdziwe życie wygląda inaczej niż w fi lmie.

„Piorun”
(2008r.) TVN 16:00

„Zemsta futrzaków”
(2010r.) TVN 7 18:05
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11:05 Doktor Quinn

06:00 Elif odc. 289 - serial 
06:55 Wspaniałe stulecie: Sułtanka 
Kösem odc. 152 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny w Górach Skalistych 
 - fi lm
09:05 Ranczo odc. 10 s. 1 - serial
10:05 Komisarz Alex odc. 75 s. 6 
 - serial
11:05 Doktor Quinn odc. 16 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Szpiedzy wśród zwierząt 
 odc. 2 - serial
13:50 Elif odc. 290 - serial 
14:40 Opole na bis 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Komisariat odc. 23 - serial 
16:00 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem odc. 153 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 41 - serial
18:25 Korona królów odc. 42 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:20 Sport 
20:25 Tour de Pologne - kronika 
20:30 Leśniczówka odc. 9 - serial 
21:05 Rolnik szuka żony odc. 4 s. 4
22:05 Tajemnica jeziora 
 odc. 6 s. 1 - serial
23:05 Bez tożsamości odc. 7 - serial 
23:50 Obława - fi lm
00:55 Powstanie warszawskie - fi lm

05:15 Ukryta prawda odc. 293 - serial 

06:20 Szpital odc. 367 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 86 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 5 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 642 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 87 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 541 - serial 

14:55 Szpital odc. 368 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 23 s. 4 - serial

16:55 Dr House odc. 20 s. 3 - serial 

18:00 Dr House odc. 21 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 643 - serial 

20:00 Opętany - fi lm

21:45 Uprowadzona odc. 10 - serial

22:45 Joshua - thriller 

00:55 Moc magii odc. 204

06:00 Detektywi w akcji odc. 162 
 - serial
07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 15 - serial
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 16 - serial
08:00 Drużyna A odc. 10 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial
10:00 Na patrolu odc. 13 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 14 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 11 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 102 
 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 130
15:00 Esmeralda odc. 62
16:00 Esmeralda odc. 63
17:00 Esmeralda odc. 64
18:00 Policjantki i policjanci odc. 404 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 405 
 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 189 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 5 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 6 - serial
22:00 Galileo odc. 674
23:00 Galileo odc. 675
00:00 Rekin zabójca - thriller 

04:50 Kontrakt na miłość odc. 10
07:05 Dziesięć przykazań odc. 110 
 - serial
08:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 6 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 19 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 20 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 21 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 21 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 7 - serial
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 7 - serial
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 26 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 21 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 21 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 6 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 7 - serial 
20:00 Trefny wóz - thriller 
21:35 Pocałunek smoka - fi lm
23:35 Magnum odc. 10 s. 7 - serial
00:35 Magnum odc. 11 s. 7 - serial

08:00 Białoruski klimat odc. 8

08:35 Chciałbym się ogolić - fi lm 

09:10 Cudowne miejsce - fi lm

11:00 Tajemnica Enigmy odc. 5 - serial

11:55 Tajemnica Enigmy odc. 6 - serial

12:40 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1260

12:55 W domu - fi lm

13:50 Stan posiadania - fi lm

15:50 Z syreną w herbie 

 - Warszawskie mosty - fi lm

16:20 Słownik wyrazów obcych odc. 18

16:50 Sztuczki - komediodramat

18:35 Rozalka Olaboga odc. 4 - serial

19:05 Rozalka Olaboga odc. 5 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Pułkownik Kwiatkowski 

 - komediodramat

22:20 Rujnowanie pamięci - fi lm

23:25 Którędy po sztukę odc. 30

23:30 Videofan odc. 91

23:50 Dziennik fi lozofa odc. 125

00:10 Witamy w latach 80. 

 odc. 3 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 639
07:00 Śmierć człowieka utalentowanego 
 - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 57
08:30 Zakochaj się w Polsce odc. 5 s. 1
09:05 Blisko, coraz bliżej odc. 18 - serial
10:30 Życie odc. 9 - serial
11:25 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 38
12:00 Prognoza pogody - fi lm
13:40 Sensacje XX wieku odc. 72
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 13 - serial
15:05 Spór o historię odc. 113
15:45 Wielkie widowiska natury 
 odc. 2 - serial
16:40 Filmoteka Małopolska odc. 37
17:15 Ex libris 
17:40 Flesz historii 
18:00 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 8 - serial
19:00 Sensacje XX wieku odc. 9
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Wyprawy krzyżowe odc. 1 - fi lm
21:30 Blisko, coraz bliżej odc. 19 - serial
23:00 Przedwojenny chłopak - fi lm
23:45 Śpiew Syreny - fi lm
01:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 57

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Chrystus w Biblii i „Kodzie 
 Leonarda da Vinci” - serial
11:50 Retrospekcja 
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Śladami Ojca Pio z Pietralciny 
 - fi lm
13:00 Mahajanga - fi lm
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Drzewo rodzinne - fi lm
15:35 Toliara - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie 
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w parafi i sanktuarium 
 św. Michała Archanioła i 
 bł. Bronisława Markiewicza 
 w Miejscu Piastowym
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - 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 Dziesięć przykazań odc. 84 
 - serial
23:00 Marana - fi lm
23:10 Nowy kształt wiary - katolicyzm 
 - fi lm

06:00 Na dobre i na złe odc. 682 
 - serial 
06:55 Coś dla Ciebie odc. 147
07:20 Makłowicz w podróży odc. 204
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 122
11:25 Rodzinka.pl odc. 196 s. 10 
 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1869 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 4
13:55 Zmiennicy odc. 6 - serial
14:55 Bake off - Ale ciacho! odc. 29 s. 3
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:15 Czarna perła odc. 48 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 126 s. 5 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 11 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1869 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1870 
 - serial 
20:45 Fuks - komedia
22:20 Ofi cerowie odc. 2 - serial
23:15 Ofi cerowie odc. 3 - serial
00:15 Anioł śmierci - dramat

05:45 Mango - Telezakupy 

07:00 MasterChef Junior odc. 6 s. 3

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 8

09:30 Szkoła odc. 332 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 590 - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 60

12:30 19+ odc. 238 - serial 

13:00 19+ odc. 239 - serial 

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1089 - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1091 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 4

16:00 Szkoła odc. 333 - serial 

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 1 

18:00 Ukryta prawda odc. 591 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5387

20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej odc. 2721 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 95

21:30 Projekt Lady odc. 11 s. 3

22:30 Sekrety lekarzy odc. 11 s. 4

23:30 Kroll - fi lm

01:40 Co za tydzień odc. 860

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 558 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 573 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 574 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 88 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 701 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 212 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 609 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 35 - serial 

14:45 Dlaczego ja? odc. 664 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3683

16:40 Gliniarze odc. 154 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 36 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 `odc. 229 - serial

20:05 Niepowstrzymany - fi lm

22:15 Lekcja przetrwania - thriller 

00:55 X-Men: Przeszłość, 

 która nadejdzie - fi lm

14:55 Szpital 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Tajemnicy Enigmy 13:40 Sensacje XX wieku

19:35 Barwy szczęścia 16:00 Szkoła 12:45 Trudne sprawy

Ne stacji rozrządowej w Fuller Yard podczas 
przestawiania pociągu towarowego zostają 
popełnione błędy, w wyniku których 39 wagonów 
z 23 tys. litrów paliwa bez maszynisty rusza przed 
siebie.

Po wypadku samochodowym mąż Jessiki i jego 
brat zapadają w śpiączkę. Po jakimś czasie 
szwagier kobiety budzi się z przekonaniem, że 
ona jest jego żoną.

„Opętany”
(2009r.) TVN 7 20:00

„Niepowstrzymany”
(2010r.) Polsat 20:05
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13:45 Elif

06:00 Elif odc. 290 - serial
06:55 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem odc. 153 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny nieujarzmionego 
 Nilu - fi lm
09:05 Ranczo odc. 11 s. 1 - serial
10:05 Komisarz Alex odc. 76 s. 6 
 - serial
11:05 Doktor Quinn odc. 17 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Nieznany Pantanal odc. 3 - serial
13:45 Elif odc. 291 - serial 
14:40 Opole na bis 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 9 - serial 
16:05 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem odc. 154 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 43 - serial
18:25 Korona królów odc. 44 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:27 Tour de Pologne - kronika 
20:30 Leśniczówka odc. 10 - serial 
21:05 Rolnik szuka żony odc. 5 s. 4
22:05 Midnight Sun odc. 1 s. 1 - serial
23:05 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 14 s. 1 - serial
23:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 5
00:40 Gwardia odc. 1 - serial 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1146 - serial 

06:20 Szpital odc. 368 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 87 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 23 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 6 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 643 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 88 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 542 - serial 

14:55 Szpital odc. 369 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 5 - serial

16:50 Dr House odc. 22 s. 3 - serial 

17:55 Brzydula odc. 1 - serial 

18:25 Brzydula odc. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 644 - serial 

20:00 Jackie Chan: Pierwsze uderzenie 

 - fi lm

21:50 Egzekutor - fi lm

23:55 Masters of Sex odc. 9 s. 2 - serial 

01:15 Moc magii odc. 205

06:00 Detektywi w akcji odc. 163 

 - serial

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 16 - serial

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 17 - serial

08:00 Drużyna A odc. 11 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial

10:00 Na patrolu odc. 15 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 16 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 12 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 103 

 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 131

15:00 Esmeralda odc. 65

16:00 Esmeralda odc. 66

17:00 Esmeralda odc. 67

18:00 Policjantki i policjanci odc. 405 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 406 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 190 - serial

21:05 Suddenly - thriller 

22:55 Stacja szyfrująca - thriller 

00:55 STOP Drogówka odc. 176

04:45 Kontrakt na miłość odc. 11
07:05 Dziesięć przykazań odc. 111 
 - serial
08:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 7 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 20 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 21 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 21 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 21 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 7 - serial
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 7 - serial
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 27 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 21 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 21 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 7 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 8 - serial 
20:00 Hudson Hawk - komedia
22:00 Conan Niszczyciel - fi lm
00:00 Magnum odc. 12 s. 7 - serial

08:00 Wydarzenie aktualne 

08:30 Informacje kulturalne 

08:50 Rzecz Polska odc. 9

09:15 Sztuczki - komediodramat

11:00 Tajemnica Enigmy odc. 7 - serial

11:50 Tajemnica Enigmy odc. 8 - serial

12:35 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1300

12:55 Czy można się przysiąść? - fi lm 

13:45 Ogłoszenie matrymonialne 

 - komedia 

14:50 Kino objazdowe - fi lm

16:00 Spotkania z profesorem Zinem 

 odc. 5

16:20 Słownik wyrazów obcych odc. 71

16:50 Powstanie warszawskie - fi lm

18:35 Rozalka Olaboga odc. 6 - serial

19:10 Rozalka Olaboga odc. 7 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

20:00 Gloria - komedia 

22:00 Dziennik fi lozofa odc. 126

22:15 Człowiek z… - komedia 

00:10 Mów do mnie - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 640
07:00 Obława - fi lm
08:05 Obława odc. 58
08:35 Zakochaj się w Polsce odc. 6 s. 1
09:10 Blisko, coraz bliżej odc. 19 - serial
10:45 Powrót skrzypiec - fi lm
11:55 Wojownicy czasu odc. 7
12:25 Kobieta walcząca. 
 Senator Helena Jaroszewicz - fi lm
13:20 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:45 Miłość w czasach wyklętych - fi lm
14:15 Sensacje XX wieku odc. 9
15:05 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 22 - serial
15:35 Wyprawy krzyżowe odc. 1 - fi lm
16:35 Człowiek, który rozpoczął 
 Powstanie - fi lm
17:30 Życie po radziecku odc. 1 - serial
18:05 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 9 - serial
19:05 Sensacje XX wieku odc. 2
20:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:35 Ślązacy z bombowców - fi lm
21:35 Kolumbowie odc. 1 - serial
22:40 Odnaleziony walc - fi lm
23:50 Hubal - dramat
02:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 58

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie 
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:40 Toliara - fi lm
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
Q- z daleka widać lepiej 
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial
11:45 Grunt to droga 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Pokochać Boga - fi lm
13:55 Kartka z kalendarza
14:00 Dziesięć przykazań odc. 84 
 - serial
14:50 Nowy kształt wiary - katolicyzm 
 - fi lm
15:40 Marana - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery
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 Albert Schweitzer 
 - powołanie do Afryki - fi lm
22:55 Polak - Ksiądz - Egipcjanin 
23:30 Serce Afryki - fi lm

06:00 Na dobre i na złe odc. 683 
 - serial 
06:55 Program ekumeniczny 
07:20 Makłowicz w podróży odc. 205
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 123
11:25 Rodzinka.pl odc. 197 s. 10 
 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1870 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 5
13:55 Zmiennicy odc. 7 - serial
14:55 Bake off - Ale ciacho! odc. 8 s. 3
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 49 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 127 s. 5 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 12 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1870 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1871 
 - serial 
20:45 Czerwony świt - fi lm
22:25 Fuks - komedia
00:05 Tutanchamon odc. 1 - serial

05:35 Mango - Telezakupy 
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1089 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1091 - serial
08:20 Doradca smaku 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 8
09:30 Szkoła odc. 333 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 591 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 1
12:30 19+ odc. 240 - serial 
13:00 19+ odc. 241 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1092 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1093 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 4
16:00 Szkoła odc. 334 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 2 
18:00 Ukryta prawda odc. 592 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5388
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej odc. 2722 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 96
21:30 Złe towarzystwo - komedia 
23:55 Kuba Wojewódzki odc. 6 s. 11
00:55 Niewierni odc. 1 - serial 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 559 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 575 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 576 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 89 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 702 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 213 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 610 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 36 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 665 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3684

16:40 Gliniarze odc. 155 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 37 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 99 - serial

20:05 X-Men: Przeszłość, 

 która nadejdzie - fi lm

23:00 Lęk pierwotny - thriller 

01:55 Agentka - komedia

06:20 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

08:05 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Tajemnice Enigmy 02:10 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

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

Podczas akcji CIA ginie jeden z agentów. By misja 
nie zakończyła się fi askiem, jego brat bliźniak 
musi szybko przejść szkolenie i zająć miejsce 
zmarłego.

Niestroniący od alkoholu weteran wojenny musi 
udaremnić zamach na prezydenta, który ma 
złożyć wizytę w pewnym miasteczku.

„Suddenly”
(2013r.) TV 4 21:05

„Złe towarzystwo”
(2002r.) TVN 21:30
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11:05 Doktor Quinn

05:30 Telezakupy 
06:05 Elif odc. 291 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem odc. 154 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny nieujarzmionego 
 Nilu - fi lm
09:05 Ranczo odc. 12 s. 1 - serial
10:05 Komisarz Alex odc. 77 s. 6 
 - serial
11:05 Doktor Quinn odc. 18 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Królowie Zatoki Kalifornijskiej 
 - fi lm
13:50 Elif odc. 292 - serial 
14:40 Opole na bis 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 10 - serial
16:05 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem odc. 155 - serial 
16:50 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? - fl esz odc. 6
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 45 - serial
18:25 Korona królów odc. 46 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:28 Tour de Pologne - kronika 
20:35 Warszawiacy śpiewają zakazane 
 piosenki - koncert z okazji 
 74. rocznicy wybuchu 
 Powstania Warszawskiego 
21:50 Diabelne szczęście - fi lm
22:55 Korzenie odc. 3 - serial 
23:55 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 15 - serial
00:50 Królowa aniołów - dramat

05:10 Ukryta prawda odc. 294 - serial 

06:10 Szpital odc. 369 - serial 

07:05 Sąd rodzinny odc. 88 - serial 

08:05 Brzydula odc. 1 - serial 

08:40 Brzydula odc. 2 - serial 

09:15 Magda M. odc. 7 s. 3 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 644 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 89 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 543 - serial 

14:55 Szpital odc. 370 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 2 s. 5 

 - serial

16:50 Dr House odc. 23 s. 3 - serial 

17:50 Brzydula odc. 3 - serial 

18:25 Brzydula odc. 4 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 645 - serial 

20:00 Ramię za milion dolarów - dramat

22:35 Olimp odc. 11 - serial

23:35 Państwo młodzi: Chuck i Larry 

 - komedia 

02:00 Moc magii odc. 206

06:00 Detektywi w akcji odc. 164 - serial

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 17 - serial

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 18 - serial

08:00 Drużyna A odc. 12 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial

10:00 Na patrolu odc. 17 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 18 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 13 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 104 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 132

15:00 Esmeralda odc. 68

16:00 Esmeralda odc. 69

17:00 Esmeralda odc. 70

18:00 Policjantki i policjanci odc. 406 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 407 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 191 - serial

21:00 Gotówka - dramat 

23:25 Obrońca - fi lm

01:05 Anthony Bourdain: Bez rezerwacji 

 odc. 9 - serial

04:40 Kontrakt na miłość odc. 12
07:05 Dziesięć przykazań odc. 112 
 - serial
08:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 8 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 21 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 1 s. 2 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 21 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 21 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 7 - serial
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 8 - serial
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 28 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 21 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 21 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 8 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 9 - serial 
20:00 Król Skorpion 4: Utracony tron 
 - fi lm
22:10 Spartakus: Wojna potępionych 
 odc. 7 - serial
23:10 Spartakus: Wojna potępionych 
 odc. 8 - serial
00:15 Wikingowie odc. 3 s. 4 - serial

8:00 Szlakiem Kolberga odc. 6

8:30 Studio Kultura - rozmowy 

8:50 Sauna - komedia 

10:30 Doradcy króla Hydropsa - fi lm

11:00 Popielec odc. 1 - serial 

12:10 Popielec odc. 2 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

13:25 Baczyński - fi lm

14:45 Konstelacje - kilm 

15:25 Homo Vasoviensis 

16:35 Hannah Arendt - fi lm

18:40 Ucieczka - wycieczka odc. 1 

 - serial

19:10 Ucieczka - wycieczka odc. 2 

 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Miasto 44 - fi lm 

22:10 Dziennik fi lozofa odc. 127

22:25 Jasminum - fi lm

00:30 Historia Zlatana - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 641
07:00 Człowiek, który rozpoczął 
 Powstanie - fi lm
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 59
08:30 Zakochaj się w Polsce odc. 2 s. 1
09:05 Kolumbowie odc. 1 - serial
10:15 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 4 - serial
11:10 Spór o historię odc. 11
11:50 Dawne światy odc. 8 - serial
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:30 Sensacje XX wieku odc. 2
14:20 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 63 - serial
14:55 Odnaleziony walc - fi lm
16:00 Rachunek sumienia odc. 1 - fi lm
17:01 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 1
17:10 Pałacyk Michla, Żytnia, Wola 
18:45 Sensacje XX wieku odc. 150
19:15 Sensacje XX wieku odc. 161
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Warszawa. Zmartwychwstałe 
 miasto odc. 1 - fi lm
21:30 Kolumbowie odc. 2 - serial
22:35 Testament Żurowskiego - fi lm
23:40 Pomiędzy wilki - fi lm
01:25 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 59

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
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 Kartka z kalendarza
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 7 - serial
11:15 Owoce posługi misyjnej - fi lm
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Otto Schimek - wierny sumieniu 
 - fi lm
13:30 Exodus Ochoty odc. 1 - serial
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Zakazane piosenki 
14:50 Albert Schweitzer - powołanie 
 do Afryki - fi lm
15:40 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Z pamiętnika podróżnika odc. 7
16:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków - 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 Czerniaków ‘44 
22:35 Tu historia żyje - Muzeum 
 Powstania Warszawskiego 
22:55 Kartka z kalendarza
23:00 Misjonarz - fi lm
23:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 

06:00 Na dobre i na złe odc. 684 
 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Makłowicz w podróży odc. 206
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 124
11:25 Rodzinka.pl odc. 198 s. 10 
 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1871 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 6
13:50 Zmiennicy odc. 8 - serial
14:55 Bake off - Ale ciacho! odc. 31 s. 3
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Film dokumentalny 
18:00 Panorama odc. 3072
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 128 s. 5 - serial
19:05 Wszystko przed nami odc. 13 
 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1871 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1872 
 - serial 
20:45 Dziewczyna z Jersey - komedia 
22:35 Czerwony świt - fi lm
00:20 Historia kina w Popielawach - fi lm

05:35 Mango - Telezakupy 
06:50 W-11 - wydział śledczy odc. 1092 
 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy odc. 1093 
 - serial
08:20 Doradca smaku 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 8
09:30 Szkoła odc. 334 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 592 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 2
12:30 19+ odc. 242 - serial 
13:00 19+ odc. 243 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy odc. 1095 
 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy odc. 1097 
 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 4
16:00 Szkoła odc. 335 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 3 
18:00 Ukryta prawda odc. 593 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5389
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej odc. 2723 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 97
21:30 Tango i Cash - fi lm
23:45 Noc oczyszczenia: Anarchia 
 - horror 
01:55 Ugotowani odc. 8 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:45 Trudne sprawy odc. 560 - serial 
08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 577 
 - serial 
09:15 Malanowski i Partnerzy odc. 578 
 - serial 
09:45 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 90 - serial 
10:45 Dlaczego ja? odc. 703 - serial 
11:45 Gliniarze odc. 214 - serial 
12:45 Trudne sprawy odc. 611 - serial 
13:45 Sekrety rodziny odc. 37 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 666 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3685
16:35 Gliniarze odc. 156 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 38 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich odc. 204 
 - serial
20:05 Świat według Kiepskich odc. 524 
 - serial
20:40 Agentka - komedia
23:10 Klub Dzikich Kotek - komedia 
01:15 Podróż przedślubna - komedia 

07:05 Sąd rodzinny 18:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Popielec 13:30 Sensacje XX wieku

07:20 Makłowicz w 
podróży 09:30 Szkoła 19:30 Świat według 

Kiepskich

Eddie Hawkins, znany jako Hudson Hawk, 
najsłynniejszy włamywacz świata, wychodzi 
z więzienia i postanawia zmienić zawód. Niestety, 
okoliczności sprawiają, że nie jest mu dane cieszyć 
się spokojem.

Grupa ludzi ocalałych z inwazji wrogich wojsk na 
USA rozpoczyna działania partyzanckie, by ocalić 
miasto.

„Hudson Hawk”
(1991r.) TV Puls 20:00

„Czerwony świt”
(2012r.) TVP 2 20:45
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 temperatura: 27 17 °C
 opady: 8 3 mm
 ciśnienie: 1011 1011 hPa
 wiatr: 11 10 km/h 

 temperatura: 29 18 °C
 opady: 1 6 mm
 ciśnienie:  1012 1012 hPa
 wiatr: 10 9 km/h 

 temperatura: 31 22 °C
 opady: 8 13 mm
 ciśnienie: 1013 1012 hPa
 wiatr: 8 12 km/h 

 temperatura: 32 23 °C
 opady: 20 18 mm
 ciśnienie: 1011 1010 hPa
 wiatr: 14 17 km/h 

 temperatura: 32 24 °C
 opady: 16 16 mm
 ciśnienie: 1010 1014 hPa
 wiatr: 20 20 km/h 

 temperatura: 27 21 °C
 opady: 16 10 mm
 ciśnienie: 1017 1018 hPa
 wiatr: 20 16 km/h 

 temperatura: 27 17 °C
 opady: 0,1 0 mm
 ciśnienie: 1020 1021 hPa
 wiatr: 11 10 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Francuska zupa cebulowa
Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…
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Składniki: 

150 g cebuli
20 g czosnku
50 g masła
1 l bulionu warzywnego
150 g żółtego sera
100 ml białego wytrawnego wina 
szczypiorek
grzanki
sól i pieprz do smaku 

Sposób wykonania:

Cebule obieramy, kroimy w piórka 
i szklimy na maśle. Zalewamy bulionem, 
dodajemy przeciśnięty przez praskę czo-
snek, doprawiamy solą i pieprzem. Całość 
gotujemy, aż cebula będzie miękka. Pod 
koniec gotowania dodajemy wino i dopra-
wiamy do smaku. Z kromek bagietki przy-
gotowujemy grzanki z serem, które ukła-
damy na porcjach zupy. 

Smacznego!
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Piotr Szlęk życzy smacznego!
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Cholesterol do poprawki
ZDROWIE  Gdy pacjent ma zbyt wysoki poziom cholesterolu, zwłaszcza cholesterolu całkowitego i tzw. 
złego cholesterolu LDL, musi liczyć się ze zmianą trybu życia. Jeśli jednak nie będzie na tyle zdyscyplino-
wany, by przestrzegać diety i regularnie dbać o aktywność fizyczną, bądź wdrożone zmiany nie przyniosą 
oczekiwanych efektów, czeka go przyjmowanie leków

Najczęściej stosowanymi leka-
mi w terapii hipercholesterolemii 
są te zaliczane do statyn – należą 
do tzw. leków I rzutu. Jest ich sie-
dem rodzajów, w Polsce dostęp-
nych sześć. Lekarze bardzo często 
wypisują je na receptach, są one je-
dynymi z najbardziej popularnych 
preparatów kupowanych w aptece. 
Statyny nie tylko obniżają poziom 
cholesterolu, ale też w pewnym 
stopniu zapobiegają udarom mó-
zgu czy zawałom. O czym warto 
pamiętać? Jeśli już zaczniemy brać 
tabletki na cholesterol, zostaną 
z nami do końca życia. 

Oprócz wspomnianych wyżej 
preparatów, w aptece znajdziemy 
też suplementy z monakoliną K. 
Ten związek chemiczny z grupy 
statyn ma naturalne pochodzenie. 
Powstaje w wyniku fermentacji 
przy udziale czerwonych drożdży 
z ryżu. Może być stosowany w celu 
obniżenia poziomu cholestero-
lu, jeśli idzie za tym równoczesna 
zmiana stylu życia na zdrowszy 
i bardziej aktywny. Taki suplement 

może okazać się pomocną 
alternatywą w leczeniu 
podwyższonego poziomu 
cholesterolu u osób, któ-
rych organizm źle reaguje 
na syntetyczne statyny 
oraz u których nie ma 
współistniejących czynni-
ków ryzyka chorób ukła-
du krążenia. Suplementy 
z monakoliną K nie mogą 
być stosowane w połą-
czeniu ze statynami za-
pisywanymi na receptę 

ze względu na zwiększone ryzyko 
działań niepożądanych.

Jak obniżyć cholesterol 
– naturalne metody
Po pierwsze, regularna aktyw-

ność fizyczna. To nie przypadek, że 
w nowszych piramidach żywienia 
ruch zajmuje pierwsze, najważ-
niejsze „piętro”. Obfitość dostęp-
nych produktów pokarmowych 
powoduje nadmierne ich spożycie. 
A przejedzenie rozleniwia. Z cięż-
kim żołądkiem łatwiej ułożyć się na 
kanapie, niż wyjść na spacer. 

W Polsce nadwaga i otyłość 
dotyka ponad 60 proc. mężczyzn 
i prawie 50 proc. kobiet. Pamię-
tajmy, że ruch jako jedyny czynnik 
może doprowadzić do podwyższe-
nia poziomu dobrego cholestero-
lu HDL i obniżenia poziomu złego 
cholesterolu LDL. Oczywiście nie 
chodzi tu o trening przygotowu-
jący do maratonu. Zaczynamy od 
takiej aktywności, jaka będzie nam 
sprawiać przyjemność i na jaką 
stać nasze ciało. Może to być zwy-
kły spacer, nordic walking, joga dla 

początkujących, wolny bieg tzw. 
slow jogging. Dyscyplin jest spo-
ro. Organizm bardzo lubi aktyw-
ność na świeżym powietrzu, bo 
nie dość, że spali kalorie, to jeszcze 
się dotleni. Jeżeli jednak preferu-
jesz ćwiczenia w domu, sprawdzą 
się treningi dostępne na You Tube 
czy płytach DVD. Żeby te wysił-
ki przyniosły oczekiwane efekty, 
ważna jest regularność. Najlepiej 
ćwiczyć codziennie, ewentualnie co 
drugi dzień po ok. 50 minut. To ko-
rzystne dla serca, mięśni, stawów, 
ale też dla psychiki (udowodnione 
działanie przeciwdepresyjne).

Jak obniżyć 
cholesterol dietą?
Na pewno pomoże zrzucenie 

zbędnych kilogramów. Dla obni-
żenia cholesterolu istotne jest też 
wzbogacenie diety o niektóre pro-
dukty. W diecie, rozumianej jako 
sposób żywienia, która ma obni-
żyć poziom cholesterolu, powinny 
znaleźć się ryby i kwasy omega 3. 
Kwasy omega 3 zmniejszają ryzyko 
rozwoju miażdżycowej blaszki, ob-
niżają trójglicerydy. Nie wszystkie 
polecane ryby są drogie. Oczywi-
ście, można kupić łososia. Ale do-
broczynne działanie będą miały 
też zwykłe makrele, tanie sardynki 
czy popularne pstrągi. Jeśli nie lu-
bisz ryb i żadne korzyści dla zdro-
wia nie są w stanie przekonać cię 
do sięgnięcia po nie, kup olej lnia-
ny, siemię, bądź udaj się do apteki, 
gdzie farmaceuta poleci dobrej ja-
kości suplement zawierający kwasy 
omega 3.

Idealny produkt na śniadanie 

to… płatki owsiane (górskie, nie 
błyskawiczne). Powinny być dłu-
go gotowane, nawet ok. 40 minut. 
Najlepiej zalać je wodą, lekko po-
solić i ugotować do postaci papki. 
Uwolniony w ten sposób rozpusz-
czalny błonnik sprzyja obniżeniu 
całkowitego poziomu cholesterolu 
oraz złego cholesterolu LDL. Do 
owsianki dodajemy owoce – najle-
piej jabłka, sezam, pestki słoneczni-
ka, pestki dyni, siekane orzechy lub 
migdały (2 łyżki stołowe), szczyptę 
kurkumy (działa przeciwzapalnie), 
cynamon (obniża poziom cukru). 
Kompozycja dodatków jest dowol-
na. Nie rezygnujmy jednak z orze-
chów i owoców. 

Każdego dnia powinniśmy 
też zjadać kilka łyżek oliwy extra 
virgin. Generalnie nie stosujemy 
jej do smażenia, chyba że chodzi 
o podduszenie warzyw. Używamy 
na zimno np. do sosów. Oliwa bar-
dzo „lubi się” z czosnkiem, szczy-
piorkiem i cebulką. Polecamy, na 
sposób włoski, moczenie w niej 
pieczywa, zamiast smarowania go 
masłem. 

Dużo błonnika mają warzywa 
strączkowe: groch, fasola, ciecie-
rzyca, soczewica. Dostarczają też 
organizmowi białko. Można z nich 
przyrządzić smaczne zupy bezmię-
sne (smak boczku w grochówce 
zapewni wędzona papryka), placki, 
czy kotlety. Na blogach kulinarnych 
znajdziecie mnóstwo inspiracji na 
smaczne potrawy ze strączków.

Jak pisaliśmy w poprzednim 
artykule, dieta na cholesterol za-
wiera jajka. Warunki są dwa: mają 

pochodzić od „szczęśliwych” kur, 
czyli być z wolnego wybiegu albo 
ekologiczne (nr na skorupce 0 lub 
1) oraz przygotowane na miękko 
- w płynnym żółtku obecna jest 
lizyna, korzystnie wpływająca na 
obniżenie cholesterolu.

Dieta na cholesterol 
– czego unikać
Przede wszystkim porzucamy 

gotowe produkty, np. ciasta, cia-
steczka, krakersy, frytki z mrożo-
nek. Na zawsze żegnamy się z mar-
garynami (wyjątek mogą stanowić 
te „z górnej półki”, zawierające ste-
role roślinne). Obecnie w nich izo-
mery trans, powstające w proce-
sie utwardzania olejów roślinnych 
bądź długotrwałego smażenia, bar-
dzo szkodzą zdrowiu. 

Ograniczamy do minimum 
bądź całkowicie eliminujemy nasy-
cone kwasy tłuszczowe. Znajdzie-
my je w tłustym mięsie, podro-
bach, żółtych serach, pełnotłustym 
mleku, maśle, tłustym twarogu.

(bła)
konsultacja: mgr farm. 

Agata Trzebiatowska
fot. pixabay/ilustracyjne

W obniżeniu poziomu cholesterolu 
pomaga ruch

Kiedy z głowy się sypie
Zanim kolejny raz sięgniesz po szampon przeciwłu-
pieżowy, żeby pozbyć się uciążliwych płatków spada-
jących z głowy, zastanów się, czy to na pewno łupież. 
A może masz suchą, wrażliwą skórę głowy?

Uroda

Swędzenie skóry głowy
Sucha skóra głowy powodu-

je swędzenie i „produkuje” coś na 
kształt łupieżu . To małe, białe frag-
menty skóry, które również mogą 
się osypywać i nieestetycznie obja-
wiać swoją obecność na ciemnych 
ubraniach. Co powoduje, że skóra 
staje się aż tak sucha? Zbyt częste 
mycie włosów pozbawia je natu-
ralnej, lipidowej warstwy ochron-
nej. Sytuację pogarsza stosowanie 
szamponów z SLES/SLS. Te silnie 
działające detergenty obecne są 

w większości szamponów i odpo-
wiadają za ich obfite pienienie się. 
Wysuszają skórę głowy, nierzadko 
również ją podrażniając. Kolejne 
czynniki wpływające na pogorsze-
nie stanu skóry to zmiany pogody, 
poziomu wilgotności czy opalanie.

Jak przywrócić zdrowie 
suchej skórze głowy?
Po pierwsze, staraj się myć 

włosy jak najrzadziej. Używaj szam-
ponów bez SLES/SLS. Adnotację 
o braku tych detergentów najczę-
ściej znajdziesz na butelce. Środki 

myjące wolne od tych „spieniaczy” 
bez problemu kupisz w dobrej dro-
gerii czy aptece. Po ich zastoso-
waniu włosy nie będą tak miękkie 
jak po preparatach z SLES/SLS i si-
likonami (to często idzie w parze). 
Warto wtedy skorzystać z doświad-
czenia Hindusek, słynących z pięk-
nych włosów, i do cotygodniowego 
rytuału pielęgnacyjnego wprowa-
dzić olejowanie. Na czym polega? 
W zwilżone włosy i skórę głowy 
wsmarowujemy olejek arganowy 
(zwróć uwagę na skład – nie ma 
być w nim nic innego niż Argania 
Spinosa Kernel Oil). Zostawiamy na 
noc. Rano zmywamy szamponem 
bez SLES/SLS, można nałożyć od-
żywkę. 

Raz w tygodniu stosujemy płu-
kankę z octu jabłkowego (1 część 
octu, 2 części wody). Sucha skóra 
ma zazwyczaj odczyn zasadowy, 
o wysokim pH. Ocet jabłkowy po-
zwala przywrócić odpowiedni po-

ziom pH, który dla skóry normalnej 
wynosi 5,5.

Warto pamiętać o złuszczaniu 
skóry głowy. Zazwyczaj stosujemy 
peelingi na twarz, szyję, dekolt, za-
pominając o skórze głowy. Peeling 
do włosów? Zabieg jest prosty, 
a sucha skóra głowy będzie nam za 
niego wdzięczna. Wystarczy kupić 
pełnotłusty jogurt grecki, nałożyć 
go na skórę głowy i włosy za pomo-
cą pędzla do aplikowania farby. Taki 
kompres trzymamy pod foliowym 
czepkiem około 20 minut. W tym 
czasie kwas mlekowy z tego natu-
ralnego peelingu enzymatycznego 
do włosów delikatnie usunie mar-
twe komórki skóry.

Łupież
Łupież wygląda podobnie jak 

łuszcząca się sucha skóra głowy, 
ale jego płatki są większe i jest ich 
więcej. Mogą też mieć żółtawe czy 
woskowe zabarwienie. Odczyn za-
palny chorej skóry (łojotokowe za-

palenie skóry) najczęściej pojawia 
się na obszarach, na których gru-
czoły łojowe występują najliczniej.

Wiele osób może być podat-
nych na łupież i łojotokowe zapa-
lenie skóry. Jakie są przyczyny łu-
pieżu? Generalnie ma to związek 
z przerostem bakterii i grzybów 
„nadprodukowywanych” przez ko-
mórki skóry oraz nadaktywnością 
gruczołów łojowych. 

Naturalne sposoby na łupież
Postaw na naturalne produkty 

o działaniu przeciwgrzybicznym, 
np. olejek z drzewa herbacianego. 
Także płukanka z octu jabłkowego, 
o której pisaliśmy powyżej, pozwoli 
zmniejszyć uciążliwe objawy. Jeżeli 
te sposoby na łupież zawiodą i nie 
pomoże też szampon doradzony 
w aptece przez farmaceutę bądź 
dermokonsultantkę, trzeba udać 
się do dermatologa. 

(bła)

Dietę należy wzbogacić w ryby
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Kilka pytań o… 
rozdzielność majątkową

ADWOKAT RADZI   W tym odcinku naszego cyklu podejmujemy temat przymusowej rozdzielności ma-
jątkowej małżonków

Adwokat Anna Krawczyk-Koź-
mińska, prowadząca Kancelarię 
Adwokacką w Wąbrzeźnie (ulica 
Wolności 4, tel. 663 018 891), w for-
mie przystępnych pytań i odpo-
wiedzi przybliża Czytelnikom za-
wiłości prawa. 

– Kiedy powstaje wspólność 
majątkowa i co ona dokładnie 
oznacza?

– Wspólność majątkowa (usta-
wowa) powstaje z chwilą zawarcia 
małżeństwa. Oznacza to, że mał-

żonkowie korzystają z pieniędzy, 
które wspólnie zarabiają lub które 
zarabia jedno z nich i równocze-
śnie godzą się odpowiadać za długi 
współmałżonka, które zaciągnie 
po ślubie.

– Co, kiedy okaże się, że 
nasz mąż czy żona po ślubie na-
robią długów, o których nie wie-
dzieliśmy?

– Jeżeli okaże się, że nasza 
druga połówka podczas trwania 
małżeństwa zaciągała kredyty, 

o których nie wiedzieliśmy i na 
które się nie godziliśmy, to i tak 
pod względem prawnym za nie 
odpowiadamy naszym udziałem 
w majątku wspólnym. Możemy 
jednak wyłączyć naszą odpowie-
dzialność składając do sądu wła-
ściwy pozew o ustanowienie przy-
musowej rozdzielności majątkowej 
i udowadniając, że nie wiedzieliśmy 
o kredytach zaciąganych przez 
współmałżonka i nigdy z tych pie-
niędzy nie skorzystaliśmy. 

– Jak można ustanowić roz-
dzielność majątkową?

– Rozdzielność majątkową 
można ustanowić na dwa sposo-
by: sporządzić umowę w formie 
aktu notarialnego u notariusza, 
albo wystąpić z pozwem o ustano-
wienie rozdzielności majątkowej 
przez sąd rejonowy właściwy dla 
miejsca zamieszkania małżonków. 
W pierwszym z przypadków obo-
je małżonkowie muszą stawić się 
przed notariuszem i dobrowolnie 
podpisać tzw. intercyzę – jest to 
sposób zdecydowanie szybszy, 
ale konieczne jest współdziałanie 
obojga małżonków. W sytuacji, 

kiedy tylko jeden z małżonków 
chce podpisania intercyzy, wów-
czas konieczne jest skierowanie 
sprawy do sądu.

– Jakiej opłacie podlega po-
zew o ustanowienie rozdzielno-
ści majątkowej?

– Opłata jest stała i wynosi 
200 zł. 

– Co musi zawierać pozew, 
aby uzyskać pozytywne roz-
strzygnięcie?

– Przy żądaniu ustanowienia 
przymusowej rozdzielności ma-
jątkowej kluczowe jest, by w uza-
sadnieniu pozwu wskazać ważny 
powód, dla którego chcemy zmie-
nić ustrój wspólności ustawowej 
wbrew woli współmałżonka. Takim 
powodem może być na przykład 
zaciąganie długów przez jednego 
z małżonków, które mogą być eg-
zekwowane z majątku wspólnego, 
niedopuszczanie drugiego współ-
małżonka do korzystania z mająt-
ku wspólnego, trwonienie majątku 
(hazard, alkohol, niegospodarność), 
ale również nieprzyczynianie się 
do powiększania majątku wspól-
nego.

– Z jaką datą sąd ustanawia 
rozdzielność majątkową?

– Rozdzielność majątkowa po-
wstaje z dniem wydania przez sąd 
wyroku.

– Czy jest możliwe ustano-
wienie przez sąd rozdzielności 
z datą wsteczną?

– Tak, ale tylko w wyjątko-
wych wypadkach. O ile ustano-
wienie rozdzielności między mał-
żonkami w trybie zwykłym, tzn. 
z dniem wydania wyroku nie jest 
przesadnie skomplikowane, o tyle 
ustanowienie rozdzielności z datą 
wsteczną wymaga podniesienia 
i wskazania przez stronę wła-
ściwych i trafnych argumentów. 
Dlatego w tej sytuacji warto po-
wierzyć taką sprawę adwokatowi, 
gdyż wygrana sprawa i ustano-
wienie rozdzielności majątkowej 
z datą wsteczną często pozwala na 
uratowanie majątku całego życia. 

adw. Anna 
Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

Kształcenie

Pożycz i ucz się
Są już pierwsi absolwenci szkoleń finansowanych ze 
środków Funduszu OPEN. To ciekawa propozycja, 
jeśli chcesz podnieść kwalifikacje, a brakuje ci na to 
pieniędzy. 

Z pożyczki można finansować 
do 100 proc. kosztów kształcenia, 
które jeszcze nie rozpoczęło się, 
a także koszty kształcenia, które 
już się rozpoczęło, ale tylko do 
kwoty nieopłaconej. Jednorazowa 
kwota pożyczki może wynieść na-
wet 100 tys. zł, a każdy z uczest-
ników projektu może skorzystać 
z niego kilkukrotnie. Pożyczki są 
zwrotne w okresie maksymalnie 
60 miesięcy od ich zaciągnię-
cia. Po zakończeniu kształcenia  
15 proc. wartości pożyczki jest 
umarzane, a dodatkowo, po speł-
nieniu określonych warunków, 
poziom umorzenia może wzro-
snąć nawet do 25 proc.

Przyznane pożyczkobiorcy 
środki finansowe są przekazy-
wane przez Operatora Funduszu 
bezpośrednio do instytucji edu-
kacyjnej na pokrycie kosztów 
kształcenia zgodnie z jej ofertą 
edukacyjną. Wszelkiego rodza-

ju koszty dodatkowe po stronie 
pożyczkobiorcy, związane z pro-
cesem kształcenia np. wpisowe, 
koszty przejazdów i noclegów czy 
materiałów dydaktycznych, nie 
podlegają finansowaniu.

Aby uzyskać pożyczkę, należy 
wybrać formę i kierunek eduka-
cji, potem zapoznać się z regula-
minem, wypełnić i złożyć wnio-
sek, poczekać na jego weryfikację 
i podpisać umowę. Wniosek moż-
na złożyć za pośrednictwem stro-
ny openfrp.pl.

Niektóre osoby, które w mar-
cu i kwietniu wystąpiły o po-
życzki, proces kształcenia mają 
już za sobą. Pierwsze 14 osób to 
generalnie informatycy, którzy 
skorzystali z krótkoterminowych 
szkoleń kwalifikacyjnych. Jedna 
osoba zainwestowała w rozwój 
swoich osobistych umiejętności. 
Szkolenia trwały od kilku dni do 
maksymalnie 2 miesięcy.

DlA KOgO pOżyCZKA?
1. Dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski.
2. Dla osób posiadających zdolność do spłaty pożyczki w postaci odpowiednich 
przychodów lub zabezpieczenia.
3. Dla osób zatrudnionych, przedsiębiorców, jak i osób, które nie pracują.

NA CO pOżyCZKA?
1. Na każdą dostępną formę kształcenia jak: szkolenia, studia podyplomowe, 
kursy związane z nabywaniem uprawnień itp. w posiadającej uprawnienia do 
prowadzenia działalności placówce edukacyjnej w kraju i w Unii Europejskiej.
2. Kształcenie może dotyczyć dowolnego obszaru wiedzy i kompetencji, rów-
nież nie związanych z obecną aktywnością zawodową.
3. Pożyczka nie może być wykorzystana na sfinansowanie całości lub części 
formy kształcenia jeśli jest ona już finansowana z innych źródeł np. ze środków 
funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicz-
nych (krajowych i unijnych).

Analiza danych statystycz-
nych z ostatnich miesięcy doty-
czących osób aplikujących wska-
zuje na rosnące zainteresowanie 
pożyczkami nie tylko informa-
tyków, którzy stanowią więk-
szość aplikujących o pożyczki 
(75%). Wśród wniosków pojawiły 
się również kursy pozwalające 
uzyskać konkretne uprawnia jak 
np. prawo jazdy, licencję pilota 
czy uprawnienia do nurkowania. 
W ciągu ostatnich 4 miesięcy roz-
patrzono prawie 190 wniosków. 
Ponad 700 osób posiada obecnie 
aktywne rejestry w Funduszu, 
a ponad 300 osób jest w trak-
cie przygotowywania wniosków 
o pożyczki.

Osobami aplikującymi o po-
życzki są w większości osoby 
pracujące (mężczyźni 73%) z wyż-
szym wykształceniem, z dużych 
miast takich jak Warszawa, Po-
znań, Wrocław. W ostatnim okre-
sie pojawia się sporo wniosków 
z mniejszych miejscowości z całej 
Polski.

Tematyka kształcenia to 
przede wszystkim informatyka 
(ponad 70%), w drugiej kolejno-
ści finanse i zarządzanie (10%), 
w pozostałych 20% mieszczą się 
głównie rozwój zainteresowań 
osobistych lub hobby takie jak 
lotnictwo, motoryzacja, nurko-

wanie. Zdecydowanie największą 
popularnością cieszą się kursy 
kwalifikacyjne (76%), w drugiej 
kolejności studia podyplomowe 
(13%). – W ostatnich tygodniach 
pojawiły się też wnioski na roz-
wój kompetencji miękkich (roz-
wój osobisty, hobby, uzdolnienia). 

Jak dotąd nie pojawiły się wnio-
ski o kształcenie poza granicami 
Polski ( w Unii Europejskiej) cho-
ciaż jest również taka możliwość 
– informuje Sylwia Wyganowska 
z Projekt Open.

oprac. (red)
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)

Sprawa, na której kiedyś ci zależało, powróci i bę-
dziesz z tego powodu bardzo zadowolony. Myślami 
będziesz krążył w przeszłości, może zadzwonisz do 
swojej dawnej sympatii. By uniknąć rozczarowania 
pamiętaj, że czas płynie, a ludzie się zmieniają. Pod 
wpływem wakacyjnego klimatu zaczniesz szukać no-
wych doznań, znajomości. Czy dla przelotnego flirtu 
warto ryzykować?

Wakacje będą teraz głównym punktem twoich zaintere-
sowań. Nieważne, czy gdzieś wyjeżdżasz, czy zostajesz 
w domu, będziesz starał się ze wszystkich sił umilić 
sobie i otoczeniu ten czas. Beztroska, relaks, zabawa 
– na tym ci zależy. Kiedy już oderwiesz się myślami 
od stresów, wymagań szefa, pamiętaj, że masz pewne 
zawodowe sprawy do załatwienia.

Postanowisz wykorzystać urlop i wyruszyć w nie-
znane. Pociągać cię będą miejsca oddalone od ludzi, 
gdzie żyje się innym rytmem, który wyznacza natura. 
Pochodzić po górach, od schroniska do schroniska? 
Dobry pomysł, o ile taki sposób regeneracji ci od-
powiada. Może podczas podróży coś zwróci twoją 
uwagę i przerodzi się w nowe hobby? Nie zamykaj 
się na nowe doświadczenia.

Nie będziesz w dobrej formie intelektualnej. Unikaj 
osób, których nie lubisz, nie podejmuj ryzykownych 
decyzji. Po prostu przeczekaj gorszy czas. Sprawy 
rodzinne będą wymagały twojego zaangażowania. 
Koniecznie znajdź czas dla najbliższych, którzy cię 
potrzebują.

Dużo będzie się działo, zwłaszcza w sprawach zawo-
dowych. Będziesz mieć poczucie, że nie nadążasz za 
sytuacją, poczujesz niepokój. Jeśli nie masz ochoty 
nigdzie wyjeżdżać w weekend, zostań w domu, od-
pocznij. Zadbaj o to, by się wyspać, wybierz się na 
długi spacer. Ładuj baterie.

Będziesz cieszyć się dobrą formą i doskonałym 
humorem, staniesz się duszą towarzystwa. W pracy 
zechcesz podjąć się nowych zadań, poradzisz sobie 
z nimi bez problemu. Jeśli otrzymasz propozycję 
wzięcia udziału w szkoleniu, skorzystaj. Poznasz tam 
kogoś ciekawego.

Przed tobą spokojniejszy czas, ale lenistwo nie jest 
wskazane. Zabierz się za uporządkowanie spraw 
finansowych. Jeśli nie czujesz się mocny w tej 
dziedzinie, zasięgnij zdania innych osób. Popracuj 
też nad atmosferą w związku, trochę romantyzmu 
z pewnością nie zaszkodzi.

Podczas urlopu nabrałeś sił i tryskasz optymizmem. 
Twój dobry nastrój udzieli się otoczeniu, znajomi 
będą chętnie cię zapraszać, a inni ludzie lgnąć do 
ciebie. Sukces towarzyski murowany. W pracy przed 
tobą ważna rozmowa. Skup się na szczegółach, a zy-
skasz przewagę nad konkurencją. Ktoś z rodziny po-
prosi cię o pomoc w remoncie lub poprosi o trans-
port do lekarza.

To do ciebie niepodobne, ale staniesz się zamknięty 
w sobie i markotny. Uważaj, by nie przegapić nada-
rzających się szans. Możesz być szczególnie kry-
tyczny, czujny, a mimo to los ci sprzyja. Przełożeni 
docenią twoją pracowitość i poświęcenie w okresie 
urlopowym, spodziewaj się więc premii. Najlepiej 
jak spożytkujesz ją na jakieś przyjemności, by przy-
wrócić dobry nastrój.

Gorący okres w pracy. Nie będziesz narzekał na 
brak zadań, wręcz przeciwnie – nie wiadomo, w co 
ręce włożyć. Pożytek z tego taki, że więcej zarobisz. 
Uważaj na to, co i komu mówisz. Wrogowie nie śpią 
i będą chcieli wykorzystać plotki, by tobie zaszko-
dzić. Wszelkie sekrety najlepiej po prostu zachować 
dla siebie. Unikniesz tym samym nieprzyjemnych 
rozczarowań.

Pora zebrać się, spakować i wyruszyć na urlop. Nic się 
nie stanie, jeśli przestaniesz pilnować innych na kilka 
dni. Wyluzuj, nie wymagaj od siebie zbyt wiele. Co 
więcej, daj sobie pozwolenie na słabość i możliwość 
zwrócenia się do kogoś o pomoc. Partner będzie dla 
ciebie opoką, o ile puścisz w niepamięć kłótnie i nie-
porozumienia. Przypomnij sobie, dlaczego jesteście 
razem.

Sezon urlopowy w pełni i nagle okaże się, że w pra-
cy jesteś niezastąpiony. Udzielisz pomocy młodszym 
stażem współpracownikom, którzy nie radzą sobie 
z zadaniami, rozwiążesz konflikt w zespole. Jednym 
słowem, chcąc nie chcąc, sprawdzisz się, co jesienią 
może zaowocować awansem. W sprawach sercowych 
też będzie się działo. Poznasz kogoś na zajęciach spor-
towych.

Kolorowanki dla dzieci
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Nie liczą godzin i lat
REGION  Pojazdy z bogatą historią, czyli „pełnoletnie” samochody, traktory, motocykle czy lokomobile 
podczas ostatniej niedzieli zapełniły wąbrzeski rynek na VIII Miejskiej Wystawie Zabytkowych Pojazdów, 
zorganizowanej przez Wąbrzeski Dom Kultury. Nie zabrakło gości z naszego powiatu

Odwiedzający wystawę go-
ście byli pod wrażeniem, nie tyl-
ko poczciwych Syrenek, Malu-
chów czy Fiatów 125p, ale także 
m.in. rzadko spotykanego Forda 
Mustanga czy Dodge`a Coronet 
440 z 1968 roku. Pojazdów cie-
szących oko i przywołujących 
wspomnienia nie brakowało. - 
Tym razem gościliśmy niemal 
170 „weteranów na czterech 
i dwóch kółkach”, którzy przy-
jechali do Wąbrzeźna między 
innymi z: Bydgoszczy, Rypina, 
Lipna, Jabłonowa Pomorskiego, 
Lubicza, Grudziądza, Brodnicy, 
Torunia, Książek, Konojadów, 
Golubia-Dobrzynia, Unisławia, 
Nawry, Chełmży, Chełmna, Tcze-
wa, Kwidzyna oraz wielu innych 
polskich miejscowości - mówi 
dyrektor WDK Gizela Pijar. 

Golubsko-dobrzyńskie 
akcenty w Wąbrzeźnie
Do Wąbrzeźna zjechało spo-

ro miłośników zabytkowych po-
jazdów z powiatu golubsko-do-
brzyńskiego. Na przykład wśród 
dość licznie wystawionych Sy-
renek wyróżniało się auto Mar-
ka Malinowskiego, mieszkańca 
naszego miasta. Dwukolorowy 
lakier Syreny 105, a także chro-
mowane elementy auta (zderza-
ki, listwy, reflektory, lusterka) 
przykuwały uwagę zwiedzają-
cych. 

– Syrenkę nabyłem w pięk-
nych czasach, kiedy takie auto 
można było kupić w cenie hulaj-
nogi – mówi Marek Malinowski. 
– Renowacja trwała kilka lat. 
Wszystko robiłem sam: prace 
mechaniczne, blacharskie, na-
wet tapicerkę sam uszyłem. 
Dużo części dorabiałem sam, na 
przykład całą podłogę musiałem 
zrobić od podstaw. Wiele godzin 
spędziłem więc na spawaniu, 
klepaniu, toczeniu, szlifowaniu, 

szyciu itd. – opisuje. 
Syrena 105 opuściła fabrykę 

FSM w roku 1980. Posiada silnik 
o pojemności 842 cm3 i mocy 29 
kW. 

– Jeżdżę nią od miesiąca, 
do tej pory przejechałem 400 
kilometrów – wyjaśnia pan Ma-
rek. –  Silnik jest na dotarciu, 
dlatego nie można go przecią-
żać i sprawdzać, „ile wyciągnie”. 
Chociaż na razie stówką jecha-
łem. Szła bez problemów – za-
znacza właściciel.

Ponieważ Syrenka napędza-
na jest dwusuwowym silnikiem, 
nie można do niej tankować tyl-
ko zwykłego paliwa z dystrybu-
tora. 

– Auto jeździ na mieszance 
paliwa i oleju MIXOL – wyjaśnia 
Marek Malinowski.

W drugiej połowie XX wie-
ku Syreny często były obiektem 
niewybrednych żartów. Dzisiaj 
chyba nikt już nie ośmieliłby 
się nazwać tego auta „królową 
polskich poboczy”. Wręcz prze-
ciwnie. Lśniąca chromem, od-
restaurowana Syrenka wzbudza 
podziw, przywołuje miłe wspo-
mnienia. Zdarza się, że ludzie 
pytają pana Marka czy chciałby 
ją sprzedać? 

– Nie jest na sprzedaż – sta-
nowczo odpowiada właściciel.

Marki popularne 
i wyjątkowe
Miłośnicy motoryzacyjnych 

klasyków przyjechali także Mer-
cedesami, Volkswagenami, Sko-

dami, Wartburgami, Wołgami. 
Trudno wyliczyć wszystkie mar-
ki, które mogliśmy oglądać pod-
czas wystawy. Ponadto uwagę 
zwiedzających przyciągały rów-
nież różnego rodzaju zabytkowe 
maszyny. Wśród nich znalazły się 
dwie repliki Lokomobili z końca 
XIX wieku Stowarzyszenia Re-
tro-Traktor z Golubia-Dobrzy-
nia, sikawki konne z początku 
XX wieku KP PSP w Wąbrzeźnie 
oraz OSP w Czaplach. 

Bezpieczeństwo 
i prewencja
Jak co roku organizatorzy 

przygotowali szereg konkursów, 
podczas których zawodnicy mu-
sieli wykazać się sprytem i szyb-
kością, aby pokonać przeciwnika. 
W konkurencji „wymiana koła 
na czas” zwycięstwo przypadło 
Jarosławowi Konickiemu z Ko-
nojad. Natomiast najszybszym 
teamem w przejeździe strażac-
ką taczką okazali się Krzysztof 
Banach i Przemysław Gorczyca 
z Torunia. Z kolei niepokona-
nym w wymianie uszczelki pod 
głowicą został Piotr Ruciński 
z Kawk.

Konkursy przygotowano 
także dla wystawców. Statuet-
kę i miano „najciekawszego po-
jazdu autorskiego” otrzymała 
Lokomobila, którą obsługiwał 
Wiesław Błaszkiewicz ze Stowa-
rzyszenia Retro-Traktor z Golu-
bia-Dobrzynia. Natomiast statu-
etka i miano „najoryginalniejszej 
stylizacji” wystawy przypadły 

Towarzystwu Braci Cierpiałkow-
skich z Torunia. Z kolei tytuł 
i statuetkę „Fiat 125p na medal”, 
modelu przewodniego tego-
rocznego spotkania kolekcjone-
rów w Wąbrzeźnie, otrzymało 
auto Rafała Borzyszkowskiego 
z Kwidzyna. Najstarszym na 
wystawie samochodem wy-
produkowanym w Polsce była 
Warszawa z 1963 roku Romana 
Dostatniego z Książek, a naj-
starszym traktorem Lanz Bull-
dog z 1946 roku, stacjonujący na 
co dzień w siedzibie Stowarzy-
szenia Retro -Traktor w Golubiu 
– Dobrzyniu. W imieniu Sto-
warzyszenia nagrodę odebrał 
Grzegorz Przystalski. Natomiast 
„najstarszym samochodem” te-
gorocznej wystawy odnotowa-
nym w biurze organizacyjnym  
został Gaz Czapajew z 1944 roku, 
należący do Andrzeja Budnego 
z Golubia-Dobrzynia. Natomiast 
najstarszy motocykl, Zundapp 
K 500 z 1938 roku, należał do 
Piotra Kwaśniewskiego z Brod-
nicy. Pojazdem, który pokonał 
największy dystans na  wysta-
wę w Wąbrzeźnie był Mercedes 
W 120 Kubuś z 1960 roku, któ-
ry przyjechał do nas z Tczewa. 
Właściciel Henryk Raćkowski 
w niedzielę  przemierzył  ponad 
90 km, aby dotrzeć na spotka-
nie miłośników zabytkowej mo-
toryzacji. 

Tekst i fot.
(krzan)

Lokomobila wystawiona przez 
Stowarzyszenie Retro-Traktor z Golubia-Dobrzynia

Syrena 105 Marka Malinowskiego z Golubia-Dobrzynia
Najstarszym samochodem na wystawie był Gaz Czapajew 
z 1944 roku, należący do Andrzeja Budnego z Golubia-Dobrzynia

Golub-Dobrzyń

Maluchy u strażaków 
W piątek 20 lipca komendę PSP w Golubiu-Dobrzy-
niu odwiedziły dzieci z półkolonii „Chatka Puchatka – 
kreatywny świat dziecka” w ramach kampanii „Kręci 
mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Podczas wizyty funkcjonariu-
sze przeprowadzili z dziećmi po-
gadankę na temat bezpiecznego 
wypoczynku nad wodą.  Głównym 
celem rozmowy było  propago-

wanie właściwego zachowania na 
akwenach, w tym zasad bezpiecz-
nej kąpieli, bezpiecznego żeglo-
wania oraz uprawiania sportów 
wodnych, a w efekcie ograniczenie 

wypadków. 
– Wakacyjny wypoczynek 

sprzyja spędzaniu wolnego czasu 
nad kąpieliskami i jeziorami. Jed-
nak jest to także czas, w którym 
znacząco wzrasta liczba utonięć – 
przypomina mł. bryg. Karol Cachnij 
z PSP Golub-Dobrzyń. – Głównym 
celem tej informacyjno-eduka-
cyjnej akcji jest zapewnienie bez-
piecznego wypoczynku osobom 
przebywającym w wodzie lub nad 
wodą. Najczęściej do tragicznych 
sytuacji dochodzi z powodu kąpieli 
w niestrzeżonym albo zabronio-

nym miejscu i nieostrożności osób 
przebywając nad zbiornikami wod-
nymi.  

Akcja „Kręci mnie bezpieczeń-
stwo nad wodą” została objęta 

honorowym patronatem ministra 
spraw wewnętrznych i administra-
cji.

(ToB)
fot. PSP
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Żniwowanie po staremu
OBYCZAJE  Nadchodzi czas żniw. Przed wiekami był to najbardziej pracowity, ale jednocześnie naj-
szczęśliwszy okres w roku na wsi. Przypominamy kilka obyczajów z nimi związanych

W dawnych czasach nikt 
nie myślał o istnieniu ma-
szyn zwanych kombajnami, 
które nie dość, że koszą zboże, 
to jeszcze oddzielają ziarno od 
plew. Dawniej chłop miał dużo 
więcej pracy. Do żęcia zboża 
służył sierp klepny. Nazwa 
bierze się od tego, że ostrzenie 
sierpa odbywało się przy po-
mocy klepania młotkiem na 
tzw. babcie, czyli metalowym 
kowadełku. Chłop klepał młot-
kiem w ostrze sierpa, czyniąc 
je cieńszym, a przez to ostrząc 
je.

Do żniwowania wycho-
dziło się o wschodzie słońca, 

po otrzymaniu od gospodyni 
kawałka chleba na tzw. pod-
śniadanek. O żniwnej diecie 
powiemy więcej za chwilę. 
Kobiety wychodziły do żniwo-
wania w skromnych strojach. 
Konieczne było założenie na 
głowę chustki. Panny wiązały 
ją pod brodą, a mężatki z tyłu. 
Mężczyźni nosili na sobie tylko 
bieliznę. W pole ruszano boso. 
Bywało to niezbyty przyjemne, 
ponieważ stopy można było ła-
two skaleczyć np. o oset. Panny 
na tę okazję śpiewały: „Nie-
szczęśliwy oset, co do nóżki po-
szed, co weńdę na pole, to mnie 
oset kole”. Żyto i pszenicę żęto 

na stojąco. Inaczej było w przy-
padku jęczmienia i owsa. Tu 
trzeba było przyklęknąć. Ko-
biety czasami śpiewały przy 
tej okazji: „Czemu żeś nie urósł, 
malutki owiesku, że ja cię mu-
szą Żąć klęcący na piesku?”. 

Ścięte zboże wiązano 
w snopki. W niektórych re-
gionach Polski snopki składa-
no jeszcze na polu w mendle 
(po 15 snopków), krzyżaki (30 
snopków) i kopy (60 snopków). 
Żniwa były czasem intensyw-
nego wysiłku, stąd koniecz-
ne było dobre odżywianie się. 
Śniadanie jedzono ok. 8 rano. 
Było gotowane lub „na sucho”. 
Jeśli chodzi o gotowane, były to 
zazwyczaj zacierki z mąki roz-
mieszanej we wrzącej wodzie 
z mlekiem. Suche śniadanie 
składało się z domowego chleba 
lub kupnego placka i grzanego 
mleka. Wszyscy jedli z jednego 
garnka. Po śniadaniu następo-
wał krótki odpoczynek, a na-
stępnie, około 11, jedzono wcze-
śniej wspomniany podobiadek. 
W południe schodzono z pola 
na obiad. Miało to prosty po-
wód. W południe słońce świeci-
ło najmocniej i żniwiarz mógł 
nabawić się udaru. Oczywiście 
nasi przodkowie nie wiedzieli 

czym były spowodowane zgony 
żniwiarzy w gorące dni. Snuli 
więc domysły, że na pracują-
cych mężczyzn zapewne zacza-
ił się demon zwany południcą. 
Wyobrażano je sobie jako młode 
piękne kobiety odziane w biały 
strój. Niepokój żniwiarzy bu-
dziły tzw. diabełki, czyli wiry 
powietrzne. Żniwiarze wie-
rzyli, że jest to widoczny znak 
obecności południcy i schodzili 
na chwilę z pola.

Obiad mógł być ciepły lub 
zimny. Składał się z kaszy, któ-
rą kobiety gotowały na polu już 
rano, po śniadaniu. Do obiadu 
zdołał on wystygnąć. Kaszę za-
lewano słodkim lub kwaśnym 
mlekiem. Po obiedzie każdy 
obowiązkowo otrzymywał 
kromkę chleba i wracał do pra-
cy. Wieczorem następował czas 
wieczerzy. Była ona podobna 
do śniadania. Każdy ponownie 
jadł z jednej miski, siedząc na 
małych stołkach.

W dawniejszych czasach po 
zżęciu każdego gatunku zboża 
dziewczęta wiły wieniec i przy-
strajały go w kwiaty i wstążki. 
Następnie wśród śpiewu nio-
sły go do pierwszego kosiarza 
i kładły na jego skronie.

Żyto i owiec można było 

także kosić kosą. Było to wy-
godniejsze i szybsze niż praca 
sierpem. Kosą można było ści-
nać żyto metodą „na ściankę” 
lub „na grabki”. Na ściankę 
oznaczało, że ścięte żyto kła-
dło się na jeszcze stojące. Druga 
metoda polegała na odkłada-
niu żyta na równe pokosy przy 
pomocy przymocowanego do 
kosy pałąka zwanego grabka-
mi. Każdy kosiarz musiał mieć 
przy sobie komplet wyposaże-
nia. Powstał nawet krótki dia-
log mówiący o tym:

– Jaki z ciebie robotnik? – 
Kosiarz

– Gdzie kosa? – U nosa
– Gdzie kuska? – U brzusz-

ka
– Gdzie babka? – U dziad-

ka
– Gdzie kosisko? – Na ple-

cach wszystko
O tym, czym była babka 

mówiliśmy. Kuska była drew-
nianym pojemnikiem zawie-
szonym u pasa, w którym 
znajdowała się osełka do kosy. 
U nas nazywano ją także stry-
chołkiem. Kosiarz musiał rów-
nież znać wiele piosenek, by 
umilać sobie czas w polu.

(pw)
fot. internet

XIX wiek

Chrońmy konie i ludzi
Chyba każdemu z nas przydarzyła się tzw. mara senna. To uczucie, gdy bu-
dzimy się i jesteśmy przyduszeni strachem. Nie możemy przez moment po-
ruszyć się. Nasi przodkowie z Ziemi Dobrzyńskiej mieli na ten temat swoje 
wierzenia. Opisał je w XIX weku Aleksander Petrow, lokalny badacz i etno-
graf.

Na wsi ludzie wierzyli w roż-
nego rodzaju zmory i mary, któ-
re miały atakować konie, krowy, 
ale i ludzi. Nie wiemy dokładnie 
na czym polegała mara senna 
u konia, ale widać było to po-
ważne, ponieważ gospodarze 
po powrocie z koniem do szopy 
robili tzw. gałęzią lipową lub ja-

łowcową znak krzyża na ziemi, 
na wprost konia.

Petrow usłyszał od miesz-
kańców także, że zmory od-
działują na zachowanie konia 
fizycznie. Stąd, gdy koń miał 
w niektórych miejscach przetar-
tą sierść na boku, było to uwa-
żane za znak aktywności zmory. 

XVIII wiek

To dopiero podatki
W XVIII wieku życie chłopa mieszkającego w do-
brach starościńskich starostwa golubskiego nie 
było proste, głównie przez daniny, także te w na-
turze.

Chłopi z dóbr starościńskich 
mieli obowiązki. Jednym z nich 
była pańszczyzna, czyli nieod-
płatna praca w polu starosty. Od 
śródpościa do św. Małgorzaty 
były to cztery dni w tygodniu. 
Początek śródpościa przypadał na 
czwartą niedzielę Wielkiego Po-
stu. W pozostałą część roku chłop 
musiał pracować na dobrach co-
dziennie. Oprócz tego uciążliwe-
go obowiązku, musieli jeszcze za 

darmo prząść dla zamku.
Tymczasem praca chłopów 

bywała syzyfowa. Gdy doszło do 
pierwszego rozbioru, a Golub tra-
fił w granice Prus, przeprowadzo-
no szczegółowy spis. Zaznacza-
no, że w urodzajne lata majątki 
przynoszą co najwyżej czwarte, 
a w złe lata, ledwie drugie ziar-
no. Oznacza to, że z jednego wy-
sianego do ziemi ziarna w żniwa 
zbierano 2-4. Dodatkowo co jakiś 
czas dochodziło do wojen. W cza-
sie wojny 7-letniej, zupełnie nie-
istotnej  dla Polski, w Golubiu roz-
gościły się wojska rosyjskie. Były 
one niezbyt karne i nie płaciły 
za kwatery i żywność. Względny 
spokój przyniósł dopiero rozbiór 
Polski, gdy przez 34 lata na tym 
terenie sytuacja się ustabilizo-
wała, a obłożenie obowiązkami 
chłopów nieco zmalało.

(pw), fot. ilustracyjne

Upiór miał także dosiadać konia, 
czyniąc go niespokojnym. Na-
wet o ludziach chodzących roz-
laźle na wsi mówiono „chodzi 
jak zmora”. Dodatkowo zmory 
miały plątać koniom grzywy.

Jeśli chodzi o atakowanie 
śpiących ludzi to zmory wcho-
dziły do domów przez wszelkie 
szczeliny,  nawet przez dziurkę 
od klucza. Istniał prosty sposób 
ochrony przed demonem. Wy-
starczyło przeżegnać się przed 
snem. Jeśli ktoś miewał chro-
nicznie złe sny i bezwłady senne, 
posuwano się do znachorskich 
metod. Jedną było kładzenie na 
śpiącym bron z bolcami zwróco-
nymi ku górze. Działo się  tak, 
ponieważ wierzono, ze zmora 
siada na człowieku podczas snu.

(pw), fot. ilustracyjne
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Nietypowa bajka
Bajki i przypowieści to bogactwo każdego naro-
du. Oprócz tych znanych np. spisanych przez braci 
Grimm, istnieją także polskie, lokalne i mniej zna-
ne. Dziś przypomnimy bajkę z Ziemi Dobrzyńskiej 
i Mazowsza. 

Ciekawostki

Bajka została spisana przez 
polskich etnografów, a opowie-
działa ją niejaka Joanna Lesień-
ska. Dawno dawno temu jeden 
z gospodarzy we wsi miał trzy 
córki. Wszystkie były piękne, 
ale nikt ich nie chciał. Dlacze-
go? Ich piękno znikało, kiedy 
tylko otwierały buzię. Mówi-
ły tak niewyraźnie, jak gdyby 
miały kluski w gębie. Kawale-
rowie przyjeżdżali, ale równie 
szybko odwracali się i z pośpie-
chem odjeżdżali. Inni nie mo-
gli wytrzymać ze śmiechu, gdy 
usłyszeli mowę panien.  

Rodzice panien nakazali im 
bezwzględnie milczeć. Nawet, 
gdyby ktoś na nie złorzeczył. 
Miało to pomóc w znalezie-
niu dziewczynom męża. Jeden 
z sąsiadów został rojkiem, czy-
li swatem i udał się do odległej 
wsi w poszukiwaniu kawalera. 
Odległej, ponieważ w okolicz-
nych wioskach wszyscy wie-
dzieli kim są panny z kluska-

mi w gębach. Kiedy kawaler 
przybył do domu gospodarzy 
panny bardzo mu się spodo-
bały Dziwił się tylko, dlaczego 
żadna z nich się nie odzywa, 
a tylko uśmiecha.  W tej chwi-
li do izby wpadł kot, zabrał ze 
stołu jedną z wystawionych 
dla gości kiełbas. Panny bały 
się odezwać, ale jedna nie wy-
trzymała i krzyknęła

– A ptyt! (a pudziesz!)
– A ty ne mów nyt! (a ty 

nie mów nic!)
– Jat ny ne mówt, tedy tot 

tełasy pod łózto powłótuł (jak 
nic nie mówić, skoro kot kieł-
basy zawlókł pod łóżko)

W ten oto sposób wszyst-
kie dziewczyny wydały swo-
ją wadę, a kawaler wyjechał 
w pośpiechu...

Bajka nie ma typowego 
morału i jest raczej smutna, ale 
w oryginale także baśnie braci 
Grimm były mroczne.

(pw)

Przypominamy, że pierw-
sza linia kolejowa biegnąca 
przez obecny powiat golubsko-
dobrzyńsko powstała w 1873 
roku. Łączyła ona Toruń z Olsz-
tynem i w związku z tym prze-
chodziła przez Wielkie Rychno-
wo oraz Kowalewo Pomorskie. 

Linia ta była budowana na 
podstawie specjalnej ustawy 
niemieckiej z lutego 1868 roku. 
Prace były prowadzone z dwóch 

stron: północno-wschodniej 
(olsztyńskiej) i południowo-za-
chodniej (toruńskiej). Pierwsze 
odcinki oddano już do użytku 
w 1871 roku. wówczas można 
było podróżować m.in. z Toru-
nia przez Kowalewo Pomorskie 
do Jabłonowo Pomorskiego. 
Otwarcie ruchu na całej linii 
nastąpiło oficjalnie 15 sierpnia 
1873 roku.

Wybudowanie linii Toruń 

– Olsztyn spowodowało rozwój 
węzła kolejowego w Toruniu 
oraz przede wszystkim umoż-
liwiło połączenie zachodnich 
i centralnych rejonów Niemiec 
z Prusami Wschodnimi.

Prezentowana pocztówka 
przedstawia stację kolejową 
w Wielkim Rychnowie. Zdjęcie 
zostało wykonane w 1910 roku. 

(szyw)
fot. zbiory prywatne

Kolejowa miejscowość
Tym razem w ramach cyklu „Było i jest” prezentujemy niemiecką pocztówkę 
z początków XX wieku, przedstawiającą stację kolejową w Wielkim Rychno-
wie. 

Było i jest

Piłsudski i Żymierski 
w jednym szeregu

POSTACI  Najwyższym stopniem w Wojsku Polskim jest tytuł marszałka. We współczesnej historii 
Polski marszałkami było sześciu wojskowych. Byli to: Józef Piłsudski, Ferdynand Foch, Edward Rydz-
Śmigły, Michał Rola-Żymierski, Konstanty Rokossowski i Marian Spychalski.

19 marca 1920 
Józef Piłsudski 
przyjął dla siebie 
i zatwierdził jako 
Naczelny Wódz 
stopień Pierw-
szego Marszałka 
Polski. Z prośbą 
o przyjęcie stop-
nia wystąpiła 
Ogólna Komisja 
Weryfikacyjna, 
która motywo-
wała, że naczel-
nikowi należy 
się ten stopień 
„w dowód czci 
i hołdu dla Wo-
dza naczelnego”. 
Piłsudski otrzy-
mał ten stopień 
na specjalnej 
uroczystości na 
Placu Zamko-
wym w Warsza-
wie. Tam zwykły 
żołnierz fronto-

wy wręczył Naczelnemu Wo-
dzowi  buławę marszałkow-
ską.

Poza Józefem Piłsudskim, 
Pierwszym Marszałkiem Pol-
ski, stopień Marszałka Polski 
otrzymało jeszcze trzech Pola-
ków, jeden obywatel ZSRR i je-
den cudzoziemiec – obywatel 
III Republiki Francuskiej. 

W 1923 roku Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Stanisław 
Wojciechowski, na wniosek Mi-
nistra Spraw Wojskowych gen. 
dyw. Kazimierza Sosnkowskie-
go i premiera rządu, gen. dyw. 
Władysława Sikorskiego, mia-
nował Ferdinanda Focha Mar-
szałkiem Polski.

Po śmierci Piłsudskiego 
marszałkiem został w 1936 
roku generał Edward Rydz-
Śmigły. Był on ostatnim mar-
szałkiem II Rzeczypospolitej. 

W nowej rzeczywistości, 
gdy Polska znalazła się w so-
wieckiej strefie wpływów, 

Marszałkiem Polski z inicja-
tywy komunistów został ge-
nerał Michał Rola-Żymier-
ski. Otrzymał najwyższy 
stopień wojskowy dokładnie  
3 maja 1945 roku. Kolejnym 
marszałkiem w Polsce Ludo-
wej został generał Konstanty 
Rokossowski. Co ciekawe, na 
polecenie Stalina, 6 listopada 
1949, Rokossowski został po-
wołany na urząd polskiego Mi-
nistra Obrony Narodowej oraz 
mianowany na stopień Mar-
szałka Polski. Posiadała rów-
nież tytuł Marszałka Związku 
Radzieckiego. Ostatnią osobą, 
której nadany stopień mar-
szałka był generał Marian Spy-
chalski. Otrzymał awans na 
najwyższy stopień 7 paździer-
nika 1963 roku. Ostatni mar-
szałek Michał Rola-Żymierski 
zmarł w 1989 roku. Od tego 
czasu stopień Marszałka Polski 
nie został przyznany. 

(szyw), fot. internet
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OGŁOSZENIA
DROBNE

tel. dla fi rm 608 688 587,
tel. dla osób prywatnych (56) 493 41 50

Agroturystyka

Agroturystyka U Lucyny, Handlowy Młyn 20, 

kontakt pod nr. tel. 724 365 793

Agrturystyka na Pojezierzu Brodnickim, sma-

żalnia Skarlanka, Gaj Grzmięca 45, kontakt pod 

nr. tel. 721 181 247

Auto moto

auto handel/komisy

F.H.U. Nowatek auto-handel skup, stan dowolny 

sprzedaż zamiana Szychowo 35, kontakt pod nr. 

tel. 514 342 906

DAMAR - auta sprowadzane z Niemiec  - ko-

mis, transport, ul. Sikorskiego 4, Brodnica, 

kontakt pod nr. tel. 660 466 986

Auto Handel-Komis skup i zamiana, Marek 

Wiśniewski, ul. Lidzbarska 10B, Brodnica, 

kontakt pod nr. tel. 603 858 933

części i akcesoria

Części i akcesoria sam. U Małgosi, Małgorzata 

Salach, Golub-Dobrzyń, ul. Kościuszki 31. kon-

takt pod nr. tel. 56 683 35 15, 504 538 151

Części i akcesoria sam. U Małgosi,  Małgo-

rzata Salach, Kowalewo Pom., ul. Batalionów 

Chłopskich 3B. tel. 56 684 40 72

mamAUTO – sprawdzone części używane do 

wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 

54 280 2990

Radmat Sklep motoryzacyjny, części i naprawa 

rowerów. tel. 726 235 076

FUH Belczyński Spraye, lakiery, kosmetyki, 

samochodowe, farby śnieżka, emulsje. kontakt 

pod nr. tel. 516 123 663

U Adama Sklep motoryzacyjny ul. Świerkowa 

8. tel. 566 833 784

Auto częśći AiR ul. Tulipanowa 14. kontakt pod 

nr. tel. 664 490 951

Sklep motoryzacyjny, wymiana oleju MOTO-

OIL Diag. komput., wymiana opon, klimaty-

zacja, naprawy bieżące. tel. 602 199 314,  ul. 

ziewanowskiego 22

AUTO-ZARĘBSKI Części i akcesoria samocho-

dowe ul. Szosa Rypińska 32A. kontakt pod nr. 

tel. 56 683 50 58

motocykle/skutery

Hel-Trans - części i akcesoria do jednośladów, 

quadów i rowerów, Ostrowite 2. tel. 697 534 038

myjnie

Myjnia bezdotykowa 24h ul. Żeromskiego 40A 

(naprzeciw TESCO). tel. 502 683 025

Myjnia samochodowa. Stacja Orlen Frydrychowo 

56. tel. 56 684 18 62

Myjna samoobsługowa bezdotykowa, ul. Brod-

nicka 21, Kowalewo Pomorskie

serwisy

Auto naprawa J. Cebula geometria, diagnostyka 

pojazdowa Kowalewo Pom. tel. 721 300 688.

Auto Gaz Montaż instalacji gazowych, mecha-

nika pojazdowa. tel. 600 055 664

A.Osowski Ogumienie sprzedaż, wymiana, ser-

wis. tel. 692 833 009

JB Truck Diagnostyka i naprawa samochodów 

ciężarowych, serwis klimatyzacji. kontakt pod 

nr. tel. 608 711 361

Trygum Kompleksowe usługi wulkanizacyjne, 

opony używane. Pląchoty 14. tel. 782 659 253

D.Grabowski Klimatyzacja i diagnostyka kół 

3D, Sadykierz 17. tel. 668 547 369

K.Bieganowski Zakład wulkanizacyjny ul. Stru-

mykowa 1. tel. 601 917 253

D.Kęsicki Usługi mech. Klimatyzacja, wulkani-

zacja, diag. komp. tel. 665 832 917

G.Nowakowski Auto naprawa-handel wulkani-

zacja, klimatyzacja. tel. 603 607 228

Tom-Gaz Montaż samochodowych instalacji 

gazowych. tel. 608 027 239

Auto-Nik Mechanika i diagnostyka samocho-

dowa, Radomin 63 A. tel. 665 130 681

Auto Check Klimatyzacja, elektryka sam., ob-

sługa, naprawa. tel. 882 510 025

WICHUREX klimatyzacja, serwisy opon me-

chanika pojazd. Kowalewo Pom. Tel. 504 395 

786, 501 499 948

AUTO-ZARĘBSKI naprawy bieżące, geometria 

kół 3D, klimatyzacja, ul. Szosa Rypińska 32A 

tel. 56 683 50 58

Naprawa i serwis samochodów ciężarowych - 

GABAR Wrocki. tel 601 656 616

Wulkanizacja kompleksowo – GABAR Wrocki. 

tel. 601 707 951

MAR-MOT, naprawa samoch. specjalizacja Re-

nault, Peugeot, Citroen. tel. 666 866 751

D. Siemienik, klimatyzacja, wulkanizacja, ser-

wis. tel. 56 683 30 17

AiR Auto naprawa i kompleksowe naprawy po-

wypadkowe. tel. 664 490 951

AUTOLAK blacharstwo-lakiernictwo, autoko-

smetyka kompleksowa. tel. 606 634 083

skup aut/demontaż

mamAUTO – złomowanie/auto-kasacja – PŁA-

CIMY NAJWIĘCEJ – Odbiór gratis, gotówka! 

54 280 2990 

K. Bieganowski Skup aut gotówka. kontakt pod 

nr. tel. 601 917 253

stacja kontroli pojazdów

J. Stuczyński; ul. Szosa Rypińska 30A. kontakt 

pod nr. tel. 603 606 489, Golub-Dobrzyń.

J. Stuczyński; ul. Brodnicka 23.  tel. 603 606 

489, Kowalewo Pom.

Okręgowa stacja kontroli pojazdów AUTO-ZA-

RĘBSKI, ul. Szosa Rypińska 32A. kontakt pod 

nr. tel. 56 683 50 57

Okręgowa stacja kontroli pojazdów ul. Soko-

łowska 23 (naprzeciwko targowiska) kontakt 

pod nr. tel. 887 508 100, 666 879 762

stacje paliw

Stacja paliw LOTOS – GABAR Wrocki. kontakt 

pod nr. tel. 56 683 69 66

Stacja Paliw Orlen - Frydrychowo 56. kontakt 

pod nr. tel. 56 684 18 62

usługi

Dorabianie kluczy, ostrzenie noży, nożyczek, ma-

szynek. ul. Żeromskiego 40a. tel. 502 683 025

Pomoc drogowa – autoholowanie – GABAR 

Wrocki. tel. 663 007 096

Transport, usługi ładowarką – GABAR Wrocki. 

tel. 601 656 616

Wynajem Mercedesa W110 do ślubu i na im-

prezy okolicznościowe. tel. 606 634 083

JAC Wypożyczalnia lawet i przyczep towaro-

wach oraz podłodziowych, G-D, Podzamek 

Golubski 51, tel. 606 679 336, 606 478 379,

Gawrońscy - legalizacja tachografów cyfrowych, 

ul. Mleczarska 21, Rypin, tel. 602 536 686

Budowa i Remonty

materiały

Drewniane konstrukcje dachowe, Radomice 119. 

tel. 604 493 762, 54 287 94 91

ogrzewanie

Wodny kolektor słoneczny sprzedaż, montaż, ser-

wis. tel. 668 773 499

KARKON Zaporowicz producent kotłów UKZ EKO 

- sprzedaż części, ul. Sz. Rypińska 50, kontakt pod 

nr. tel. 695 912 114, facebook.com/karkongd

Usługi hydrauliczno - ślusarskie wodno-kan 

i CO. Wykonawstwo instalacji wodnych i kana-

lizacyjnych, centralnego ogrzewania. Montaż 

kotłowni. Radomin 23b, tel 512 295 280

usługi

PIASEK, ŻWIR oferuje: piasek płukany, sucho 

siany, żwir,  czarnoziem, torf, kruszywo, kamień, 

tłuczeń, gruz, DOWÓZ, tel. 608 219 596

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

Projektornia - meble na wymiar: m.in. kuchenne, 

biurowe, szafy przesuwne. Wyposażenia firm, ap-

tek, przychodni lekarskich, inst. pożytku publicz-

nego, tel. 662 116 657

DOM

wyposażenie wnętrz

FHU Olek Sprzedaż dywanów, wykładzin, chodni-

ków, Ostrowite 22. tel. 501 621 145

Sklep rzeczy używanych meble, kosiarki, rowe-

ry  i wiele innych, ul. Rynek 29, GD kontakt pod 

nr. tel. 693 481 013

Firanex pomiar wystrój i aranżacja okien 

w domu klienta, G-D, Plac 1000 lecia 13b. 

kontakt pod nr. tel. 516 126 855

DOMY WESELNE / SALE

Sala bankietowa „U DANIELI” - wesela, im-

prezy okolicznościowe, Zbójno 152, tel. 698 

142 767

Sala bankietowa Róża wesela przyjęcia stypy im-

prezy okolicz., ul. Toruńska 7 GD, kontakt pod nr. 

tel. 532 524 082, 532 524 099

Dom weselny KARDAMON - wesela, imprezy 

okolicznościowe, Małe Pułkowo 36, kontakt 

pod nr. tel. 884 885 090 

Zajazd Złota Podkowa Wrocki - sala weselna, im-

prezy okolicznościowe, tel. 601 913 928

Bar Janosik imprezy okolicznościowe do 30 

osób, Frydrychowo, tel. 730 201 309

Półwysep Wądzyn - Sala weselna, imprezy 

okolicznościowe, tel. 667 652 205

DORADZTWO I INWESTYCJE

Formalności i inwestycje w pigułce „od A 

do Z”. Operaty wodnoprawne, karty  informacyjne 

i wnioski. ul. Rynek 20.  tel. 606 836 270

Viz-Arch biuro architektoniczne Dorota Czar-

nołucka-Krzemińska, projektowanie, nadzoro-

wanie, doradztwo inwestycyjne, kontakt pod 

nr. tel. 881 205 398,  886 115 708

EDUKACJA

szkoły językowe

Szkoła języków obcych SPARROW, ul. Konop-

nickiej 3b, Golub-Dobrzyń, tel. 519 844 525

Akademia Językowa CGD-uczymy dzieci, 

młodzież i dorosłych, Golub-Dobrzyń, ul. Pod 

Arkadami 9, tel. 604 791 169

żłobki/przedszkola

Przedszkole niepubliczne „ Wróbelek” - , organi-

zacja urodzin  dla dzieci, tel. 519 844 525

FINANSE I BANKOWOŚĆ

agencje

Agencja PKO BP-kredyty, lokaty otwieranie 

kont osobistych, wpłaty, wypłaty, ul. Kościusz-

ki 5 (godz. 8.00-17.00), tel. 56 683 53 15

biura rachunkowe

Biuro Rachunkowe Dorota Garkowska, Go-

lub-Dobrzyń, ul. Konopnickiej (Pawilon Nr 5), 

kontakt pod nr. tel. 608 514 548

Biuro Rachunkowe SIGMA Barbara Jasieniecka, 

GD, ul. Pod Arkadami 3. tel. 666 083 486

Biuro Rachunkowe Buchalter Beata Kudźba, 

G-D ul. Mickiewicza 1/17, tel. 668 237 890

kredyty

Kredyty bez BIK od 500 zł do 20.000 zł. Na raty 

miesięczne. Golub-Dobrzyń i okolice, tel.785 025 

579 lub 508 055 036. www.pomocnykredyt.com

leasing

Leasing-Experts oferta specjalna nie tylko dla 

firm, leasingujemy prawie wszystko- auta, kom-

putery, maszyny, urządzenia, tel. 575 665 290

lombardy

Lombard pożyczki pod zastaw  złota - aut - nie-

ruchomości, Kowalewo  ul. Toruńska 4. kontakt 

pod nr. tel. 781 491 378

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, kontakt pod 

nr. tel.517 710 660

usługi

Dobry punkt finansowy, opłaty za wszyskie ra-

chunki tylko 1,99, Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąc-

lecia 13 B, tel. 531 022 379

GABINETY  WETERYNARYJNE

Gabinet weterynaryjny lek. wet. K. Szarowska i M. 

Raś, dyżur całodobowy, Małe Pułkowo 42, kon-

takt pod nr. tel. 608 156 833, 509 954 828

Gabinet weterynaryjny lek. wet. A. Sarek-Kaczo-

rowska, ul. Szosa Rypińska 19/15, dyżur całodo-

bowy, tel. 517 532 637

GASTRONOMIA

Pizzeria Mamma Mia, dowóz do klienta, ul. Kiliń-

skiego 13, tel. 733 814 473

HOTELE

Zajazd Złota Podkowa Wrocki - hotel, restauracja, 

tel. 601 913 928

Motel Przy Stacji - Frydrychow 56. kontakt pod 

nr. tel. 56 684 18 62

Półwysep Wądzyn - Hotel, restauracja, kontakt 

pod nr. tel. 667 652 205

KOMPUTERY / IT

Komputery, sprzedaż, serwis, kasy fiskalne, ter-

minale płatnicze, programy insert. kontakt pod nr. 

tel. 600 483 434

PS INSTAL komputery, serwis, sprzedaż, napra-

wa, instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie.  

tel. 56 690 43 90

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, 

nawigacje, konsole, G-D, ul. Piłsudskiego 5, tel. 

796 088 904JK Centrum Serwisowe, telefony, 

komputery, nawigacje, konsole, Kowalewo Pom., 

pl. 700-lecia 2, tel. 537 811 711

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

NIERUCHOMOŚCI

biura nieruchomości
Z nami bezpiecznie sprzedaż , kupisz, wynajmiesz, 

kupujący nie płaci prowizji, tel. 575 665 29

NSP-Nieruchomości Biuro pośrednictwa w obro-

cie nieruchomościami. Oferujemy profesjonalne 

przeprowadzenie każdego rodzaju transakcji 

w nieruchomościach. Golub-Dobrzyń ul. Pod 

Arkadami 11 tel. 531 795 462

Agroturystyka

Auto Moto

Budowa i remonty

Dom

Domy weselne / sale

Doradztwo i inwestycje

Edukacja

Finanse
i bankowość

Gabinety weterynaryjne

Gastronomia

Hotele

Komputery / IT

Moda i uroda

Nieruchomości



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

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

PRACA

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

Zatrudnię kierowcę kat. C+E na wywrotkę, 
praca na terenie kraju. Tel. 664 454 943 

Zatrudnię kierowcę na kraj, codziennie 
w domu (na firanę) tel. 609 558 987 

Szukam pracownika do sklepu spożywczego, 
więcej informacji pod numerem tel. kontak-
towy 532 524 099

ROLNICTWO

Sprzedam ziemię rolną 5,70 ha. Piórkowo. 
Tel. 889 091 206 

Sprzedam ciągnik URSUS 4011, rok 1968, 
stan dobry, po remoncie silnika, ogumienie 
przód 90 %, tył 40 %. Tel. 883 469 155 

Sprzedam pszenżyto, jęczmień. Tel. 
694 380 389 

Sprzedam rozrzutnik do obornika dwuosio-
wy, dmuchawę do siana z silnikiem. Tel. 505 
442 915 

SPRZEDAM KACZKI DO UBOJU - WAGA 
OK 3,5-4,5 KG - TANIO - 602 635 592

Sprzedam łubin słodki, oczyszczony, 1400 
kg. Tel. 508 823 076 

Sprzedam ziemię rolną 2,6 ha w miejscowo-
ści Elzanowo. Tel. 509 746 881

RÓŻNE

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

USŁUGI

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, tel 
600 990 042

Autoholowanie, pomoc drogowa, prze-
wóz aut lub maszyn do 5 t. Faktura, po-
moc w uzyskaniu auta zastępczego. Tel. 
889 883 507

TRANSPORT KONI, KRÓW I INNYCH 
ZWIERZĄT NA TERENIE CAŁEJ POLSKI. 
ATRAKCYJNE STAWKI. POMOC PRZY ZA-
ŁADUNKU. FACHOWE PODEJŚCIE. TEL. 
KONTAKTOWY 669 450 043

A AUTO-MOTO

Kupię auta rozbite, stare, skorodowane, każ-
dego stanu. Odbiór - gotówka. Kontakt tel. 
889 883 507

FINANSE

Pożyczka dla każdego! Do 10 000 zl na 
oświadczenie! Akceptujemy KAŻDY rodzaj 
dochodu! Wystarczy dowód osobisty. Za-
dzwoń 508 266 300

KUPIĘ/SPRZEDAM

Sprzedam ogórki gruntowe, cena 2 zł/kg. 
Tel. 600 309 056 

Sprzedam słupki ogrodzeniowe - długość 
2,2 m, średnica 75 mm, grubość 3 mm. Tel 
889 883 507

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

Kozie mleko i sery sprzedam 727 584 761

Kupię skrzynki od piwa i po napojach, z bu-
telkami lub bez, dojadę, odbiorę. Cena do 
uzg. Tel. 691 589 161

MATRYMONIALNE

Kawaler 34 lata, 186 wzr, samotny z wyboru, 
nie palę i nie piję. Szukam Pani uczciwej bez 
dzieci w celu st zw . Proszę o ofertę mms 
z foto. Tel 728 943 248

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam dom w Węgiersku z działką o pow. 
47 ar. Tel. 514 752 315 

Wynajmę przestronne mieszkanie w miej-
scowości Sierakowo koło Kowalewa Pom. 
Powierzchnia 90m2 (kuchnia ,łazienka 
z prysznicem, 3 pokoje, korytarz). Częścio-
wo umeblowane, odświeżone. Ogrzewanie 
centralne(kotłownia), prąd podlicznik. Dobra 
lokalizacja. 100m do sklepu, autobus szklo-
ny. Kontakt 728 149 424

Sprzedam mieszkanie własnościowe 50 m2 
(dwa pokoje) w Golubiu-Dobrzyniu. Cena 
145 000 zł. Tel. 575 955 855 

Zbójno: 1,47ha rola IVa-63000zł. Łąka 
1,36ha (1,05ha przelicz) KRUS/budowa- 
25000zł; Łąka 0,47ha 6500zł. 607 768 660 
po 16 

Sprzedam mieszkanie 32 m2, Golub-Do-
brzyń. Tel. 608 701 524 

Do wynajęcia: nowy budynek 56 m2, przy 
szosie, ogrodzony, do użytku mieszkalnego 
i nie tylko. Tel. 505 442 915
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Praca

Auto/Moto

Kupię/Sprzedam

Rolnictwo

Finanse

Różne

Usługi

Matrymonialne
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

Nieruchomości

Paradziński OSK, ul. Mostowa 1A. kontakt pod nr. 
tel. 693 032 565

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

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

nawozy
Agromax - Hurtownia nawozów i węgla, Brodnica, 
tel. 56 498 23 39

ogrodnictwo/produkcja
S. Motycki Akumulatory ZAP Piastów, FUCHS 
oleje rolnicze, folie kiszonkarskie, maty pryzmowe, 
ruszta betonowe dla trzody i bydła, Dulsk. kontakt 
pod nr. tel. 501 291 755

Marcinkowscy gospodarstwo szkółkarskie. kon-
takt pod nr. tel. 698 587 647, Szychowo 18

serwis maszyn
Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy, czę-
ści do ciągników C-360, 330, JUMZ, ogumienie,  
Małe Pułkowo, tel. 502 461 368, kontakt pod nr. 
tel./fax. 56 689 10 70

sklepy
Świeże warzywa i owoce. tel. 788 866 135 
www.facebook.com/chatasmaku.pl

stawy rybne
Hodowla materiału zarybieniowego ryb karpiowa-
tych, Wielka Łąka 61, tel. 606 638 810

usługi
DAMPOL transport wapna. tel. 694 498 284

Blum-Mar usługi leśne, wycinka drzew, pielęgna-
cja lasów, nowe nasadzenia. kontakt pod nr. tel. 
605 739 200

FHU Olek Skład węgla. tel. 501 621 145

DAMPOL skład opału Małki. tel. 508 173 746

F.H.U.  M. Onak skład opału ul. Dworcowa 2 Ko-
walewo Pom. tel. 530 170 270

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

F.H. DAR-POL Skład węgla Napole 80B kontakt 
pod nr. tel. 606 148 049

Skład węgla Szosa Rypińska (naprzeciw szpitala) 
tel. 881 005 188

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

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

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

Węglopol, skład węgla, Kamionka 17, kontakt pod 
nr. tel. 609 092 360

zdrowie
Psychotesty tel. 502 684 122 – kierowcy  zawo-
dowi, kat C, C+E, D – kierowcy prowadzący pod 
wpływem alkoholu, przekroczenie  punktów kar-
nych – operator wózków  i maszyn budowlanych. 
Poradnictwo  i konsultacje psychologiczne. 

Ośrodki
szkolenia kierowców

Rolnictwo / leśnictwo

Składy opału

Sport i rekreacja
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ORGANIZUJEMY:
wesela, chrzciny, komunie, konsolacje (stypy),

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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W tym roku weźmie w nich 
udział w sumie około 8,3 tysiąca 
uczniów z klas 1-3 szkół podstawo-
wych.

– „Umiem pływać” to jeden 
z kilku realizowanych w regio-
nie programów upowszechniania 
sportu wśród dzieci i młodzieży. 
W tym roku ramach innych tego 
rodzaju przedsięwzięć najmłodsi 
mieszkańcy regionu będą też mo-

gli trenować lekką atletykę, kolar-
stwo oraz koszykówkę – tłumaczy 
marszałek Piotr Całbecki.

 Istotą programu „Umiem 
pływać” jest nabycie i rozwinięcie 
podstawowych umiejętności pły-
wackich przez najmłodszych adep-
tów tej dyscypliny sportu, którymi 
są uczniowie klas 1-3 szkół podsta-
wowych. Zajęcia odbywają się na 
krytych pływalniach, prowadzone 

są przez osoby posiadające odpo-
wiednie kwalifikacje i uprawnienia, 
w wymiarze 20 godzin lekcyjnych 
na każdego uczestnika, z czę-
stotliwością 1-2 razy w tygodniu, 
w grupach liczących nie więcej niż 
15 osób. Końcowym elementem 
zajęć będzie sprawdzian poziomu 
opanowania podstawowych umie-
jętności pływackich.

 (ToB)

Uczą pływać najmłodszych
Za dziećmi m.in. z naszego powiatu pierwsza tura zajęć w ramach tegorocznej 
edycji programu „Umiem pływać”, realizowanego we współpracy urzędu mar-
szałkowskiego, resortu sportu i turystyki oraz 86 gmin z naszego regionu. Lekcje 
na pływalniach wrócą po wakacjach.

Region

z dziećmi o bezpieczeństwie
GOLUB-DOBRZYŃ  W środę 18 lipca dzieci spędzające półkolonię zorganizowaną w Szkole Podstawowej 
w Klonowie odwiedziły golubsko-dobrzyńską komendę policji

Podczas spotkania koloniści 
otrzymali broszury informacyj-
ne ,,Kręci mnie bezpieczeństwo 
nad wodą”, ponieważ głównym, 
ale nie jedynym tematem spotka-
nia było bezpieczeństwo podczas 
spędzania wolnego czasu. 

– Policjanci tłumaczyli dzie-
ciom jakimi zasadami trzeba się 
kierować podczas spędzania wol-
nego czasu nad wodą, gdy są sami 
w domu oraz gdy spotkają osobę 
obcą – tłumaczy asp. sztab. Mał-
gorzata Lipińska z KPP w Golubiu-
Dobrzyniu. – Dzieci miały również 
okazję przypomnieć sobie pod-
stawowe zasady bezpieczeństwa 
na drodze, jak przechodzić przez 

jezdnię, korzystać z sygnalizacji 
świetlnej i jak unikać na drodze 
zagrożeń. Młodzi ludzie potwier-
dzili, że gdy noszą na ubraniach 
i plecakach elementy odblaskowe 
są bardziej widoczne na drodze, 
a tym samym bardziej bezpiecz-
ne.

W trakcie spotkania z dzieć-
mi policjanci przybliżyli aspekty 
pracy poszczególnych pionów po-
licji. Koloniści przyjrzeli się pracy 
dyżurnego, który jako pierwszy 
przyjmuje informacje o zdarze-
niu. Dowiedzieli się, kiedy należy 
korzystać z numeru alarmowego 
oraz jakie konsekwencje może 
ponieść osoba, która zgłasza nie-

potwierdzoną interwencję. 
– Goście mieli okazję zwiedzić 

niektóre pomieszczenia służbowe 
komendy, w tym policyjny areszt 
i niebieski pokój – dodaje Lipiń-
ska. – Następnie dzielnicowi asp. 
szt. Krzysztof Jasieniecki i asp. 
szt. Rafał Wiśniewski zaprezento-
wali dzieciom policyjny radiowóz 
i niektóre elementy wyposażenia 
policjantów do służby.

Na zakończenie spotkania 
policjanci życzyli kolonistom 
udanych i słonecznych, ale przed 
wszystkim bezpiecznie spędzo-
nych wakacji.

(ToB)
fot. KPP
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W sporcie nie ma nic za darmo
WYWIAD  Już za kilka tygodni startuje nowy sezon V ligi, w którym zagra m.in. tegoroczny spadkowicz 
– Sokół Radomin. Ze Sławomirem Rożkiem, trenerem radomińskiej ekipy, rozmawiamy o trudnych po-
czątkach ubiegłego sezonu, planach na przyszły oraz pytamy w czym tkwi sekret dobrej atmosfery w tej 
drużynie

– Cofnijmy się do lipca 2017 
roku. Wskutek wycofania się 
z rozgrywek Strażaka/Wdy II 
Przechowo otrzymaliście za-
proszenie do gry w IV lidze. 
Spodziewaliście się takiego ob-
rotu spraw? Jak zareagowaliście 
na tę informację?

– Dochodziły do nas takie 
sygnały, że ta drużyna może się 
wycofać, ale później temat ucichł 
i wydawało się, że wszystko od-
będzie się normalnie. Konkret-
ną propozycję otrzymaliśmy na 
cztery dni przed rozpoczęciem 
rozgrywek, więc było to dość za-
skakujące. Po kilku rozmowach 
zdecydowaliśmy się podjąć wy-
zwanie. Oczywiście cieszyliśmy 
się, ale była nutka niepewności 
jak sobie poradzimy organizacyj-
nie.

– Z jakimi problemami bo-
rykaliście się przed startem 
ligi? Jakie wymogi licencyjne 
były najtrudniejsze do spełnie-
nia?

Uff... było tego trochę. Syste-
matycznie jednak wszystko szło 
ku lepszemu. Najważniejsza kwe-
stia, czyli dostosowanie boiska, 
dzięki pozytywnym rozmowom 
z wójtem, została załatwiona na 
jednym spotkaniu, a około sześć 
tygodni trwała realizacja tego 
przedsięwzięcia. Największy pro-
blem był z szerokością płyty gdyż 
brakowało dwóch metrów do 
regulaminowych 60 i nic się nie 
dało z tym zrobić (przy liniach 
bocznych obiektu w Radominie 
rosną zabytkowe drzewa, których 
nie można wyciąć – przyp. red). 
Jednak na kolejnym spotkaniu 
w Bydgoszczy pomiędzy wójtem, 
prezesem KS-u Sokół Radomin 
i prezesem KPZPN zdecydowa-
no, że związek pozwoli nam grać 
w Radominie, jeśli spełnimy po-
zostałe wymogi bezpieczeństwa: 
ogrodzenie boiska, wytyczone 
sektory dla kibiców gości itp. Poza 
tym musieliśmy zorganizować 

kierownika do spraw bezpieczeń-
stwa, spikera, stworzyć kolejną 
sekcję młodzieżową, no i przede 
wszystkim zwiększyć budżet. 
Było jeszcze wiele mniejszych 
spraw, ale ze wszystkim w więk-
szym lub mniejszym stopniu so-
bie poradziliśmy. Oczywiście na 
ruchy kadrowe było już za późno. 
Projekt pt „Sokół w IV lidze” udał 
się tylko dzięki pełnemu zaanga-
żowaniu wójta Piotra Wolskiego, 
zarządu, kierownika oraz trene-
rów i zawodników.

– Cztery pierwsze mecze li-
gowe zakończyły się porażkami. 
Lech Rypin strzelił wam cztery 
bramki, Kujawianka pięć. Czy 
obawiał się pan, że Sokół może 
stać się ligowym „chłopcem do 
bicia”, przed meczami z którym 
rywale z automatu dopisywali 
sobie trzy punkty?

– Cały czas wierzyłem, że za-
czniemy wygrywać. Z Kujawian-
ką zagraliśmy źle, ale pozostałe 
mecze mogły układać się inaczej. 
Brakowało nam doświadczenia. 
Nawet w spotkaniu z Lechem 
mieliśmy swoje szanse. Nie było 
łatwo, ale cały czas trenowaliśmy 
żeby było lepiej.

– Drugą połowę sezonu 
zaczęliście z wysokiego C. Po 
potknięciu z Orlętami Aleksan-
drów Kujawski, przyszły zwy-
cięstwa z Liderem Włocławek, 
Lechem Rypin i Naprzodem 
Jabłonowo Pomorskie. Formą 
strzelecką imponował Paweł 
Jachowski, który skompletował 
dwa hat-tricki. Czy przeszło 
panu przez myśl, że utrzyma-
nie w IV lidze jest realne?

– Ja nigdy w to nie wątpiłem. 
Przez cały czas wierzyłem, że się 
utrzymamy. Znamy Pawła i wiemy 
na co go stać kiedy jest w formie. 
Poza tym drużyna funkcjonowała 
dobrze, a ciężko przepracowana 
zima przynosiła efekty. Byliśmy 
skuteczni w tych spotkaniach i to 
zadecydowało o naszych zwycię-

stwach. Później niestety trochę 
tego brakowało.

– Jak wyglądała sytuacja 
kadrowa Sokoła na przestrzeni 
sezonu? Trenerzy w niższych li-
gach często borykają się z trud-
nościami przy skompletowaniu 
składu na mecze.

– To jest jedna z przyczyn 
późniejszych wyników. Jak wiado-
mo, przytrafiło nam się kilka kon-
tuzji. Poza tym kartki i obowiązki 
służbowe, grając w systemie śro-
da-sobota, powodowały trudno-
ści w skompletowaniu meczowej 
osiemnastki. Ale to były okazje dla 
zawodników rezerwowych, by za-
prezentowali swoje umiejętności. 
Drużynę tworzy nie tylko podsta-
wowa jedenastka i w tym sezonie 
każdy mógł się wykazać. Nie ma 
jednak co się oszukiwać, niektó-
rych kluczowych graczy trudno 
zastąpić. Musiałem być jednak na 
to przygotowany, bo takie trud-
ności zawsze się pojawiają.

– Sokół Radomin ma swoje 
sekcje młodzieżowe. Czy w naj-
bliższym czasie zobaczymy ja-
kieś nowe twarze z juniorów 
w seniorskim zespole?

– Jesteśmy w takim mo-
mencie, że musimy wprowadzać 
młodych zawodników, choć nasz 
zespół ogólnie ma niską średnią 
wieku. Od początku przygotowań 
trenują z nami chłopcy z rocz-
ników 2002 i 2003, a w ostatnim 
sparingu kilku z nich zagrało 
nawet po 45 minut. Na pewno 
w trakcie sezonu dostaną swoje 
szanse choć przed nimi jeszcze 
wiele nauki. Jan Luks z rocznika 
2002, który już grywał w IV lidze, 
na stałe zostanie włączony do ka-
dry seniorów.

– Czy planujecie/dokonali-
ście już jakiś wzmocnień? Czy 
jacyś zawodnicy odejdą z klu-
bu?

– Opuszczają nas Jakub Pu-
kłacki i Dariusz Grochocki, któ-
rzy byli u nas na wypożyczeniu. 
Krzysztof Czajkowski rozważa 
wypożyczenie do innego klubu. 
Jak mówiłem wcześniej planu-
jemy włączyć 2-3 juniorów do 
kadry. Wracają do nas nasi wy-
chowankowie, Jarosław Jasiński 
i Bartosz Żuchowski. Oprócz tego 
testujemy jednego zawodnika 
młodzieżowego spoza klubu. Po-
została część kadry nie ulegnie 
zmianie. Niestety cały czas z kon-
tuzją zmagają się Rafał Stefań-
ski, Przemysław Jachowski oraz 
Miłosz Piotrowski i nie wiadomo 
kiedy wrócą.

– Jak przebiegają przygoto-
wania do rozgrywek ligowych? 

– Treningi rozpoczęliśmy  
16 lipca. Zagraliśmy już dwa spa-
ringi. W ubiegłą środę graliśmy 
z juniorami Elany z Centralnej 
Ligi Juniorów i przegraliśmy 1:5, 
a w sobotę ulegliśmy LZS-owi 
Świedziebnia 2:3 grając w bardzo 
eksperymentalnym składzie. Pla-
nujemy jeszcze dwa sparingi, 28 
lipca z Chełminianką Chełmno i 4 
sierpnia z Lechem Rypin. Trenuje-
my trzy razy w tygodniu. 11 sierp-
nia zaczynamy ligę.

– O co Sokół Radomin po-
walczy w przyszłym sezonie?

– Chcę wygrać każdy mecz 
i trzymać się w czołówce. Jeżeli 
będziemy dobrze trenować i bę-
dziemy zdrowi na pewno jeste-
śmy w stanie wygrywać. 

– W czym tkwi siła Sokoła 
Radomin? Dlaczego klub z ma-
łej wioski gra lepiej i zaszedł 
wyżej niż znacznie silniejsze 
i teoretycznie bogatsze kluby 
z Kowalewa czy Golubia-Do-
brzynia?

– Nie chcę się odnosić w żad-
nym stopniu do Drwęcy lub Pro-
mienia, bo nie funkcjonuję w tych 
klubach. Poza tym myślę, że przyj-
dą lepsze czasy także dla nich. Je-
żeli chodzi o sytuację naszego ze-

społu seniorów to myślę, że nasza 
siła to ludzie którzy tutaj są i pra-
ca jaką wykonują przez co tworzy 
się dobre środowisko do rozwoju. 
Lokalna władza nas wspiera, a za-
rząd robi swoje.  Mamy grupę am-
bitnych, inteligentnych zawodni-
ków, którzy wiedzą czego chcą  
i przede wszystkim są świadomi 
tego co robią. Mają przy tym cha-
rakter, by poświęcać swój czas 
piłce nożnej. Nic nie ma za dar-
mo, nawet w sporcie amatorskim. 
Dobra gra jest odzwierciedleniem 
ciężkiej pracy na treningach. W  
Sokole grają w większości wycho-
wankowie, którzy mocną identy-
fikują się z klubem, a zawodnicy 
z zewnątrz szybko się aklima-
tyzują i często zostają na długie 
lata. Poza boiskiem też jesteśmy 
drużyną. Staramy się po prostu 
robić swoje. Trzeba jednak być 
świadomym, że wystarczy chwila 
rozprężenia i mogą przyjść trud-
niejsze momenty. Cały czas trze-
ba dbać o to, by to środowisko do 
rozwoju dobrze funkcjonowało. 
Zawsze znajdą się elementy które 
można poprawić i poprzez nasze 
systematyczne działania staramy 
się rozwijać, zarówno zespół, jak 
i sam klub.

Rozmawiał: (LB)
fot. archiwum
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Wakacje z karate
SZTUKI WALKI  W dniach 3-13 lipca grupa karateków z Go-
lubsko-Dobrzyńskiego Klubu Karate Kyokushin przebywała na 
letnim obozie sportowym w Ostrowie nad Bałtykiem

W obozie uczestniczyło oko-
ło 120 osób, kierownikiem był shi-
han Artur Wilento – 5 dan, a opie-

kunem grupy Tomasz Semeniuk  
– 1 dan. Program obozu był bar-
dzo bogaty. 

Obfitował w treningi karate, 
kumite, samoobrony, techniki 
posługiwania się kijem, zajęcia 
sportowe, trening nocny, trening 
na plaży, ognisko, kąpiele w mo-
rzu, nauka języka japońskiego, 
wycieczki po regionie oraz eg-
zaminy na stopnie szkoleniowe 
– wylicza Janusz Drywa. 

Z golubsko-dobrzyńskiego 
klubu w obozie uczestniczyli: 
Vanessa Dąbrowska, Wiktor Bur-
czyński, Oliwia Stachulak, Lena 
Stachulak, Rafał Żukowski, Da-
mian Marcinkowski Jakub Gar-
kowski oraz Marysia Kucharska, 
która została wyróżniona przez 
komisję egzaminacyjną zdając 
na dwa stopnie szkoleniowe.

(ToB), fot. nadesłane

Sukcesy na Śląsku 
i w Wielkopolsce
Lipiec jest owocnym miesiącem dla młodych kolarzy 
Sokoła Wielkie Rychnowo. Sukcesy odnotowali dale-
ko od domu, bo w Wielkopolsce i na Śląsku.

Kolarstwo

Między 6 a 8 lipca w Często-
chowie, w województwie śląskim, 
odbywały się zawody w ramach 
Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży. Jedną z dyscyplin było 
kolarstwo. Czwarte miejsce 
w wyścigu ze startu wspólnego 
zajął wychowanek Sokoła – Bar-
tosz Małkiewicz. Trasa, na której 
rywalizowano była bardzo selek-
tywna. Az 40 młodych kolarzy 
nie dojechało do mety. Bartosz 
zabrał się do ucieczki, najpierw 
składającej się z siedmiu zawod-
ników, później już tylko czte-
rech:

– To moje najlepsze miej-
sce w dotychczasowej karierze 
kolarskiej. Dziś dałem z siebie 
wszystko. Dziękuje trenerowi 

i klubowi Pacific oraz wszystkim, 
którzy mi pomogli – mówi Bar-
tosz Małkiewicz.

W Wielkopolsce, a konkret-
nie w Wieluniu, odbyło się 48. 
Ogólnopolskie Kryterium Ulicz-
ne. Aleksander Lipiński należący 
do grupy żaków Sokoła Wielkie 
Rychnowo zajął trzecie miejsce. 
W czołówce znalazł się także 
Jonasz Śliwka, który wywalczył 
szóstą lokatę. Pecha miał Tymo-
teusz Śliwka, który niestety brał 
udział w kraksie i nie zakończył 
rywalizacji. Świetnie spisał się 
Adrian Marzec – junior i wy-
chowanek Sokoła, który wygrał 
w Wieluniu w wyścigu juniorów.

(pw)
fot. nadesłane

PIŁKA NOŻNA  Drwęca szlifuje formę 
Piłkarze Drwęcy Golub-Dobrzyń, pod okiem nowego szkoleniowca Paw-
ła Peplińskiego, przygotowują się do sezonu ligowego. W sobotę 21 lipca 
popularna „Drywka” pokonała 5:2 Promień Kowalewo Pomorskie. Na listę 
strzelców wpisali się: dwukrotnie Patryk Sitkowski, Kacper Piotrowski, Da-
wid Sulkowski. Padł też jeden gol samobójczy. 

(ToB), fot. archiwum 


