
Gmina Golub-Dobrzyń liczy 9 
tys. 362 mieszkańców, a 1 tys. 154 
z nich znajdują się w wieku powy-
żej 60 lat.

– Pomoc w zakupie leków to 
kolejny aspekt wspierania seniorów 
w gminie. Od lat w sołectwach or-
ganizowane są spotkania dla osób 
starszych. Niedawno otworzyliśmy 
nad Grodnem dzienny dom opie-
ki, a nie należy zapominać także 
o pomocy dla osób starszych, którą 
oferują nasi gminni wolontariusze. 
Pamiętajmy, że osób w tym wieku 
będzie przybywało – mówi Krzysz-
tof Pieczka, sekretarz gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej przeanalizował proble-
my, z którymi w ubiegłym roku 
zgłaszali się mieszkańcy w wieku 
emerytalnym i renciści. Posiadają 
oni świadczenia, które są niskie, 
ale zazwyczaj przekraczają próg 
maksymalnych dochodów, przez 
co ich dostęp do świadczeń jest 
utrudniony. Mieszkańcy sygnalizo-
wali urzędnikom socjalnym, że nie 
stać ich na zaspokojenie podsta-

wowych potrzeb życiowych. Nie-
stety starszy wiek oznacza także 
konieczność leczenia się z rożnych 
schorzeń, a ceny leków potrafią 
dobić portfel nawet zamożniej-
szych osób. Gmina Golub-Dobrzyń 
poszła za przykładem kilku innych 
samorządów z terenu kraju i na 
początku czerwca decyzją rady 
podjęła uchwałę o wprowadzeniu 
gminnego programu osłonowego 
w zakresie zmniejszenia wydatków 
poniesionych na leki przez miesz-
kańców gminy Golub-Dobrzyń.

Uchwała o pomocy wejdzie 
w życie 1 września. Wsparcie wy-
nosić będzie mogło maksymalnie 
150 zł. Warunek jest jednak taki, że 
zlecone przez lekarza w ciągu mie-
siąca leki kosztują przynajmniej 
100 zł. Pomoc udzielana jest na 
podstawie złożonego wniosku oraz 
załączników (m.in. faktury z ap-
teki, zaświadczenie o dochodach 
itd.) Szczegółowych informacji na 
temat programu można zasięgnąć 
w GOPS gminy Golub-Dobrzyń.

(pw)
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Psie piękności 
na Zamku Golubskim 
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GOLUB-DOBRZYŃ  Mieszkanka jednego z budynków należą-
cego do miasta podczas porządków znalazła... dziurę w ścia-
nie. Z pewnością to nie jest jednak szukanie dziury w całym, 
gdyż zniszczona ściana to tylko początek problemów

Co z pustostanem 
przy Kościelnej?

Gmina Golub-Dobrzyń

Gmina pomoże
kupić lekarstwa
Starsi i schorowani mieszkańcy gminy Golub-Do-
brzyń otrzymają pomoc na zakup leków. To pionierski 
w naszych okolicach program. Jego celem jest pomoc 
finansowa, adresowana do osób przewlekle chorych, 
niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sy-
tuacji materialnej, które muszą wydawać często 
ostatnie pieniądze na zakup zleconych przez lekarzy 
medykamentów. Udzielaniem pomocy zajmie się 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Mieszkanie graniczy z pusto-
stanem, który według kobiety 
jest zaniedbany. 

– Dziura ma około 20 cm 
średnicy. Idzie z niej zaduch, bo 
pustostan jest zabarykadowany 
i nieodwiedzany przez nikogo. 
Jak przyjdzie jesień, to będzie 

problem z utrzymaniem ciepła. 
Moim zdaniem budynek jest do 
rozbiórki, nikt o niego nie dba. 
Dopiero po dwóch pożarach był 
tu kominiarz. Wszystko się tu 
sypie – skarży się mieszkanka, 
chcąca zachować anonimowość.

Kobieta mieszka obok nieza-

gospodarowanej części budynku, 
a między nimi stoi ściana. Właśnie 
tam istnieje dziura, która nie po-
wstała z winy mieszkanki. Ubytek 
został odnaleziony za meblami 
podczas generalnych porządków.

– Zgłaszałam to w urzędzie 
miasta u burmistrza i do nadzoru 
budowlanego. W dalszym ciągu 
czekam na reakcję. Od mojej stro-
ny ściany zostały wyremontowa-
ne z mojej inicjatywy, ale czas, 
żeby i ktoś inny zainteresował się 
pustostanem – mówi kobieta.

Sytuację postaramy się przy-
bliżyć w kolejnych numerach na-
szego tygodnika.

Tekst i fot. 
(dr)



Przypomnijmy, „Najbogatsze 
samorządy” to doroczny ran-
king „Wspólnoty”. Samorządowe 
czasopismo skonstruowało ze-
stawienie w oparciu o dane, ile 
pieniędzy wpływa do gminy lub 
powiatu. Przy analizie pominięto 
jednak dotacje. Wiele niekoniecz-
nie bogatych gmin potrafi „zgar-
nąć” spore pieniądze właśnie ze 

środków unijnych. W rankingu 
pod uwagę brano tylko dochody 
własne gmin i subwencje, które 
wpływają do budżetów samo-
rządów z państwa. Następnie 
wynik podzielono poprzez liczbę 
mieszkańców.

Najlepiej z naszego powia-
tu wypada gmina Zbójno, która 
zajęła w rankingu 634. miejsce 

(2830,80 zł per capita). To znacz-
ny spadek w porównaniu do 
ubiegłego roku (375. lokata). Na 
849. miejscu znalazła się gmina 
Golub-Dobrzyń (2721,15 zł). 878. 
jest gmina Ciechocin (2707,88 zł), 
a 1081. – gmina Radomin (2615,77 
zł). 

(ToB)
fot. ilustracyjne
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Jak bogate są gminy? 
PoWiAT  Pismo „Wspólnota” opracowało ranking najbogat-
szych samorządów. Dwa tygodnie temu analizowaliśmy sytu-
ację miasta i powiatu. Teraz pora na gminy wiejskie

Powiat 

Kolejna pomoc dla rolników
Producenci trzody chlewnej będą mogli ubiegać się o uzyskanie refundacji w wy-
sokości do 75 proc. wydatków poniesionych na dostosowanie gospodarstwa do 
wymogów utrzymywania świń w związku z występowaniem ASF. 

Pomoc finansową będzie moż-
na otrzymać na refundację wydat-
ków poniesionych na: zakup mat 
dezynfekcyjnych, zakup sprzętu do 
wykonywania zabiegów dezynfek-
cyjnych, dezynsekcyjnych lub de-

ratyzacyjnych oraz produktów bio-
bójczych, środków dezynsekcyjnych 
lub deratyzacyjnych, zakup odzieży 
ochronnej i obuwia ochronnego, 
zabezpieczenie budynków, w któ-
rych utrzymywane są świnie, przed 

dostępem zwierząt domowych.
Wzór „Wniosku o udzielenie  

pomocy finansowej o charakterze 
de minimis w rolnictwie na refunda-
cję do 75% wydatków poniesionych 
przez producenta rolnego, który 
prowadzi gospodarstwo, w którym  
utrzymywane są zwierzęta gospo-
darskie z gatunku świnia (Sus scro-
fa)” będzie udostępniony na stronie 
internetowej ARiMR po ogłoszeniu 
przez ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi naboru wniosków.

Wnioski o udzielenie pomocy 
będzie można składać w biurach 
powiatowych ARiMR, właściwych 
ze względu na miejsce zamieszka-
nia albo siedzibę producenta świń. 

(ToB)
 fot. ilustracyjne

Powiat

Gorzej od sąsiadów
Ministerstwo finansów przygotowało raport dotyczą-
cy zadłużenia gmin na koniec 2017 roku. W najgorszej 
sytuacji jest gmina Ciechocin. 

Zadłużenie w gminie Cie-
chocin wynosi 8 mln zł – to 
1991 zł na „głowę” mieszkańca. 
W mieście Golub-Dobrzyń jest 

to 20 mln zł (1582 zł per capita). 
Jak wypadły pozostałe lokalne 
samorządy? Gmina Golub-Do-
brzyń – 11 mln zł (1279 zł); Rado-

min – 4,2 mln zł (1085 zł); Zbójno 
– 4,5 mln zł (1039 zł); Kowalewo 
Pomorskie – 7,8 mln zł (679 zł). 

Sytuacja znacznie lepiej wy-
gląda np. w powiecie rypińskim. 
Zadłużenie miasta Rypin to  
9,6 mln zł (584 zł na „głowę” 
mieszkańca). W gminach wiej-
skich sytuacja wygląda nastę-
pująco: Skrwilno – 692 zł na 
jednego mieszkańca; Wąpielsk –  
522 zł; Brzuze – 280 zł; Rogowo 
– 270 zł; gmina Rypin – 42 zł. 

(ToB)

Podziękują za plony
W niedzielę 26 sierpnia rolnicy z gminy Radomin 
spotkają się na dożynkach. Tym razem gospodarzem 
corocznego święta będzie Dulsk 

Gmina Radomin

Zbiórka gości jest planowa-
na o 12.45 przed kościołem pw. 
Wniebowzięcia NMP w Dulsku. 
Następnie zgromadzeni prze-
niosą się na plac przy wiejskim 
domu kultury. Na miejscu zosta-
nie odprawiona uroczysta msza 
święta. 

O 14.00 dożynki zostaną ofi-
cjalnie otwarte. Nie zabraknie 
okolicznościowych przemówień 
oraz wręczenia dożynkowego 
chleba. Później przyjdzie pora na 

rozstrzygnięcie konkursów: „Na 
najpiękniejszy Wieniec Dożynko-
wy” oraz  „Piękny ogród 2018”. 

Po południu planowane są 
występy kulturalno-muzyczne, 
nie zabraknie atrakcji dla naj-
młodszych. Od 19.00 na scenie 
pojawią się: duet Drezdenko-Ku-
bas oraz Bastian, gwiazda muzy-
ki tanecznej. O 21.00 rozpocznie 
się zabawa taneczna. 

(ToB)
fot. archiwum



O G Ł O S Z E N I E

Czwartek 16 sierpnia 2018 aktualności 3  GOLUB–CGD.PL

Mają pełną sieć
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  9 sierpnia oficjalnie Rada Gmi-
ny Golub-Dobrzyń przyjęła nową sieć publicznych przedszko-
li i oddziałów przedszklonych. Jest ona kompletna, ponieważ 
dzieci w wieku przedszkolnym znajdą miejsce przy każdej ze 
szkół gminnych

Dwie ostatnie szkoły przy 
których nie było publicznych 
oddziałów przedszkolnych to 
Lisewo i Węgiersk. Zmieni się to 
od 1 września. Gmina uzyska-
ła dofinansowanie na remonty 
i prowadzenie tych punktów. 
Obecnie sieć przedszkoli w gmi-
nie liczy sześć placówek: Lisewo, 
Węgiersk, Gałczewo, Nowogród, 

Ostrowite i Wrocki. Sieć dopełnia 
jeszcze przedszkole dla dzieci 
niepełnosprawnych Adaś w Gał-
czewie i żłobek w Ostrowitem.

Zapewnienie miejsca 
w przedszkolach jest zada-
niem samorządu, często bardzo 
kosztownym, ale koniecznym. 
W gminie Golub-Dobrzyń jesz-
cze w 2004 roku na jedno miej-

Golub-Dobrzyń

Wyremontują 
przedszkole 
Przedszkole Publiczne nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu do-
czeka się kompleksowej termomodernizacji. Prace 
mają zakończyć się najpóźniej 31 października. 

Remont wykona firma ABC 
Nieruchomości Brodnica Sp. z o.o, 
w ramach projektu pn. „Poprawa 
efektywności energetycznej bu-
dynku Przedszkola Publicznego nr 
2 w Golubiu-Dobrzyniu”. Wartość 
umowy sięga blisko 800 tys. zł. 

Zostaną wykonane takie pra-
ce jak m.in. docieplenie ścian 
zewnętrznych styropianem, 
wymiana włazu szybu zrzutni, ter-
momodernizacja dachu, wymiana 
okien i drzwi stalowych oraz drzwi 

i okien drewnianych, modernizacja 
instalacji ciepłej wody użytkowej 
oraz instalacji grzewczej. Magistrat 
poinformował, że prace powinny 
zakończyć się do 31 października. 

Projekt dofinansowany jest 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020. 

(ToB)

GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Dyrektor na dłużej
We wtorek 7 sierpnia został przeprowadzony konkurs na dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku. Komisja, składająca 
się z 12 osób (przedstawicieli gminy, kuratora, rady pedagogicznej, rady 
rodziców i członków zakładowych organizacji związkowych), pozytywnie 
zaopiniowała kandydaturę Urszuli Arentowicz, dotychczasowej dyrektor. 
Będzie ona pełnić swoją funkcję jeszcze przez przynajmniej 5 lat. 

(ToB), fot. UG 

sce w przedszkolu przypadało  
5 dzieci. W 2016 roku współ-
czynnik ten spadł do poziomi  
1,44 dziecka na miejsce w przed-
szkolu. Po najnowszych zmia-
nach praktycznie każde dziecko 
będzie miało miejsce w gmin-
nych przedszkolach.

Tekst i fot.
(pw)
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Jakie bezrobocie 
w powiecie?

POWIAT  Bezrobocie w całym kraju maleje. Czy podobnie 
dzieje się w naszym powiecie? 

Bezrobocie występuje wte-
dy, gdy istnieje grupa chęt-
nych do podjęcia pracy, ale nie 
może jej znaleźć. Z bezrobociem 
mamy do czynienia w każdym 
kraju i na każdym stopniu roz-
woju gospodarczego. Przed 1990 
rokiem sytuacja w Polsce była 
specyficzna. Teoretycznie istniał 
obowiązek pracy. Jak było fak-
tycznie, wszyscy zainteresowani 
i zajmujący się tą problematyką 
wiedzą. 

Z bezrobociem wiąże się 

pojęcie stopy. To procentowy 
udział bezrobotnych w całości 
siły roboczej w danej populacji. 
Określa ona procent pracowni-
ków zdolnych i aktywnych eko-
nomicznie, którzy nie pracują, 
lecz poszukują pracy. Stopa bez-
robocia w kraju na koniec 2017 
roku wynosiła 6,6 proc. W tym 
samym czasie na terenie nasze-
go powiatu bez pracy pozosta-
wało 2012 osób. 

Na koniec czerwca 2018 roku 
stopa bezrobocia w naszym po-

wiecie wyniosła 9,4 proc., co 
daje nam szóste miejsce w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim. 
Dla porównania, stopa w całym 
województwie wyniosła na ko-
niec czerwca 8,9 proc. a w kraju 
– 5,9 proc. 

W powiecie mamy zareje-
strowanych 1700 osób bezro-
botnych, czyli o 476 mniej niż 
rok wcześniej. Dominują kobie-
ty, gdyż jest ich 65,8 proc. Naj-
więcej bezrobotnych jest w Go-
lubiu-Dobrzyniu – 602 osoby, 
a najmniej w gminie Radomin 
– 116 osób.

O komentarz dotyczący 
spadku bezrobocia w naszym 
powiecie poprosiliśmy dyrekto-
ra Powiatowego Urzędu Pracy 
w Golubiu-Dobrzyniu Jarosława 
Zakrzewskiego.

– Spadek bezrobocia spowo-
dowany jest sytuacją gospodar-
czą w całym kraju – tłumaczy 
Zakrzewski. – Jest wzrost go-
spodarczy, a to również znajduje 
odzwierciedlenie w naszym po-
wiecie. Zakłady poszukują coraz 
więcej ludzi do pracy. Drugim 
czynnikiem jest demografia, 
czyli coraz mniej osób młodych 
poszukujących pracy. Spadek 
liczby urodzeń w latach 90. po-
woduje w dalszym ciągu spadek 
chętnych do pracy.

(Maw)
fot. PUP 

W Golubiu-Dobrzyniu

W sobotę 25 sierpnia w Ośrodku Chopinowskim planowana jest wyjąt-
kowa Biesiada u Chopina. Zabawę pod szafarskim niebem poprowadzi 
toruński zespół  Claritas w składzie: Aleksandra Okoniewicz, Agnieszka 
Brzezińska, Wojciech Chachuła. Zabrzmią miedzy innymi piosenki okresu 
międzywojennego o śpiewnym i tanecznym charakterze. Początek o go-
dzinie 17.00. Bilety w cenie 10 zł można rezerwować pod nr. 56 682 79 30. 

(ToB)
fot. Ośrodek Chopinowski

GMINA RADOMIN  Biesiada u Chopina

Wsparcie dla uczniów
Do 15 września Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Ciechocinie z/s w Miliszewach będzie przyjmował 
wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 
2018/2019. 

Gmina Ciechocin

Wnioskodawca powinien 
podać uzasadnienie, wskazać 
w szczególności czy w rodzinie 
występuje: bezrobocie, niepełno-
sprawność, ciężka lub długotrwa-
ła choroba, wielodzietność lub 
czy rodzina jest niepełna. 

Dochód umożliwiający ubie-
ganie się o stypendium szkolne 
to miesięczny dochód rodziny 
w miesiącu poprzedzającym mie-
siąc złożenia wniosku, nieprzekra-
czający w przeliczeniu na osobę 
kwoty: 514,00 zł (netto) do dnia 
30.09.2018, od dnia 01.10.2018 – 
528,00 zł (netto).

Wnioski należy składać do 
15 września, a w przypadku słu-

chaczy kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów języków 
obcych i  kolegiów pracowników 
służb społecznych – do 15 paź-
dziernika. W przypadku pełnolet-
niego ucznia wniosek o ustalenie 
prawa do stypendium składa sam 
zainteresowany. 

Formularze wniosków moż-
na pobrać w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Ciechoci-
nie z/s Miliszewy 51 oraz ze stro-
ny www.gopsciechocin.pl. Więcej 
informacji na temat stypendiów 
i zasiłków szkolnych można uzy-
skać w Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej, tel. 56 6837067.

(ToB)

GMINA ZBÓJNO  Nowe chodniki

Przy cmentarzu w Działyniu oraz w Oborach pojawiły się nowe chodniki, 
zbudowane dzięki współpracy gminy z powiatem. Gmina Zbójno dofinan-
sowała inwestycję w 50 proc. kosztów. W odbiorze wzięli udział ze strony 
gminy: wójt Katarzyna Kukielska, sekretarz Jacek Foksiński, a ze strony 
powiatu: Roger Żebrowski, Mariusz Trojanowski oraz przedstawiciel, wy-
konawcy i inspektor nadzoru.

(ToB)
fot. UG 
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w okolicy i zgłaszają się, oferując 
rożne przedmioty. Po drodze bę-
dziemy jeszcze m.in. na zamku 
w Malborku i kilku innych miej-
scach – tłumaczy Jakub Klaban.

Życzymy szczęśliwej podró-
ży i jak najwięcej gadżetów, które 
później trafią na licytację. 

Tekst i fot. (pw)

Dobrzyniu odwiedził dwa miej-
sca – Hotel VaBank oraz zamek. 
Otrzymał gadżety, które będą do 
zlicytowania podczas najbliższego 
finału Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy.

– Wszystko dzieje się dość 
spontanicznie. Ludzie dowiadu-
ją się, że jest taka akcja, że będę 

Jakub Klaban wyszedł z Lipna 
o godzinie 8 rano. Do pokonania 
miał imponującą odległość 184 km 
do nadmorskiej Stegny. Początko-
wo pogoda była bardzo sprzyja-
jąca, brak słońca i umiarkowana 
temperatura. Wraz z upływem 
dnia robiło się jednak coraz cieplej. 
To nie zniechęcało jednak naszego 

bohatera:
– Idzie się całkiem przyjemnie 

– mówi pan Jakub. – Oczywiście 
bez przygotowań przejście takiej 
trasy byłoby raczej niemożliwe. Od 
pewnego czasu pokonywałem sys-
tematycznie trasy liczące 10, 15 km, 
wokół Lipna, do Włocławka itd. 

W drogę zabrał plecak ważący 

18 kg i mnóstwo pozytywnej ener-
gii. Około godziny 14, czyli przed 
zakładanym czasem, doszedł do 
rogatek Golubia-Dobrzynia. Tu 
spotkał się z kolegami, którzy 
w ubiegłym roku postawili sobie 
równie imponujące zadanie prze-
jazdu z Lipna do Władysławowa na 
rowerach. Pan Jakub w Golubiu-

Szlachetna droga nad morze
POWIAT  Jakub Klaban pochodzi z Lipna. Znany jest jako organizator imprez charytatywnych oraz miej-
scowy szef sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aby zebrać gadżety na licytacje charytatywne, 
postanowił pokonać trasę z Lipna do Stegny. W weekend odwiedził Golub-Dobrzyń

R E K L A M A
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Zadbają o seniorów
Samorząd województwa finansuje regionalny pro-
gram profilaktyczny, którego celem jest zapobieganie 
upadkom wśród seniorów. Upadki i ich konsekwencje 
to jedna z najczęstszych przyczyn hospitalizacji star-
szych osób i potencjalne zagrożenie życia – wynika 
z badań Narodowego Instytutu Geriatrii, Rehabilita-
cji i Reumatologii. 

– Z danych, którymi dys-
ponujemy wynika, że upadki 
są statystycznie bardziej nie-
bezpieczne dla seniorów niż 
wypadki komunikacyjne. Kon-
sekwencją są różnego rodzaju 
urazy, od banalnych stłuczeń po 
groźne złamania, na przykład 
złamanie szyjki kości udowej, 

a nawet pourazowe uszkodzenia 
mózgu. I paraliżujący aktywność 
lęk przed kolejnym upadkiem. 
Wiadomo, że remedium są ruch 
i ćwiczenia fizyczne. Stąd idea 
naszego programu, który reali-
zujemy w partnerstwie z sie-
demnastoma miejskimi i gmin-
nymi samorządami w całym 

województwie – wyjaśnia mar-
szałek Piotr Całbecki

 Uczestnicy programu będą 
trzy razy w tygodniu uczest-
niczyć w specjalnie dla nich 
dobranych ćwiczeniach fizycz-
nych, w niewielkich grupach. 
Dowiedzą się też jak unikać 
niebezpiecznych sytuacji m. in. 
w miejscu zamieszkania i środ-
kach komunikacji publicznej, 
a także jak dzięki zdrowemu ru-
chowi i właściwej diecie zacho-
wać sprawność do późnych lat. 
Rekrutację uczestników oraz 
kandydatów na trenerów, którzy 
będą prowadzić dedykowane im 
zajęcia sportowe (to oferta wy-
łącznie dla wykwalifikowanych 
rehabilitantów i absolwentów 
akademii wychowania fizyczne-
go) już prowadzą zaangażowane 
w projekt samorządy miejskie 
i gminne. 

Wybranym w konkursie ko-
ordynatorem jest programu jest 
bydgoski Regionalny Ośrodek 
Medycyny Sportowej Sportvi-
ta. Po jego stronie są szkolenie 
trenerów, prowadzenie zajęć 
edukacyjnych dla uczestników, 
badania kwalifikacyjne i kontro-
lne oraz nadzór  merytoryczny 

całości. Sportvita stworzy też 
platformę edukacyjną „Aktywny 
senior województwa kujawsko-
pomorskiego”. Finansowanie 
z budżetu województwa wynosi 
150 tysięcy złotych.

(ToB)
fot. ilustracyjne
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Berneński pies pasterski z Bydgoszczy „Capri” z rasy „Cane Corso” z Nowego Miasta Cavalier z Torunia

Seter irlandzki

Biały owczarek szwajcarski

psie piękności na zamku
GOLUB-DOBRZYŃ  W minioną niedzielę Zamek Golubski był gospodarzem 51. Wystawy Psów Rasowych. 
Miłośnicy czworonogów mogli oglądać m.in. owczarki, bernardyny i setery

Organizatorem wystawy 
był Oddział Toruński Związku 
Kynologicznego w Polsce przy 
współudziale Oddziału PTTK im. 
Zygmunta Kwiatkowskiego w Golu-
biu-Dobrzyniu. W imprezie wzięło 
udział ponad 750 psów ze 150 ras. 
Wystawcy, a było ich 550, przyje-
chali z całej Polski i nie tylko. Można 
było spotkać hodowców z Finlandii, 

Rosji, Litwy, Ukrainy i Niemiec.
– Na wystawę przyjeżdżaliśmy 

już wielokrotnie. Zawsze jest bar-
dzo dobrze zorganizowana,  często 
spotykamy tu znajomych –  mówi 
Paulina Małek z Biskupic k. Łubian-
ki, posiadająca hodowlę owczar-
ków niemieckich. Pani Paulina tym 
razem przyjechała ze szczeniakiem 
Fado. 

W trakcie wystawy 12 sędziów 
oceniało psy oraz ich zachowanie 
w kilku kategoriach (najmłodsze 
szczenię, szczenię junior, weteran 
i pies wystawy). Na zwycięzców 
czekały nagrody i tytuły czempio-
nów. 

Chętni mogli też zakupić pod-
stawowe akcesoria dla psów. 

Tekst i fot. (Maw)

Bernardyn z Charszewa k. Rypina

Jedna z posesji w Olesznie po nawałnicy

Region

„To było istne tornado”
Straszliwa nawałnica przeszła w czwartek nad regionem, a najbardziej ucierpieli 
mieszkańcy gminy Wielgie, w powiecie lipnowskim. W samym Olesznie wichura 
zerwała aż 18 dachów, w całej gminie 35. Ludzie mówią, że czegoś takiego nie 
widzieli nigdy w życiu.

dekę, która do momentu wy-
konania nowego dachu będzie 
chronić dom przed zalaniem 
w razie kolejnych opadów desz-
czu. Pan Rafał ma wykupione 
ubezpieczenie budynku, a więc 
dostanie odszkodowanie. Trwa 

szacowanie strat i wysokości 
przyznanej kwoty. Co ważne dla 
mieszkańców w pomoc zaanga-
żowała się też gmina, a nawet 
wojewoda. 

Tekst i fot.
 (ak)

Wszystko zaczęło się ok. 
godz. 18.00. Nawałnica trwała 
dosłownie kilkanaście minut, ale 
była tak gwałtowna, że krajo-
braz pozostawiony przez żywioł 
można określić mianem „jak po 
wojnie”. Najmocniej we znaki 
aura dała się w gminie Wielgie, 
gdzie porywisty wiatr zerwał 
dachy z 35 budynków. Ponad po-
łowa z nich to posesje w Olesz-

nie. Tam rozegrał się prawdziwy 
dramat.

– Zachmurzyło się i zebra-
ła burza. Nikt nawet nie mógł 
pomyśleć, że to przybierze taki 
rozmiar. To było istne torna-
do. Byliśmy w tym momencie 
w domu. Ulewa była taka, że 
przez okna nie było nic widać. 
Nagle usłyszałem straszny huk. 
Po kilku minutach, gdy opady 

ustały, wyszedłem z domu i zo-
baczyłem, że na budynku nie 
ma już dachu. Odrzuciło go kil-
kadziesiąt metrów w pole. Naj-
ważniejsze, że nikomu się nic 
nie stało, ale to dla mnie praw-
dziwy dramat – mówi Pan Rafał 
z Oleszna.

U naszego rozmówcy szyb-
ko pojawili się druhowie z OSP 
Oleszno. Założyli ogromną plan-



R E K L A M A

Czwartek 16 sierpnia 2018 SPOŁECZEŃSTWO 7  GOLUB–CGD.PL

Takie rozwiązania umożliwia 
geolokalizacja, o którą została 
uzupełniona aplikacja. Pracow-

nicy wojewódzkich centrów za-
rządzania kryzysowego mogą 
teraz zawęzić krąg odbiorców 

ostrzeżeń do osób przebywają-
cych na wybranym terenie. Na 
przykład, kiedy wypadek drogo-
wy zdarzy się na lokalnej dro-
dze, możliwe jest przekazanie 
ostrzeżeń dla kierowców znaj-
dujących się w określonej odle-
głości (promieniu) od zdarzenia.

Oprócz funkcji umożliwia-
jących przekazywanie komuni-
katów właściwych dla położenia 
użytkownika (geolokalizacja), 
wprowadzono udogodnienia dla 
osób niedowidzących. Do końca 
lipca br. nowa aplikacja została 
pobrana ponad 53 tysiące razy. 

Regionalny System Ostrze-
gania jest darmową usługą, któ-
ra umożliwia powiadamianie 
obywateli o zagrożeniach. Infor-
macje przekazywane są przez 
Aplikację Mobilną RSO, progra-
my naziemnego multipleksu 
cyfrowego MUX-3 oraz zamiesz-
czane są na stronach interne-
towych urzędów wojewódzkich. 
RSO pełni również rolę eduka-
cyjną. W systemie dostępne są 
poradniki dotyczące m.in. tego, 
jak udzielić pierwszej pomocy 
lub jak zachować się podczas 
burzy, powodzi czy ataku terro-
rystycznego.

oprac. (ToB)
fot. ilustracyjne

Powiat 

Bądź bezpieczny
Użytkownicy smartfonów mogą korzystać z nowej 
wersji aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania. 
Teraz, jeśli ostrzeżenie o zbliżającym się zagrożeniu 
nie dotyczy całego województwa, a jedynie niektó-
rych gmin, to taki komunikat może trafić wyłącznie 
do osób przebywających na zagrożonym terenie. 
Warunkiem jest zainstalowanie aplikacji w telefonie 
i wybranie odpowiednich ustawień.

Imponująca przyroda 
i kiepska infrastruktura

POWIAT  Niedawno przedstawialiśmy zalety wypoczynku nad jeziorem Okonin. Tym razem odwie-
dziliśmy plaże nad jeziorami: Grodno i Sitno

Jezioro Grodno jest położo-
ne najbliżej Golubia-Dobrzynia, 
w odległości około czterech ki-

lometrów. Prowadzi do niego 
ścieżka rowerowa. Jezioro ma po-
wierzchnię 25 hektarów, a mak-

symalna głębokość wynosi tu 
niecałe osiem metrów. Otoczone 
jest z dwóch stron lasem i polami 
uprawnymi. W poprzednich latach 
gmina Golub-Dobrzyń zainwesto-
wała duże pieniądze w utworze-
nie tu kąpieliska z prawdziwego 
zdarzenia. Postawiono pomost, 
budynki gastronomiczne i pole 
biwakowe. Nad jezioro przyjeż-
dżały tłumy mieszkańców. Nad 
wypoczywającymi czuwali ra-
townicy, można było się posilić 
w miejscowym barze. Co po tym 
pozostało? Tylko pomost i budy-
nek gastronomiczny, w którym 
obecnie znajduje się Dom Dzien-
nego Pobytu dla seniorów. Znik-
nęli ratownicy, a pole biwakowe 

pozostawia wiele do życzenia. 
Mieszkańcy mogą się kąpać, ale 
na własne ryzyko. Szkoda, że taki 
wspaniały ośrodek zanika.  

Jezioro w Sitnie jest położone 
trochę dalej od Golubia-Dobrzy-
nia, bo 13 kilometrów. Ten nie-
wielki akwen wodny zyskuje coraz 
więcej zwolenników. Miejscowi 
gospodarze, Karolina i Marcin Ja-
rzębowscy, postanowili wykorzy-
stać atrybuty jeziora. Posiadając 
działkę tuż przy akwenie, urządzili 
małą plażę. Jest drobny piasek, są 
stoliki i boisko do piłki siatkowej. 
Chętni mogą skorzystać z grilla. 
Szkoda tylko, że można się kąpać 
jedynie na własną odpowiedzial-
ność, tu także brakuje ratowni-

ków. Plażowiczów to jednak nie 
odstrasza. Grażyna i Henryk Le-
wandowscy z Golubia-Dobrzynia 
bardzo chętnie przyjeżdżają, aby 
odpocząć od miejskiego zgiełku. 

Z pewnością w naszym po-
wiecie nie brakuje pięknych te-
renów nad jeziorami, jednak 
warto zadbać o odpowiednią 
infrastrukturę i środki bezpie-
czeństwa. W ostatni weekend 
w kraju utonęło 30 osób, a w ca-
łym tegorocznym sezonie takich 
wypadków jest już prawie 300. 
Na szczęście w naszym powiecie 
nie doszło jeszcze do tragicznych 
zdarzeń. 

Tekst i fot. 
(Maw)

Jezioro Grodno

Małżeństwo Lewandowskich w Sitnie Plaża nad jeziorem w Sitnie

Witaj na świecie!
Noworodki

ADRIANNA SZCZĘŚNIAK 
 Urodzona 11 sierpnia 

2018 w Brodnicy o 15:15, 
waga 3150g, wzrost 55 cm. 
Jest pierwszym dzieckiem 
Elżbiety i Andrzeja z No-
wejwsi. 
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– Instytucje kultury w okre-
sie wakacyjnym zazwyczaj robią 
sobie wolne. Filharmonie stoją 
puste, artyści odpoczywają. Skąd 
taka odmienność w Szafarni?

– Chcemy wypełnić tę lukę, 
właśnie dzięki temu, że inne in-
stytucje kultury odpoczywają. Do 
nas przybywają rzesze meloma-
nów, szukają na wakacje miejsca, 
gdzie mogą posłuchać muzyki, 
spędzić kulturalnie czas, dlatego 
nasza oferta jest bardzo cieka-
wa i również pod kątem wakacji 
nazwana „Wakacje z Chopinem”. 
Proponujemy w każdą niedzielę 
o godzinie 12.15 koncerty, recitale 
Chopinowskie różnych wykonaw-
ców. Grają młodzi artyści, bardzo 
młodzi, bo np. laureaci Konkursu 
Chopinowskiego w Szafarni. Są 
z nami uznani muzycy, jak rów-
nież ci dopiero rozpoczynający 
swoją karierę, zaraz po studiach. 

– Chopin, zdaje się, w Sza-
farni również spędzał wakacje.

– Do tego właśnie nawiązuje 
nazwa. Chopin dwukrotnie przy-
jechał do Szafarni. Po raz pierw-
szy w 1824 roku, następnie w 1825, 
bo tak bardzo mu się te wakacje 
spodobały. Podczas naszych kon-
certów nawiązujemy do pobytu 
młodego Fryderyka. Nie tylko gra-
my jego muzykę, ale również pre-
zentujemy „Kuryer Szafarski” – 
letnią gazetę pisaną tu w Szafarni 
przez Chopina na wzór „Kuryera 
Warszawskiego”. Opisuje w niej to 
co zobaczył, co go zafascynowało 
i wcale nie były to wielkie rzeczy, 
jak często myślimy. Zachwycał się 
muzyką ludową, przyrodą, zwie-
rzętami i to wszystko w sposób 
bardzo humorystyczny opisał 
w „Kuryerze”.

– Tegoroczne wakacje z Cho-
pinem dobiegły końca. Jak pod-
sumuje pani trzecią edycję tej 
imprezy? 

– Oczywiście chcielibyśmy 
w każdą niedzielę wakacji propo-

nować słuchaczom koncert, jed-
nak jesteśmy ograniczeni fundu-
szami. „Wakacje z Chopinem” to 
projekt Fundacji Chopin w Ogro-
dzie Sztuk, działającej przy Ośrod-
ku Chopinowskim w Szafarni, 
która nas wspomaga. Dostaliśmy 
mniejsze środki niż prosiliśmy, 
w związku z tym odbyło się sześć 
koncertów. Jako pierwszy zagrał 
Piotr Nowak, razem z Joanną 
Mają Jasnowską. Drugi koncert 
grała wiedeńska pianistka Clara 
Biermasz, następnie Wojciech Ku-
bica, polski artysta. Na kolejnym 
koncercie wystąpili również nasi 
laureaci, pochodzący z Torunia Ty-
moteusz Dobrzyński, który otrzy-
mał wyróżnienie w Konkursie 
Chopinowskim w maju, a z War-
szawy Paweł Wojciechowski – lau-
reat drugiej nagrody w trzeciej, 
najstarszej, grupie wiekowej. Na 
przedostatnim koncercie poja-
wił się Anthony Adkins, pianista 
z Wielkiej Brytanii. To bardzo cie-
kawa postać, ponieważ Anthony 
uczy księżniczkę Aleksandrę. Pod-
czas ostatniego koncertu można 
było posłuchać Rafała Błaszczyka, 
pianisty z Bydgoszczy. Wszystkie 
koncerty poprowadziła dr Ane-
ta Derkowska, znana toruńska 
muzykolog. Przygotowanie do 
wysłuchania utworów, w formie 
krótkiej charakterystyki i poda-
niem cytatów z „Kuryera Szafar-
skiego”, bardzo się publiczności 

spodobało.
– Który z tegorocznych kon-

certów uważa pani za najbar-
dziej udany, najważniejszy?

– Trudno powiedzieć, bo każ-
dy artysta w inny sposób potrak-
tował Fryderyka Chopina i zosta-
ły przygotowane bardzo ciekawe 
repertuary. Większość artystów 
grała mazurki, bo one najbardziej 
kojarzą się z latem. Pojawiły się 
też i nokturny i impromtu i bal-
lada. Trudno powiedzieć, który 
był najlepszy, każdy miał swoją 
ogromną wartość.

– Co będzie się działo po wa-
kacjach w Szafarni? 

– Po raz pierwszy proponu-
jemy naszym słuchaczom zakoń-
czenie wakacji, nazwaliśmy ten 
koncert „Biesiada u Chopina”. 
Może dziwnie to zabrzmi, ale 
chcemy pokazać, że można się 
bawić w sposób bardzo kultural-
ny. Będzie to koncert plenerowy 
o śpiewnym i tanecznym cha-
rakterze piosenki lat międzywo-
jennych, typowo biesiadnej. Na-
stępny koncert będzie już bardzo 
poważny, z okazji trzydziestolecia 
Ośrodka Chopinowskiego. Propo-
nujemy również naszym słucha-
czom „Szafarskie Sceny Młodych” 
– to ukłon w stronę młodych ar-
tystów, którzy rozpoczynają swo-
ją drogę i nie zawsze mają gdzie 
wystąpić. Nie zabraknie muzyki 
dawnej, będzie koncert Kapeli 

Non Grata, czyli nadwornego ze-
społu Królewny Anny Wazówny. 
Później, w listopadzie, przyjdzie 
pora na Koncert Muzyki Polskiej 
i cieszący się dużym powodze-
niem koncert „Bułat Okudżawa 
i Włodzimierz Wysocki” (24 listo-
pada). Rok zakończymy „Szafar-
skim Wieczorem Kolęd”, na któ-
rym kolędujemy z mieszkańcami 
pobliskich miejscowości. Tak po-
krótce wygląda repertuar na naj-
bliższe półrocze.

– Oprócz działalności kon-
certowej, Szafarnia prowadzi 
również zajęcia edukacyjne, 
prawda?

– Bardzo nam zależy na edu-
kacji muzycznej, wypełniamy zno-
wu lukę, bo w szkołach, jak wie-
my, muzyki jest coraz mniej, nad 
czym bardzo ubolewam. Dobrze, 
że Golubiu-Dobrzyniu powstała 
szkoła muzyczna i dzieci są bar-
dziej edukowane, ale w zwykłych 
szkołach podstawowych nie ma 
tej muzyki za wiele, dlatego pro-
ponujemy różne rodzaje audycji. 
Jedna z nich to aktywne słuchanie 
muzyki, czyli przy muzyce Fryde-
ryka Chopina i nie tylko, bawimy 
się z dziećmi, uczymy je odbioru 
muzyki, ale również proponu-
jemy audycje o kilku tematach 
związanych z Fryderykiem Cho-
pinem. Poznajemy jego życie, 
twórczość, ciekawostki z życia. 
Audycje te skierowane są do dzie-

ci, do młodzieży, ale również do 
osób dorosłych. Dla każdej ka-
tegorii wiekowej prowadzone są 
oczywiście w adekwatny sposób, 
podejmujemy inne zagadnienia. 
Dla dorosłych są to często wątki 
bardzo pikantne, z życia i miłości 
Chopina, które cieszą się ogrom-
nym powodzeniem.

– Pieniądze z biletów z „Wa-
kacji z Chopinem” przeznaczone 
są na działalność Fundacji Cho-
pin w Ogrodzie Sztuk, której za-
daniem jest wspieranie młodych 
adeptów sztuki. Czy możemy coś 
powiedzieć o tych artystach?

– Po raz pierwszy „Wakacje 
z Chopinem” były biletowane, 
taka była decyzja zarządu, żeby 
wspomóc fundację. Wspiera ona 
młode talenty, dajemy nagrody 
w konkursach, i pieniężne i sty-
pendia. Fundacja organizuje także 
konkurs dla dzieci – to Cecyliański  
Przegląd Piosenki i Pieśni Religij-
nej, w którym nagradzamy dzieci 
śpiewające. Muszą to być zespoły 
wokalne, a nie soliści. Kładziemy 
nacisk na wspólne muzykowa-
nie, co ważne, nie wolno używać 
podkładów muzycznych. Dzieci 
muszą same grać albo akompa-
niować może osoba starsza, więc 
rozwijamy wrażliwość muzyczną 
i umiejętność wspólnego muzy-
kowania. Festiwal ten cieszy się 
dużym powodzeniem. Odbywa się 
listopadzie, w okolicy Święta Świę-
tej Cecylii. Jego celem jest odno-
wienie muzyki religijnej, dlatego 
w regulaminie jest zapis, że jed-
na z pieśni musi być tradycyjna, 
a druga o bardziej rozrywkowym 
charakterze. Dzieci przepięknie 
przygotowują te utwory i dlatego 
fundacja z przyjemnością wspo-
maga ich działalność. 

– Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję.

Rozmawiał: Tomasz Kurjata
fot. archiwum

owocne wakacje z chopinem
WYWIAD  W rozmowie z naszym tygodnikiem Agnieszka Brzezińska, dyrektor Ośrodka Chopinowskiego 
w Szafarnii, podsumowuje projekt „Wakacje z Chopinem”, opowiada o młodych talentach i przedstawia 
koncertowe plany ośrodka na najbliższe miesiące 

Powiat 

Uwaga na oszustów
Wśród rolników ekologicznych rozpowszechniane są 
informacje o rzekomym powstaniu Europejskiego 
Rejestru Ekologicznych Producentów Rolnych oraz 
o potrzebie uiszczenia opłaty w wysokości 280 zł za 
wpis do tego rejestru.

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi informuje, iż 
zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami dotyczącymi rolnictwa 
ekologicznego taki rejestr na 

poziomie Unii Europejskiej nie 
został utworzony.

Producenci ekologiczni nie 
mają obowiązku zgłaszania się 
do żadnego Europejskiego Re-

jestru Ekologicznych Producen-
tów Rolnych.

Zgłoszenie podjęcia działal-
ności w rolnictwie ekologicznym 

nie jest również związane z żad-
nymi opłatami w tym zakresie.

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi  przekazało już 

odpowiednie informacje w tej 
sprawie do organów ścigania.

oprac. (ToB)
fot. ilustracyjne



Czwartek 16 sierpnia 2018 Z KRAJU I REGIONU 9

DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Ponad pół miliona wniosków o „Dobry start”

Prawie 565 tys. świadczeń z programu „Dobry Start” wypłacono w lip-
cu rodzinom. To ponad 169,4 mln zł wsparcia dla uczniów rozpoczy-
nających rok szkolny. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko 
uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci 
niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukoń-
czenia przez nie 24 roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć 
wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek 
o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa 
rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrek-
tor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Złożenie wniosku w sierpniu 
gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy 
zostanie złożony w kolejnych miesiącach (termin mija 30 listopada), to 
pomoc do rodziny tra�  w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia.

Zielona energia dla mieszkańców

Przy około 1,5 tysiąca budynków mieszkal-

nych w regionie zaczynają się pojawiać panele 

fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy 

ciepła. Instalacje wykorzystujące odnawialne 

źródła energii będą też działać przy budyn-

kach publicznych oraz placówkach medycznych. 

Większość to przedsięwzięcia przygotowane 

przez samorządy lokalne i skierowane bezpo-

średnio do mieszkańców, czyli montowane na 

ich domach. Trwa realizacja tych projektów. Do-

finansowanie dotyczy zakupu i instalacji paneli 

fotowoltaicznych służących do produkcji energii 

elektrycznej lub kolektorów słonecznych wyko-

rzystywanych do podgrzewania wody, a w nie-

których przypadkach także pomp ciepła.

Zrób kolonoskopię

Trwa, � nansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, 
wojewódzki program pro� laktyki i wczesnego wykrywania 
nowotworów jelita grubego, z bezpłatnymi badaniami kolono-
skopowymi. Badania realizuje 14 wybranych w konkursie o do-
� nansowanie placówek medycznych w całym regionie. O tym, 
gdzie można się przebadać, informuje marszałkowska infolinia 
pod numerem telefonu 56 652 18 73. 
Rak jelita grubego to jeden z najczęściej występujących nowo-
tworów złośliwych. Ryzyko zachorowania rośnie z wiekiem, 
dlatego osobom po 50. roku życia zaleca się regularne bada-
nia pro� laktyczne. Z bezpłatnych przesiewowych badań kolo-
noskopowych mogą skorzystać osoby z grup podwyższonego 
ryzyka zachorowania na raka jelita grubego – w wieku 50-65 
lat, a także młodsze, w których rodzinach stwierdzono wcze-
śniej tego rodzaju schorzenia.

Dług w ratach

Inspektorat ZUS w Grudziądzu zaprasza 16 sierpnia w godz. 10.00-12.00 na dyżur tele-foniczny eksperta nt. ulgi w spłacie należności (tel. 56 45 06 799). Dyżur skierowany jest do przedsiębiorców, którzy mają problem z opła-caniem składek. Ekspert wyjaśni, co podle-ga rozłożeniu na raty, co powinien zawierać wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty, jakie dokumenty powinny być dołączone do wnio-sku oraz co zrobić, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie sytuacja � nansowa.

Uwaga na upały! 

Wysokie temperatury w Polsce nie odpuszczają. MSWiA oraz Wojewódz-
kie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy apelują o nieba-
gatelizowanie ostrzeżeń o upałach i przestrzeganie zasad bezpieczeń-
stwa. Starajmy się nie przebywać w pełnym słońcu. Jeśli nie musimy, 
nie wychodźmy z domu w godzinach południowych. Każdy powinien 
pamiętać o wypijaniu dużej ilości wody i unikaniu zbędnego wysiłku 
� zycznego. Zachowajmy rozwagę również podczas jazdy samochodem. 
Pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt w zaparko-
wanym pojeździe. Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką 
dorosłych. Pływajmy tylko w miejscach strzeżonych, tam gdzie nad na-
szym bezpieczeństwem czuwają ratownicy i pod żadnym pozorem nie 
wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu. Tzw. dzikie kąpieliska można 
zgłosić za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na stronie 
internetowej policji.

Prowadzisz działalność? 
Przyjdź do ZUS-u 

Od 1 stycznia 2018 r. płatnik jednym przelewem 
opłaca składki na: ubezpieczenia społeczne 
(emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadko-
we); ubezpieczenie zdrowotne; Fundusz Pracy; 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
czych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Każ-
dą wpłatę na koncie płatnika ZUS dzieli propor-
cjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze, 
począwszy od najstarszej należności. Jeśli chcesz 
poznać zasady rozliczania wpłaty w ramach ubez-
pieczenia i funduszy czy też dowiedzieć się więcej 
o e-usługach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecz-
nych, przyjdź 17 sierpnia w godz. 9.00-12.00 na 
Drzwi Otwarte do Inspektoratu ZUS w Lipnie.

Więcej pieniędzy dla producentów trzody chlewnej

O 15 mln zł zwiększone zostały środki dla producentów trzody chlewnej 
z terenów objętych ASF, przewidziane na udzielanie i wypłatę w 2018 roku 
nieoprocentowanych pożyczek przeznaczonych na s� nansowanie nieure-
gulowanych zobowiązań cywilnoprawnych. To już kolejna transza skierowa-
na w tym roku na taką pomoc, a łączna kwota wsparcia wynosi 71,5 mln zł. 
Obecnie zawierane są kolejne umowy pożyczek. ARiMR przypomina, że nabór 
wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym. Wniosek o pożyczkę można 
złożyć w biurze powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 
albo siedzibę producenta trzody chlewnej. Pożyczkę można zaciągnąć na okres 
do 10 lat. Agencja nie pobiera żadnych opłat z tytułu jej udzielenia. Potrzebne 
dokumenty znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl.
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Zwrot za matę 
W związku z afrykańskim pomorem świń, na tere-
nie całego kraju obowiązują zasady bioasekuracji. Te 
działania mają zabezpieczać hodowle przed wiru-
sem. Rolnicy będą mogli uzyskać refundację części 
pieniędzy przeznaczonych na zakup podstawowych 
środków dezynfekcyjnych. 

ARiMR

Zaproszenie

Uprawa

Ciekawostki

Premia dla pomysłowych

Święto ziemniaków

Drogie okienko

Biedroneczka do warzyw

Wśród rolników są wizjonerzy, którzy wymyślają nowe, ciekawe przedsięwzięcia. 
Mogą liczyć na wsparcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

8 września w Przysieku pod Toruniem odbędzie się 
doroczny festyn „Barwy Lata, Dary Jesieni”, połączony 
ze świętem ziemniaka.

Czasowe dopuszczenie do użytkowania rzepaku za-
prawionego neonikotynoidami miało sprawić, że 
rolnicy odetchną z ulgą i nie będą już obawiali się 
szkodników. Okazało się, że wkrótce po ogłoszeniu 
złagodzenia przepisów ceny zaprawionych nasion 
znacznie wzrosły.

Biedronka to nazwa owada, ale także robota uprawowego, który pomaga już rol-
nikom produkującym warzywa.

ASF

Nieco czasu na płyty
PRAWO  Wiele emocji budzi przyjęte w czerwcu tego roku 
rozporządzenie dotyczące prawa wodnego. Nakłada ono na rol-
ników obowiązek budowy płyt obornikowych. Kto i jakie musi 
postawić?

Przypomnijmy, że jednym 
z wymogów bioasekuracji jest 
wykładanie przed wejściem do 
pomieszczeń gospodarczych mat 
dezynfekcyjnych, które powinny 
być systematycznie nasączane. 
7 sierpnia okazało się, że rolnicy 
będą mogli starać się o refun-
dację części kosztów związanych 
z tym konkretnym obowiązkiem. 
Oprócz mat, refundacja ma objąć 
również zakup środków dezynfek-
cyjnych, sprzętu do wykonywania 
zabiegów dezynfekcji, deratyzacji 
i dezynsekcji, obuwia ochronnego 
oraz wydatków poniesionych na 
zabezpieczenie budynków, w któ-

rych są utrzymywane świnie, 
przed dostępem zwierząt domo-
wych.

Refundacja ma wynieść 75 
proc. kosztów w tym roku i 50 
proc. w kolejnych. Póki co, nie 
wiadomo jeszcze, od kiedy będzie 
można składać wnioski o tę formę 
pomocy. Dotacje mają wesprzeć 
rolników, którzy zmagają się z do-
stosowaniem gospodarstw do za-
sad bioasekuracji. Przypomnijmy, 
że jeśli powiatowy lekarz wetery-
narii stwierdzi, że rolnik nie speł-
nia zasad bioasekuracji, może wy-
dać zakaz utrzymywania świń. 

(pw), fot. ilustracyjne

ARiMR przygotowała pro-
gram o nazwie „Współpraca”. 
Dzięki niemu grupa rolników, 
którzy wpadli na nowy pomysł, 
będzie mogła uzyskać pomoc 
na realizację projektu. Jedna 
grupa może uzyskać nawet do 5 
mln zł! Wnioski o pomoc moż-
na składać do końca września, a 
budżet całego programu wynosi 
58 mln zł. 

Rolnik, by uzyskać pomoc, 

będzie musiał wykazać się 
wdrożeniem nowego produktu, 
który jest udoskonalony w sto-
sunku do tych, które są obecnie 
na rynku. Może to być również 
wprowadzenie nowych proce-
sów technologicznych, nowych 
metod organizacji pracy itd. 
Projekty oceniać będzie szerokie 
grono ekspertów. 

(pw), fot. ilustracyjne

Na czas festynu organiza-
torzy przygotowali szereg kon-
kursów. Jeden z nich dotyczył 
będzie Lokalnych Grup Działania. 
Ich zadaniem jest przygotowanie 
jak najbardziej atrakcyjnego sto-
iska z produktami regionalnymi 

i rękodziełem ludowym. Drugi 
z konkursów dotyczy ziemniaka 
i jego roli w polskiej i regionalnej 
kuchni. Zgłoszenia przyjmowane 
są do 31 sierpnia. Danie z ziem-
niakiem w roli głównej będzie 
prezentowane podczas festynu 

w Przysieku. Komisja oceni je pod 
kątem smaku, zapachu, estetyki, 
sposobu prezentacji oraz związku 
z regionem. 

Plantatorów ziemniaków 
w Przysieku zainteresować może 
wystawa odmian oraz tzw. test 
konsumencki. Ziemniaki będzie 
można również kupić.

Festyn da też okazję do od-
wiedzenia stoisk z produktami 
regionalnymi i rzemiosłem oraz 
roślinami ozdobnymi. Na scenie 
wystąpią zespoły folklorystyczne. 
Początek 8 września o godzinie 
10.00.

(pw)

Cena zaprawionego rzepaku 
wzrosła z poziomu 40 zł za jed-
nostkę siewną do 90 zł. Praw-
dopodobnie jedną z przyczyn 
takiego stanu rzeczy jest fakt, 
że zezwolenie na sprzedaż ma 
tylko kilka firm, które posiadają 
stosowny certyfikat. Ponieważ 
zgoda na sprzedaż będzie obo-
wiązywać do listopada, zapewne 
producenci chcą wykorzystać to 
krótkie okienko czasowe, by za-
robić. Według zapowiedzi resor-
tu rolnictwa, kolejnych zgód na 
sprzedaż ma już nie być. 

Na zakupionym materiale 
siewnym zaprawionym neoni-

kotynoidami rolnicy znajdą in-
formacje o środkach ostrożności 
związanych z ochroną środowi-
ska. Będzie także konieczność 
poinformowania zainteresowa-
nych stron o tym, że wysiewamy 
nasiona zaprawione w ten spo-
sób. 

W kwietniu br. Komisja Eu-
ropejska zakazała stosowania 
trzech pestycydów z grupy neo-
nikotynoidów. Są to: imidaklo-
prid, klotianidyna i tiametoksam. 
Rozporządzenie ma zacząć obo-
wiązywać przed końcem roku.

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Robota, który kształtem 
przypomina nieco biedronkę, wy-
konali naukowcy z Sydney w Au-
stralii. Każde z kół może poruszać 
się w dowolnym kierunku, przez 
co jest on bardzo łatwy w prowa-
dzeniu. Robota nie trzeba łado-
wać prądem ani nalewać do niego 
paliw stałych. Jest zasilany z pa-
neli fotowoltaicznych zainstalo-

wanych na jego kopulastej kon-
strukcji. Posiada wiele czujników 
i kamery. Dzięki temu jest w sta-
nie sam zauważyć na polu grządki 
i wjechać dokładnie między nie. 

Biedronka jest robotem testo-
wym. Dzięki czujnikom, rozpozna-
je kondycję warzyw. Inżynierowie 
wykorzystają konstrukcję także 
do innych zadań. Jednym z nich 

jest precyzyjny oprysk warzyw. 
Na podstawie robota Biedronka 
stworzono model o nazwie RIP-
PA. Puszczony na pole skanuje 
każde warzywo i ocenia, czy na-
leży wykonać oprysk. Jeśli tak, 
aplikuje małą dawkę. To świetne 
rozwiązanie, które zaoszczędza 
czas i pieniądze plantatorów. 

(pw)

Dostosowanie powierzchni 
lub pojemności miejsc do prze-
chowywania nawozów natural-
nych ma być rozłożone w czasie. 
Najpierw będą to musieli uczynić 
wielcy hodowcy, prowadzący ho-
dowlę w liczbie większej niż 210 
Dużych Jednostek Przeliczenio-
wych. Przypomnijmy, że DJP to 
umowna jednostka, odpowiadają-
ca jednej krowie o masie 500 kg. 
Jeden tucznik to 0,14 DJP, maciora 
0,35 DJP. Ta kategoria zawiera tak-

że hodowców świń powyżej 2 tys. 
stanowisk i o wadze ponad 30 kg 
oraz gospodarstwa utrzymujące 
powyżej 750 macior. Właściciele ta-
kich gospodarstw będą mieli czas 
do 31 grudnia 2021 roku na dosto-
sowanie płyt i zbiorników.

Druga grupa gospodarstw, 
które muszą się dostosować, to te 
prowadzące chów zwierząt w licz-
bie mniejszej lub równej 210 DJP. 
Oni mają czas do 31 grudnia 2024 r.

Zanim obliczymy pojemno-

ści zbiorników lub powierzchnię 
miejsc do przechowywania na-
wozów naturalnych, powinniśmy 
sporządzić spis stada i przeliczyć 
na współczynnik DJP. Pojemność 
zbiorników na nawozy naturalne 
płynne powinna umożliwić prze-
chowywanie ich przez 6 miesięcy. 
Co do powierzchni miejsc do prze-
chowywania nawozów stałych, 
winna umożliwić składowanie ich 
przez 5 miesięcy.

(pw)
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- tzw. Forsterówka, czyli rezyden-
cja gauleitera SS Alberta Forstera, 
określanego mianem kata Pomo-
rza, mieszkającego tu podczas II 
wojny światowej. Wyspa pod ko-
niec wojny była punktem przerzu-
towym Niemców uciekających na 
Hel i dalej na Zachód. 

W Przegalinie obejrzymy za-
bytkową śluzę, poza tym dawną 
przystań hydroplanów w Gór-
kach Wschodnich, stele ewan-
gelickie z XVIII wieku znajdujące 
się przy kościele w Sobieszewie. 
Niewątpliwą atrakcją jest wieża 
ciśnień „Kazimierz”. Oprócz swej 
właściwej funkcji wieży ciśnień, 
czyli tłoczenia wody, spełnia ona 
również rolę edukacyjną i tury-
styczną. 

Aktywny turysta
Poruszając się Międzynaro-

dowym Szlakiem Nadmorskim 
E-9, czyli pieszym szlakiem tu-
rystycznym o długości około 10 

kilometrów, oznaczonym kolo-
rem zielonym, zaliczymy spa-
cer lasami nadmorskimi. Jest 
również szlak rowerowy o dłu-
gości 27 kilometrów, oznaczony 
kolorem niebieskim, w kształcie 
pętli, po której możemy okrążyć 
całą wyspę. 

W okresie letnim wyspa prze-
żywa oblężenie turystów. Znaj-
dują się tu liczne hotele i motele, 
gdzie stosunkowo łatwo znaleźć 
zakwaterowanie, chociaż ceny są 
wygórowane z uwagi na bliskość 
Gdańska. Dojazd na wyspę nie 
jest łatwy. Most pontonowy jest 
w ciągłym remoncie. Obecnie 
jest budowany nowy most zwo-
dzony, który ma być uruchomio-
ny na przełomie września i paź-
dziernika. Od strony wschodniej, 
czyli od strony Stegny, można się 
dostać na wyspę promem, ale 
kursuje on tylko do jesieni.

(Maw), fot. wikimedia

Do powstania tej wyspy rękę 
przyłożył człowiek. Liczne podto-
pienia terenów przez wylewającą 
Wisłę spowodowały, że w 1895 roku 
dokonano przekopu Wisły na odcin-
ku ponad 7 kilometrów. Wytyczono 
nową drogę wodną na odcinku od 
Przegaliny do Zatoki Gdańskiej. Od-
cinek rzeki nazwano Wisłą Śmiałą. 
W ten sposób powstała wyspa, któ-
ra znajduje się w odległości około 
15 kilometrów od centrum Gdań-
ska. Na jej terenie znajdują się dwa 
rezerwaty przyrody: Mewia Łacha 
i Ptasi Raj.

Dla przyrodników…
Mewia Łacha to teren fok 

i ptaków, którymi opiekują się or-
nitolodzy z grupy Kuling. Właśnie 
dzięki tej grupie turyści mogą się 
zapoznać z poszczególnymi gatun-
kami ptaków chronionych. Z licz-
nych platform obserwacyjnych 
można oglądać ptactwo i tereny 
lęgowe. Wytrwali turyści w okresie 

letnim zachwycą się widokiem od-
poczywających fok, ale także czapli 
siwych i rybitw czubatych. Na tere-
nie wyspy ptaki robią sobie przerwę 
w trakcie przelotów wiosennych 
z Syberii do Europy Zachodniej. 

Rezerwat, wraz z otaczającym 
terenem, jest pod ścisłą ochroną. 
Można się po nim poruszać tylko 
po wyznaczonych trasach. Obo-
wiązuje zakaz plażowania i wpro-
wadzania psów. Lepiej stosować się 
do zasad, bo za ich złamanie grożą 
konsekwencje finansowe (wysoki 
mandat). 

Najłatwiej dotrzeć do rezerwa-
tu od strony przeprawy promowej, 
gdzie możemy dojechać samocho-
dem. Dalej poruszamy się piechotą 
przez las. Trasa jest dobrze oznako-
wana, więc nie powinno być kłopo-
tów z pokonaniem jej.

Rezerwat Ptasi Raj to z kolei 
idealne miejsce na sobotni wypo-
czynek. Trasa zwiedzania (ok. 6 km) 

prowadzi po terenie, gdzie swoje 
stanowiska lęgowe posiada 45 ga-
tunków przepięknych skrzydlatych 
okazów. Są tu dwa jeziora: Karaś 
i Ptasi Raj, przy których są posta-
wione wieże widokowe. Do Ptasie-
go Raju najlepiej dostać się piecho-
tą, idąc plażą i lasem. Można też 
zaparkować w Górkach Wschodnich 
i udać się bezpośrednio do lasu.

Latem na Wyspie Sobieszew-
skiej odbywa się Piknik Wyspa Przy-
rodników (w tym roku był w lipcu), 
podczas którego naukowcy oraz 
studenci uczelni przyrodniczych 
pokazują, czym żyje na co dzień 
ten teren. Wyjaśniają tajemnice po-
wstawania piasku morskiego i mu-
szelek. To bardzo ciekawa impreza 
o charakterze edukacyjnym. Cie-
szy się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców Gdańska.

…i historyków
Na terenie wyspy znajduje 

się też coś dla miłośników historii 

Wyspa Sobieszewska
PODRÓŻE  Wyspa Sobieszewska - obecnie dzielnica Gdańska i jeden z kurortów nadmorskich - to trzecia 
pod względem wielkości wyspa (ma powierzchnię 37 kilometrów kwadratowych) naszego wybrzeża
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Teatr

Znani aktorzy na scenie 
5 października o 18.00 warto wybrać się do Wąbrzeskiego Domu Kultury na spek-
takl teatralny w reżyserii Wojciecha Malajkata pt. „Pół na pół”.

 Lipno
 W piątek 31 sierpnia w parku miejskim w Lipnie planowana 

jest kolejna edycja festiwalu Lipa. Część konkursowa rozpocznie się 
o 15.00, a o 19.00 wystąpią gwiazdy – Drunk Riders i Mikromusic. 
Ten ostatni działa na rynku muzycznym już od ponad 15 lat. Został 
założony przez wokalistkę Natalię Grosiak i gitarzystę Dawida Kor-
baczyńskiego. Grupa nagrała takie utwory jak: „Bezwładnie”, „Takie-
go chłopaka” czy „Krystyno”. Wstęp wolny.

 Wąbrzeźno
 W sobotę 18 sierpnia o 19.30 na pl. Jana Pawła II odbędzie się 

„Muzyczne Popołudnie”. Wystąpią Molekuły, Starting Over oraz 
inne, lokalne zespoły. Wstęp wolny. 

 20 sierpnia o godz. 11.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury będzie 
można obejrzeć przedstawienie teatralne pt. „Złota kaczka”. Wystą-
pią aktorzy teatru Krak-Art z Krakowa. Tym razem dzieci będą mo-
gły zobaczyć losy Szewczyka, który stał się bogaty za sprawą kaczki. 
Młodzi widzowie dowiedzą się, że bogactwo szczęścia nie daje, jeśli 
nie można się nim dzielić z innymi. Tradycyjnie już ciekawa scene-
ria, kostiumy i czynny udział dzieci w teatrzyku sprawią, że będzie 
to zaczarowana podróż do krainy bajek. Bilety w cenie 5 zł do naby-
cia w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00.

 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci, które ukończyły 7 lat, 
do udziału w drugiej edycji bezpłatnych warsztatów tematycznych. 
Już od 20 sierpnia w godz. 11.00-13.00 na zainteresowanych czekają 
animatorzy. Zapisy osobiście w Dziale Animacji Kultury WDK (wy-
magane wypełnienie karty zgłoszenia). Liczba miejsc ograniczona. 
Informacje pod numerem telefonu 56 688 17 27, wew. 24. 

 22 sierpnia o godz. 11.00 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na 
bezpłatny plener malarski dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzo-
ne będą przez Wiesława Rybszlegera. Plener jest doskonałą okazją 
do rozwijania umiejętności twórczych w każdym wieku i na każ-
dym etapie nauki. Intensywna praca twórcza w otoczeniu przyrody 
i osób o podobnych zainteresowaniach sprzyja poszukiwaniom ar-
tystycznym i wypracowaniu własnych środków wyrazu. Zgłoszenia 
są przyjmowane do 17 sierpnia w Dziale Animacji Kultury osobiście 
lub pod numerem telefonu 56 688 17 27 wew. 24. Wydarzenie do-
finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018.

 W dniach 23-26 sierpnia planowany jest Miejski Plener Malarski 
organizowany przez Wąbrzeski Dom Kultury. Zwieńczeniem trzy-
dniowego spotkania przy sztalugach, prowadzonego przez artystę 
malarza Andrzeja Sobczyka, będzie wystawa.

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

rockowe kapele zagrają w ramach szóstej edycji festiwalu „Ri�  Ma-
ster”. Gwiazdą wieczoru będzie Leniwiec. Zespół pochodzi z Jeleniej 
Góry. Wykonuje muzykę z pogranicza punk-rocka, reggae i ska. Gru-
pa 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 Ama-
torskich „Stopklatka”. Konkurs adresowany jest przede wszystkim 
do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych, studentów oraz pozostałych miłośników amatorskiego filmo-
wania. 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, na-
leży nadsyłać do 27 sierpnia na adres: Rypiński Dom Kultury, ul. 
Warszawska 8, 87-500 Rypin. Można zgłosić maksymalnie dwie pro-
dukcje. Organizatorzy przewidzieli pulę nagród finansowych i rze-
czowych. 

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Punkowa legenda
w Golubiu-Dobrzyniu 
WYDARZENIA  W niedzielę 9 września o 19.00 w Domu Kul-
tury w Golubiu-Dobrzyniu wystąpi formacja Farben Lehre. 
Bilety już w sprzedaży

Główne role w sztuce grają 
Piotr Szwedes i Piotr Polk. 

– Proponowana komedia to 
opowieść o realizacji życiowych 
planów i marzeń dwóch przyrod-
nich braci: Roberta i Dominika. 
Jednak wbrew pozorom bracia 
wcale nie są bezdusznymi potwo-

rami czyhającymi na śmierć swej 
matki i jej spadek – informuje 
WDK. 

Sztuka ma charakter świetnie 
napisanej komedii kryminalnej, 
gdzie dominują piętrowe kłam-
stwa, zwroty akcji i mnóstwo hu-
moru. Bilety do nabycia w kasie 

WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-
16.00 w cenie 60 zł/os., natomiast 
cena biletów grupowych (grupa od 
15 osób) wynosi 50 zł/os. Zaintere-
sowani są proszeni o kontakt pod 
nr. tel. 56 688 17 27, wew. 27. Przed-
sprzedaż biletów do 31 sierpnia. 

(ToB), fot. WDK

Grupa Farben Lehre działa 
od ponad 30 lat i jest jedną z naj-
bardziej cenionych kapel punk-
rockowych w naszym kraju. Zosta-
ła założona w Płocku, z inicjatywy 
Wojciecha Wojdy i Marka Knapa. 

W 1990 roku muzycy odnieśli 
pierwszy poważny sukces, zosta-
jąc jednym z laureatów festiwalu 
w Jarocinie. Rok później ukazał się 
debiutancki album Farben Lehre 
zatytułowany „Bez pokory”. 

W kolejnych latach forma-
cja ugruntowała swoją pozycję 
na rodzimym rynku muzycznym, 
nagrywając kolejne udane albu-
my, promowane takimi utworami 
jak: „Matura”, „Spodnie z GS-u” czy 
„Anioły i Demony”. W 2004 roku 
Wojda z powodzeniem zaangażo-
wał się w organizację corocznej 
trasy Punky Reggae Live. Płytowy 
dorobek Farben Lehre zamyka wy-
dany dwa lata temu krążek „Trzy 
dekady”. Obecnie skład tworzą: 
Wojciech Wojda, Filip Grodzicki, 
Gerard Klawe i Konrad Wojda. 

Zespół zagra w Golubiu-Do-
brzyniu już w niedzielę 9 września 
o 19.00. Bilety w przedsprzedaży 
kosztują 25 zł, a w dniu koncer-
tu – 35 zł. Wejściówki do nabycia 
w domu kultury. Rezerwacji tele-
fonicznej można dokonać pod nr. 
tel. 665 823 666. 

(ToB)
fot. internet
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06:05 Elif

05:30 Telezakupy 
06:05 Elif odc. 301 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
  odc. 162 - serial
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny na arenie walki  
 wielkich kotów  - fi lm
09:05 Ranczo odc. 22 s. 2 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 87 s. 7 - serial
11:05 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 6 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:45 Wielkie migracje zwierząt 
 odc. 3 - serial
13:50 Elif odc. 302 - serial
14:35 Opole na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 17 - serial
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 163 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 16
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów odc. 61, 62 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 18 - serial
21:00 Sprawa dla reportera
22:00 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 10
22:30 Ojciec Mateusz 
 odc. 205 s. 16 - serial
23:25 Ocaleni odc. 21

05:10 Ukryta prawda odc. 307 - serial 

06:20 Szpital odc. 379 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 98 - serial 

08:15 Dr House odc. 1 s. 5 - serial

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

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 654 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 99 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 553 - serial 

14:55 Szpital odc. 380 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 5  - serial

16:55 Dr House odc. 4 s. 5 - serial

18:00 Dr House odc. 5 s. 5 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 655 - serial 

20:00 To już jest koniec - komedia

22:20 Lucyfer odc. 6 - serial

23:20 Rush odc. 7 - serial

00:20 Jonah Hex - fi lm

06:00 Spadkobiercy odc. 27 

07:05 Turbo Fast odc. 2 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 3 - serial

08:00 Drużyna A odc. 22 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 1 - serial

10:00 Na patrolu odc. 37 - serial

10:30 Na patrolu odc. 38 - serial

11:00 Drużyna A odc. 23 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 2 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 112 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 178

15:00 Esmeralda odc. 98

16:00 Esmeralda odc. 99

17:00 Esmeralda odc. 100

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 417 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 418 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 200 - serial

21:00 Zawód szpieg - fi lm

23:45 Tuż przed tragedią - serial

01:25 Graffi ti

06:00 Kontrakt na miłość odc. 4 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 123 - serial
08:00 Niewolnica Victoria 
 odc. 9
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 22 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 s. 2 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 10 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 10 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 38 - serial
14:00 Zbuntowany anioł odc. 15
15:00 Zbuntowany anioł odc. 16
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 11 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 11 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 25 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 26 - serial
20:00 Straszny fi lm II - komedia 
21:40 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 1
22:40 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 2 
23:35 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 3 
00:30 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 4 

08:00 Dezerterzy odc. 82

08:35 Wrota Europy - dramat

10:05 Mała sprawa - fi lm

11:00 Marszałek Piłsudski 

 odc. 4 - serial

12:10 Marszałek Piłsudski 

 odc. 5 - serial

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1245 

13:25 Urodzony po raz trzeci - fi lm

15:10 Listy naszych czytelników - fi lm

15:40 Smutek Pragi

16:10 Gdy zaczynaliśmy odc. 5

16:40 Słoneczny zegar - fi lm

18:45 W piątą stronę świata 

 odc. 6 - serial

19:40 Studio Kultura

20:00 Kobra: Pomarańcze

21:15 Człowiek z Zachodu - western

23:05 Scena klasyczna odc. 23

23:55 Dziennik fi lozofa odc. 148 

00:15 Biały bóg - thriller

06:50 Był taki dzień odc. 656
06:55 Pojazdy powstańczej Warszawy   
 - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 70
08:35 Tańczący z naturą 
 odc. 25 s. 2 - serial
09:05 Wojenne dziewczyny 
 odc. 6 - serial
09:55 Podróże z historią odc. 10 s. 1
10:30 Flesz historii 
10:50 Życie po radziecku odc. 3 - serial
11:20 17 dni
12:15 Błękitna Armia 1917-1919 - fi lm
13:30 Było, nie minęło 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 10
14:55 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 42 - serial
15:25 Jedwabny szlak odc. 2 - serial
16:30 Testament  - fi lm
17:30 Powstanie Warszawskie dzień po  
 dniu odc. 16
17:40 1920. Wojna i miłość 
 odc. 9 - serial
18:30 Zamość 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 24
20:00 Było, nie minęło 
20:35 Opowieść o Indiach odc. 4 - fi lm
21:45 Wojenne dziewczyny 
 odc. 7 - serial
22:40 Spór o historię odc. 17
23:20 Historie prawdziwe odc. 5
23:55 Historie prawdziwe odc. 6
00:35 Życie Kamila Kuranta 
 odc. 3 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia
08:45 Przygody Monster Trucków 
 - serial
09:00 Cud 1920. Bitwa Warszawska
09:15 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Biblia. Natchnione przez Boga  
 słowo odc. 4
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
11:35 Przyroda i ludzie 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia  
12:20 Bitwa Warszawski - fi lm
13:25 Błogosławiona Juta. Kobieta  
 średniowiecza - fi lm
14:00 Lato marzeń - fi lm
15:20 Kartka z kalendarza
15:25 Ja głuchy
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
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie  
 Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
 19:25 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:30 Superksięga odc. 23 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. 11
22:25 Kartka z kalendarza
22:30 Z wędką nad wodę w Polskę  
 i świat
22:55 Droga do wolności Edwarda  
 Taraszkiewicza  - fi lm

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 698 - serial
06:50 Podróże z historią odc. 23 s. 2
07:20 Makłowicz w podróży odc. 121
07:55 Pytanie na śniadanie
08:50 Pytanie na śniadanie odc. 4749
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 137 
11:25 Rodzinka.pl odc. 214 s. 11 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1879 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 16
13:55 Kolumbowie odc. 1 - serial
14:55 Postaw na milion 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 59 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 137 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 23 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1879 - serial
20:05 Program rozrywkowy 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1880 - serial
20:45 Lagardère odc. 3 - fi lm
23:25 Kontakt odc. 7 - serial
00:25 Ella zaklęta  - fi lm

05:50 Mango-telezakupy
07:00 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 998 - serial
07:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 999 - serial
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 15 s. 8 
09:30 Szkoła odc. 344 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 602 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 12 
12:30 19+ odc. 262, 263 - serial  
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1000 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1002 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 4 
16:00 Szkoła odc. 345 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 13  
18:00 Ukryta prawda 
 odc. 603 - serial 
19:00 Fakty
19:25 Top of the Top 
 Festival Sopot 2018
19:30 Sport 
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! odc. 5404 
20:00 Top of the Top Sopot Festival 
2018: The Best of Sopot odc. 6, 7, 8
00:25 Sztuka zrywania - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat 

07:45 Trudne sprawy odc. 570 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 595 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 596 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 100 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 713 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 224 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 621 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 48 - serial 

14:45 Dlaczego ja? odc. 676 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3695, 

16:35 Gliniarze odc. 166 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 49 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 246 - serial

20:05 Dzień dobry, kocham Cię! 

 - komedia

22:00 To Twoja wina odc. 11 - serial

23:00 Erin Brockovich - dramat

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 08:00 Dezerterzy 08:00 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat

07:20 Makłowicz 
w podróży 16:00 Szkoła 19:30 Świat według 

Kiepskich

Profesor Oldman namawia grupę studentów do 
udziału w eksperymencie naukowym polegającym 
na zbadaniu paranormalnych sił działających 
w pewnym domu.

Jonah Hex jest łowcą nagród. Aby nie pójść do 
więzienia, podejmuje się trudnego zadania. Ma 
zatrzymać Quentina Turnbulla _ niebezpiecznego 
wywrotowca, który zbiera armię i pragnie dokonać 
secesji.

„Jonah Hex”
(2010r.) TVN 7 00:20

„Straszny fi lm II”
(2001r.) TV Puls 20:00



Piątek, 17 sierpnia 2018

06:05 Elif

05:30 Telezakupy 
06:05 Elif odc. 302 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 163 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny na arenie walki  
 wielkich kotów  - fi lm
09:05 Ranczo odc. 23 s. 2 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 88 s. 7 - serial
11:05 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 7 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda Pogoda 
12:30 Rok w zagrodzie odc. 11
12:45 Atlantyk odc. 1 - serial
13:50 Elif odc. 303 - serial
14:40 Opole na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 18 - serial
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 164 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 43
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów odc. 63 - serial
18:25 Korona królów odc. 64 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:20 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:07 Pogoda dla żeglarzy
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 20
21:35 Big Music Quiz odc. 9
22:40 Discopoland odc. 9 - serial
23:15 Bez przedawnienia - thriller
01:20 Tragiczna pomyłka - thriller

05:20 Ukryta prawda odc. 308 - serial 

06:20 Szpital odc. 380 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 99 - serial 

08:15 Dr House odc. 2 s. 5 - serial

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

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 655 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 100 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 554 - serial 

14:55 Szpital odc. 381 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 5  - serial

16:55 Dr House odc. 6 s. 5 - serial

18:00 Dr House odc. 7 s. 5 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 656 - serial 

20:00 Dziewczyny z drużyny IV 

 - komedia 

22:00 Wierny ogrodnik - thriller

00:40 American – horror Story: Murder  

 House odc. 3 - serial 

06:00 Spadkobiercy odc. 28, 

07:05 Turbo Fast odc. 3 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 4 - serial

08:00 Drużyna A odc. 23 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 2 - serial

10:00 Na patrolu odc. 39 - serial

10:30 Na patrolu odc. 40 - serial

11:00 Drużyna A odc. 24 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial

13:00 Galileo odc. 678

14:00 Galileo odc. 679

15:00 Esmeralda odc. 101

16:00 Esmeralda odc. 102

17:00 Esmeralda odc. 103

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 418 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 419 - serial

20:00 Mistrz kierownicy ucieka 

 - komedia

22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 197 - serial

23:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 198 - serial

00:10 Pakt milczenia - horror

06:00 Kontrakt na miłość odc. 5 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 124 - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 10
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 3 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 11 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 11 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 39 - serial
14:00 Zbuntowany anioł odc. 17
15:00 Zbuntowany anioł odc. 18
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 11 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 11 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 27 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 28 - serial
20:00 Kula w łeb - fi lm
21:50 Pan życia i śmierci - thriller
00:10 Spartakus: Krew i piach 
 odc. 11 - serial

08:00 Chuligan literacki odc. 92

08:30 Studio Kultura 

08:50 Słoneczny zegar - fi lm

11:00 Marszałek Piłsudski 

 odc. 6 - serial

12:05 Marszałek Piłsudski 

 odc. 7 - serial

13:05 Studio Kultura 

13:25 Tu, gdzie śpiewał Jan Kiepura

14:25 Ikony muzyki odc. 5 - serial

15:25 We dwoje  - fi lm

16:40 Prowokator - fi lm

18:20 Videofan odc. 65

18:45 W piątą stronę świata 

 odc. 7 - serial

19:40 Informacje kulturalne

20:00 Miłość - dramat

22:15 Kraina Oświeconych - fi lm

23:50 Dziennik fi lozofa odc. 149

00:05 Tu, gdzie śpiewał Jan Kiepura

06:50 Był taki dzień odc. 657
07:00 Ochotnicy Roku Dwudziestego   
 - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski - boso przez  
 świat odc. 71
08:35 Klasztory polskie odc. 9
09:20 Wojenne dziewczyny 
 odc. 7 - serial
10:05 Powstanie Warszawskie dzień po  
 dniu odc. 17
10:15 Tajemnice Państwa   
 Podziemnego odc. 3 - serial
10:45 Podróże z historią odc. 1 s. 1
11:20 Taśmy bezpieki odc. 14
11:50 Z tamtej strony Wisły - fi lm
13:00 Było, nie minęło 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 24
14:30 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 33 - serial
15:05 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 2 - serial
16:15 Zestrzelony nad Czechosłowacją  
 - fi lm
17:10 Tam, gdzie wschodzi słońce  
 odc. 1
17:40 1920. Wojna i miłość odc. 10  
 - serial
18:30 Zamość
18:55 Sensacje XX wieku odc. 74
20:00 Niecała nieprawda czyli PRL  
 w DTV odc. 33
20:35 Niezwykła broń odc. 6 - serial
21:35 Wojenne dziewczyny 
 odc. 8 - serial
22:30 Szerokie tory odc. 148
23:10 Czesław Miłosz w oczach  
 przyjaciół - fi lm
00:15 Życie Kamila Kuranta 
 odc. 4 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia
08:45 Superksięga odc. 23 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. 7 - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Psalm 46 dla Nepalu - fi lm
13:15 Ja głuchy Reportaż
13:40 Święty na każdy dzień
13:45 Droga do wolności Edwarda 
 Taraszkiewicza - fi lm
14:55 Słowo życia
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. 21 - serial
17:00 Boliwia odc. 8 - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie  
 Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… w mijającym  
 tygodniu
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej na  
 Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
22:00 Ranczo nadziei - western
23:25 Jan Paweł II i cud w Kostaryce  
 - fi lm

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 699 - serial
06:55 Afryka od kuchni odc. 6 - serial
07:20 Makłowicz w podróży odc. 122
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 138
11:25 Rodzinka.pl odc. 215 s. 11 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1880 - serial
12:30 Koło fortuny odc. 142 s. 3 
13:05 Cena miłości odc. 17
14:00 Coś dla Ciebie odc. 163
14:25 Makłowicz w podróży odc. 181
14:55 Postaw na milion 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 60 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 139 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 24 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1880 - serial
20:10 Fighting. Miejskie walki - fi lm
22:05 CSI: Kryminalne zagadki Las  
 Vegas odc. 308 s. 15 - serial
22:55 CSI: Kryminalne zagadki Las  
 Vegas odc. 15 s. 15 - serial
23:50 Lagardère - fi lm
02:30 Kontakt odc. 7 - serial

05:50 Mango - Telezakupy

07:00 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1000 - serial

07:50 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1002 - serial

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 9 

09:30 Szkoła odc. 345 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 603 - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 13

12:30 19+ odc. 264 - serial 

13:00 19+ odc. 265 - serial 

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1003 - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1005 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 4 

16:00 Szkoła odc. 346 - serial 

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 14 

18:00 Ukryta prawda odc. 604 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5405

20:00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii - fi lm

23:00 Jądro Ziemi - fi lm

01:40 Kuba Wojewódzki odc. 1 s. 11

06:00 Nowy dzień z Polsat 

07:45 Trudne sprawy odc. 571 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 597 - serial 

09:15 SuperPies odc. 10

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 101 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 714 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 225 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 622 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 49 - serial 

14:45 Dlaczego ja? odc. 677 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3696 

16:35 Gliniarze odc. 167 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 50 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 247 - serial

20:05 Festiwal Weselnych Przebojów

23:10 Umów się ze mną. 

 Take me out odc. 10

00:50 Piła II - horror

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

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

- boso przez świat

11:55 Barwy Szczęścia 16:00 Szkoła 08:45 Malanowski 
i Partnerzy

Shawn MacArthur przybywa z prowincji do Nowego 
Jorku. Zwraca na siebie uwagę człowieka, który 
proponuje mu udział w ulicznych turniejach walk. 
Niepozorny Shawn staje się gwiazdą.

Hobbitowi Bilbo i kompanii trzynastu krasnoludów 
udaje się odzyskać legendarny skarb Ereboru. 
Bogactwa Samotnej Góry kuszą nie tylko ich. Władca 
Ciemności, Sauron, wysyła legiony orków do ataku.

„Fighting. Miejskie walki”
(2009r.) TVP 2 20:10

„Hobbit: Bitwa Pięciu Armii”
(2014r.) TVN 20:00



Sobota, 18 sierpnia 2018

06:25 Sprawa dla reportera

05:45 Weterynarze z sercem 
 odc. 31 - serial
06:25 Sprawa dla reportera
07:15 Pełnosprawni sportowy 
07:45 Rok w ogrodzie
08:05 Rok w ogrodzie extra
08:25 Sekundy, które zmieniły życie  
 odc. 10
08:45 Zakochaj się w Polsce odc. 81
09:15 Studio Raban odc. 39, Program  
 redakcji katolickiej dla młodzieży 
09:45 Rodzinny ekspres odc. 43
10:10 Słodkie życie odc. 9 - serial
10:50 Janosik odc. 9 - serial
11:40 Opole na bis
12:00 Leśniczówka odc. 15 - serial
12:25 Leśniczówka odc. 16 - serial
12:50 Leśniczówka odc. 17 - serial
13:15 Leśniczówka odc. 18 - serial
13:50 Okrasa łamie przepisy odc. 102
14:20 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? odc. 31
14:40 Komisariat odc. 28 - serial 
15:15 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 12 s. 1 - serial
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 13 s. 1 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 44
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 21 
18:55 Opole na bis
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Komisarz Alex 
 odc. 142 s. 11 - serial
21:05 Gorący pościg - komedia
22:45 Naznaczony: rozdział 2 
 odc. 2 - horror
00:40 Klucz salamandry - fi lm

05:25 Ukryta prawda odc. 309 - serial 

06:40 Mango - Telezakupy 

08:45 Dr House odc. 2 s. 5 - serial

09:45 Dr House odc. 3 s. 5 - serial

10:45 Columbo odc. 6 - serial

12:25 Szczeniackie wojsko - komedia 

14:30 Złote dziecko - komedia 

16:35 Święty - fi lm

19:00 Akademia policyjna 2 - komedia 

20:50 Daję nam rok - komedia

22:55 Strefa zrzutu - fi lm

01:15 Moc magii odc. 223

06:00 Spadkobiercy odc. 29 
07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  
 odc. 12 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 11 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 21 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 22 - serial
08:55 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  
 odc. 13 - serial
09:25 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  
 odc. 14 - serial
09:50 Turbo Fast odc. 12 - serial
10:20 Turbo Fast odc. 13 - serial
10:50 Dzielna Mysz odc. 4 - serial
11:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 415 - serial
12:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 416 - serial
14:05 STOP Drogówka odc. 179
15:05 Bajkowe Boże Narodzenie - fi lm
17:00 Domy za grube miliony 
 odc. 12 s. 1 - serial
18:00 Żona dla milionera odc. 12 
19:00 Galileo odc. 680
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 418 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 419 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 199 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 200 - serial
00:00 Mroźny wiatr - horror

06:00 Magnum odc. 11 s. 7 - serial
07:00 Taki jest świat odc. 72 s. 3
07:50 Szalone fabryki polskiej muzyki!  
 odc. 4
08:50 Szalone fabryki polskiej muzyki!  
 odc. 5 
09:45 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 17 - serial
10:40 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 18 - serial
11:35 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 19 - serial
12:35 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20 - serial
13:30 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 21 - serial
14:30 Robinsonowie z Beverly Hills 
 - komedia 
16:10 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 1 
17:10 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 2 
18:05 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 3 
19:05 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 4 
20:00 Protektor - fi lm
21:55 Antidotum - fi lm
23:50 Straszny fi lm II - komedia 
01:35 Taki jest świat odc. 72 s. 3

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 19 - serial

09:05 Gwiazdy tamtych lat odc. 15

09:45 Pod opieką wiecznego słońca  

 - fi lm

11:45 Zazdrość i medycyna 

 - melodramat

13:35 Zemsta - komedia 

15:30 Dziewczyny do wzięcia 

 - komedia 

16:20 Wydarzenie aktualne

16:55 Czterysta batów - dramat

18:45 Daft Punk bez masek - fi lm

20:00 Trzech facetów z Teksasu 

 - komedia kryminalna 

21:45 Tony Bennett & Lady Gaga.  

 Cheek To Cheek Live!

22:50 Kaznodzieja z karabinem - fi lm

01:10 Władcy wojny - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 658
07:00 Rosja. Podróże z Jonathanem  
 Dimblebym odc. 4 - fi lm
08:05 Regiony z historią odc. 12
08:25 Podróże z historią odc. 1 s. 1
09:00 Znak orła odc. 9 - serial
09:35 Znak orła odc. 10 - serial
10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 4
10:40 Blok odc. 4 - serial
11:40 Aram - fi lm
12:40 Sprint przez historię Przemysława  
 Babiarza odc. 19 
13:15 Mustang. Himalajska podróż - fi lm
14:10 Szerokie tory odc. 58
14:40 Wielka gra odc. 149 
15:40 Spór o historię odc. 179
16:25 Testament - fi lm
17:15 Zamość
17:45 Egipt odc. 6 - serial
18:45 Opowieść o Indiach odc. 4 - fi lm
19:55 Wojownicy czasu odc. 10
20:35 Kariera Nikodema Dyzmy 
 odc. 6 - serial
21:45 Arkady Fiedler - człowiek bez  
 paszportu - fi lm
22:20 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 5 - serial 
23:25 Wojna i Polska - fi lm
01:05 Pułapka - fi lm

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia
09:00 Trzeci Testament - serial
09:55 Kartka z kalendarza
10:00 Informacje dnia 
10:15 Kapłan pro-life - fi lm
10:25 Kolory świętości 
10:30 Święty na każdy dzień
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Jubileusz 50 - lecia koronacji  
 obrazu MB Świętorodzinnej
14:00 Uczeń i mistrz - fi lm
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 31
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary odc. 3 - serial
16:55 Święty na każdy dzień
17:00 Gospodarcze fi lary 
 niepodległości odc. 3
17:20 Kartka z kalendarza
17:25 Kolory świętości
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego  
 Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
 20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Król Dawid odc. 8 - serial
22:50 Nigdym ja ciebie, ludu, nie  
 rzuciła - fi lm
23:45 Mój brat papież 

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 700 - serial
06:55 Rodzinka.pl 
 odc. 216 s. 11 - serial
07:20 Rodzinka.pl 
 odc. 217 s. 11 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
10:35 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 139 
10:55 Pogoda - fl esz odc. 260
11:00 Pociąg do podróży odc. 3 - serial 
11:05 Makłowicz w podróży odc. 182
11:40 Inteligent w armii - komedia 
14:00 Familiada 
14:30 Koło fortuny 
15:10 VIII Płocka Noc Kabaretowa
16:25 Rodzinka.pl 
 odc. 218 s. 11 - serial
16:55 Słowo na niedzielę 
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 706 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy
18:40 Postaw na milion 
19:30 Lajk! odc. 9 
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka odc. 19 
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 132
21:35 La La Poland odc. 8 
22:30 Kabaretowe przeboje lata 2015
23:30 Kabaretowe przeboje lata 2015
00:35 Teściowie - komedia

05:40 Mango - Telezakupy 

07:55 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 4 s. 9

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 17 

11:00 Rybki z ferajny - fi lm

12:55 Złodzieje odc. 3 s. 2 

13:35 MasterChef Junior odc. 8 s. 3 

15:05 Druga twarz odc. 5 s. 2 

16:00 Dorota inspiruje odc. 5

17:00 Zamiana żon odc. 2

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 16 

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5406, 

20:00 Sztuka zrywania - komedia

22:15 Dziewczyna mojego kumpla

 - komedia

00:30 Battleship: Bitwa o Ziemię - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat 

07:30 Koszmarny Karolek - komedia 

09:25 My3 odc. 42, i młodzieży 

09:55 Ewa gotuje odc. 295

10:30 Bitwa pod Wiedniem - dramat

13:10 Hotel Marigold - komediodramat

15:50 Joker odc. 57 

16:50 Joker odc. 58 

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 93

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 94

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 248 - serial

20:05 Festiwal Weselnych Przebojów

23:05 Przeznaczenie - thriller

01:20 Chirurdzy odc. 97 - serial

10:45 Columbo. 14:05 STOP Drogówka 09:45 Lombard. Zycie pod 
zastaw

01:10 Władcy wojny 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

14:30 Koło fortuny 07:55 Kobieta na krańcu 
świata

09:55 Ewa gotuje

Lato 1683 r. Armia Imperium Osmańskiego pod 
wodzą wezyra Kary Mustafy rozpoczyna oblężenie 
Wiednia. Po ucieczce cesarza istnienie miasta jest 
zagrożone. 12.IX.1683 r. dochodzi do decydującej 
bitwy.

Para młodych ludzi wyrusza w podróż na południe 
kraju. W pewnym momencie chłopak zjeżdża 
z trasy w boczną drogę. Gdy zapada zmrok, 
zrywa się mroźny wiatr i zaczynają pojawiać się 
tajemnicze postacie.

„Mroźny wiatr”
(2007r.) TV 4 00:00

„Bitwa pod Wiedniem”
(2012r.) Polsat 10:30



Niedziela, 19 sierpnia 2018

05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3319
06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojsko-polskie.pl 
06:35 Wojsko-polskie.pl 
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia w  
 Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Discopoland odc. 1 - serial
09:10 Ziarno odc. 672
09:45 Weterynarze z sercem 
 odc. 32 - serial
10:15 Słodkie życie odc. 10 - serial
10:45 Janosik odc. 10 - serial
11:35 Sekrety mnichów odc. 27
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański Transmisja 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:45 Tornister pełen uśmiechów
13:00 Wielka odwilż w Yellowstone  
 odc. 1 - serial
14:00 Sonda 2 odc. 85
14:30 Opole na bis
14:40 Tornister pełen uśmiechów 
15:05 Samotny miesiąc 
 miodowy- komedia
16:35 Tornister pełen uśmiechów 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium 
 powstania warszawskiego 
 odc. 45
17:20 Pogoda
17:30 Big Music Quiz odc. 10
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Pensjonat nad rozlewiskiem  
 odc. 10 - serial
21:00 Pensjonat nad rozlewiskiem  
 odc. 11 - serial
21:55 Zmierzch nad Birmą - dramat
23:50 Hardkor Disko - dramat
01:25 Gorący pościg - komedia

06:00 Spadkobiercy odc. 30

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  

 odc. 13 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 12 - serial

08:00 Tom i Jerry Show odc. 23 - serial

08:25 Dzielna Mysz odc. 5 - serial

08:45 Superpies - komedia

10:30 Galileo odc. 679

11:30 Galileo odc. 680

12:40 Cuda z nieba - dramat

14:55 Mecenas Lena Barska 

 odc. 15 - serial

15:55 Mecenas Lena Barska 

 odc. 16 - serial

16:55 Mistrz kierownicy ucieka 

 - komedia

19:00 Galileo odc. 681

20:00 Na szlaku - thriller

21:55 Skyline - fi lm

23:55 STOP Drogówka odc. 179

00:55 Zagadkowe zgony odc. 11 - serial

06:00 Skorpion odc. 15 - serial

07:40 Skorpion odc. 16 - serial

08:25 Flash odc. 5 s. 2 - serial

09:15 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Ziemia Święta odc. 8

09:50 Casper - fi lm

11:55 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm

13:10 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm

14:30 Obłędny rycerz - fi lm

17:00 Robin Hood: książę złodziei - fi lm

20:00 Człowiek w ogniu - thriller

22:55 Bóg zemsty - fi lm

00:55 Uwikłana odc. 11 s. 2 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 20 - serial

09:05 Filharmonia nad Łabą  - fi lm

10:05 Trzeci punkt widzenia odc. 248

10:40 Droga odc. 4 - serial

11:45 Trzech facetów z Teksasu 

 - komedia kryminalna

13:25 Studio Kultura - niedziela z... 

13:40 Wenecja - fi lm

15:50 Chuligan literacki odc. 93

16:25 15. Międzynarodowy 

 Konkurs Skrzypcowy im. H.  

 Wieniawskiego

  - Veriko Tchumburidze

17:05 Pomniki historii odc. 11 - serial

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

17:40 Zakochany Molier - fi lm

19:45 Studio Kultura - niedziela z...

20:20 Danton - dramat

22:45 Scena alternatywna odc. 54

23:15 Trzeci punkt widzenia odc. 248

23:50 Na niebiosów uboczu  - fi lm

00:50 Ella Fitzgerald

06:50 Był taki dzień odc. 659
06:55 Dzikie Chiny odc. 5 - serial
08:05 Święty Augustyn odc. 3 - serial
08:50 Powstanie Warszawskie dzień po  
 dniu odc. 19
09:00 Polska i świat z historią w tle  
 odc. 60
09:20 Doktor Ewa odc. 7 - serial
10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 138
10:40 Z naturą na co dzień 
 odc. 1 - serial
11:15 Z naturą na co dzień 
 odc. 2 - serial
11:50 Wszystkie kolory świata 
 odc. 18 - serial
12:55 Wielkie widowiska natury 
 odc. 5 - serial
14:00 Szerokie tory odc. 101,
14:35 Za winy niepopełnione 
 - melodramat
16:20 Wielka gra odc. 150
17:20 Ex libris 
17:45 Na kłopoty Bednarski 
 odc. 1 - serial
19:00 Niezwykła broń odc. 6 - serial
20:00 Faustyna - fi lm
21:25 Blok odc. 5 - serial
22:20 Niedziela Barabasza
22:50 Kobiela na plaży - fi lm
23:35 Mała sprawa - fi lm
00:30 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 5 - serial

08:00 Słowo życia
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Gospodarcze fi lary 
 niepodległości odc. 3
08:50 Mój brat papież
09:05 Kartka z kalendarza
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 Przyroda Ziemi Świętej - fi lm
11:35 Grunt to droga 
10:40 Przyroda Ziemi Świętej - fi lm
11:35 Grunt to droga 
11:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:15 Bieg życia - fi lm
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10życzeń Program muzyczny
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie  
 Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej na  
 Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Cuda Jezusa - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej
23:30 Domek nr 6 - fi lm

05:30 Koło fortuny 
06:05 Na dobre i na złe 
 odc. 701 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1373 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
09:55 Pociąg do podróży 
 odc. 4 - serial 
10:00 Święto Przemienienia  
 Pańskiego
12:10 Winnetou i tajemnica srebrnego  
 jeziora - western
14:00 Familiada 
14:30 Koło fortuny 
15:15 Kocham Cię, Polsko! odc. 134
16:40 Kocham cię, Polsko! - kulisy  
 odc. 21
16:50 Bake off - Ale przepis 
 odc. 34 s. 4
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 707 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion 
19:30 Rodzinka.pl 
 odc. 219 s. 11 - serial
20:05 Teściowie - komedia
21:50 The Good Doctor odc. 11 - serial
22:45 The Good Doctor 
 odc. 12 - serial
23:40 Kamerdyner - dramat
02:00 Inteligent w armii - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy 

07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 24 s. 2

08:25 Akademia ogrodnika odc. 24

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 18

11:00 Dorota inspiruje odc. 6 

12:00 Co za tydzień odc. 863

12:30 Efekt domina odc. 8 s. 5

13:05 Naga broń 2 1/2 - komedia 

14:55 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii - fi lm

18:00 Ugotowani odc. 9 s. 11 

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5407

20:00 Battleship: Bitwa o Ziemię - fi lm

22:45 Odważna - dramat

01:15 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 16

06:00 Nowy dzień z Polsat 

07:50 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  

 odc. 8 - serial

08:20 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  

 odc. 9 - serial

08:50 Księga dżungli - fi lm

11:10 Gęsia skórka Czarna - komedia 

13:30 Jumanji - fi lm

15:50 W rytmie serca odc. 21 - serial

16:50 W rytmie serca odc. 22 - serial

17:50 Nasz nowy dom odc. 58 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Słoneczna stacja odc. 11

20:05 Kabaret na żywo

23:05 Lawstorant - komedia 

01:25 Elizjum - fi lm

05:25 Ukryta prawda odc. 310 - serial 

06:30 Mango - Telezakupy 

09:35 Dr House odc. 5 s. 5 - serial

10:35 Columbo odc. 7 - serial

12:10 Columbo odc. 1 - serial

14:10 Dziewczyny z drużyny IV - komedia 

16:10 Beethoven V - fi lm

18:20 Akademia policyjna 2 - komedia 

20:00 Lara Croft: Tomb Raider - fi lm

22:10 Daję nam rok - komedia

00:15 Lucyfer odc. 6 - serial

10:35 Columbo 10:30 Galileo

09:15 Wojciech Cejrowski. 
Boso

10:40 Droga 10:10 Okrasa łamie 
przepisy

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 07:50 Jeźdźcy smoków

W starym domu zadomowili się sympatyczny duszek 
Kacper i jego trzej wujowie. Kacper, który marzy 
o zdobyciu przyjaciół, podsuwa właścicielce budynku 
pomysł sprowadzenia specjalisty od duchów.

Na Ziemi pojawia się pięć obiektów z obcej 
cywilizacji. Przybysze niszczą dwa z trzech 
niszczycieli patrolowych. Alex Hopper musi 
podjąć walkę z wrogiem i powstrzymać go przed 
ściągnięciem posiłków.

„Battleship: Bitwa o Ziemię”
(2012r.) TVN 20:00

„Casper”
(1995r.) TV Puls 09:50



Poniedziałek, 20 sierpnia 2018

06:05 Elif

05:30 Telezakupy 
06:05 Elif odc. 303 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 164 - serial
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm! 
09:05 Ranczo odc. 24 s. 2 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 89 s. 7 - serial
11:00 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 8 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:45 Wielka odwilż w Yellowstone 
 odc. 1 - serial
13:50 Elif odc. 304 - serial
14:40 Opole na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Komisariat odc. 29 - serial 
16:05 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem 
 - Murad IV odc. 165 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 20
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów odc. 65 - serial
18:25 Korona królów odc. 66 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 19 - serial
21:00 Rolnik szuka żony odc. 8 s. 4 
22:00 Midnight Sun odc. 6 - serial
23:05 Bez tożsamości odc. 10 - serial
23:50 Mały maratończyk - fi lm
01:00 Zmierzch nad Birmą - dramat

05:20 Ukryta prawda odc. 311 - serial 

06:20 Szpital odc. 381 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 100 - serial 

08:15 Dr House odc. 6 s. 5 - serial

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

10:15 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 656 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 101 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 555 - serial 

14:55 Szpital odc. 382 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 s. 5 - serial

16:55 Dr House odc. 8 s. 5 - serial

18:00 Dr House odc. 9 s. 5 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 657 - serial 

20:00 Strefa zrzutu - fi lm

22:10 Porzucona - thriller

00:20 American – Horror Story: Murder  

 House odc. 3 - serial 

06:00 Spadkobiercy odc. 31
07:05 Turbo Fast odc. 4 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 5 - serial
08:00 Drużyna A odc. 24 - 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. 25 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 113 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 138
15:00 Esmeralda odc. 104
16:00 Esmeralda odc. 105
17:00 Esmeralda odc. 106
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 419 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 420 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 201 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 3 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 4 - serial
22:00 Galileo odc. 680
23:00 Galileo odc. 681
00:00 Policyjny cyborg III - thriller
02:00 Tak czy nie

06:00 Kontrakt na miłość odc. 6 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 125 - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 11
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 26 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 3 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 11 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 11 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 40 s. 2 - serial
14:00 Zbuntowany anioł odc. 19
15:00 Zbuntowany anioł odc. 20
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 11 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 11 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 29 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 30 - serial
20:00 Skaza - fi lm
22:05 Protektor - fi lm
00:00 Serenity - fi lm
02:35 Taki jest świat odc. 72 s. 3

08:00 Sekrety skrzypiec 

 odc. 3 - serial

08:30 Rzecz Polska odc. 5

08:55 Prowokator - fi lm

10:30 Na krakowskim trakcie - fi lm

11:00 Marszałek Piłsudski 

 odc. 8 - serial

12:05 Odejścia, powroty odc. 1 - fi lm

13:15 Wielki Tydzień - dramat

15:05 Kaprysy Łazarza - komedia 

16:05 Inny świat Strynkiewiczów

16:35 Gdy zaczynaliśmy odc. 1

16:55 Mareczku, podaj mi pióro 

 - komedia 

18:40 W piątą stronę świata 

 odc. 8 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Krótki fi lm o zabijaniu - dramat

21:35 Citizenfour - fi lm

23:35 Którędy po sztukę odc. 58

23:40 Videofan odc. 68

00:00 Dziennik fi lozofa odc. 130

00:15 Witamy w latach 80. 

 odc. 6 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 660
07:00 Zestrzelony nad Czechosłowacją  
 - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 72
08:35 Tańczący z naturą 
 odc. 26 s. 2 - serial
09:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 8 - serial
10:10 Mustang. Himalajska podróż - fi lm
11:10 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 32
11:45 Sauna - komedia 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 74
14:25 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 12 - serial
14:55 Spór o historię odc. 104
15:35 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 20
15:45 Wielkie widowiska natury 
 odc. 5 - serial
16:50 Ex libris 
17:15 Flesz historii 
17:40 1920. Wojna i miłość 
 odc. 11 - serial
18:45 Sensacje XX wieku odc. 169
19:20 Sensacje XX wieku odc. 170
19:55 Chłopcy po co tu przyszliście  
 - fi lm
20:30 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial
21:30 Wojenne dziewczyny 
 odc. 9 - serial
22:40 Czy musieli zginąć? - fi lm
23:25 Andrew Marr: Historia świata 
 odc. 3 - serial
00:25 Historia świata według 
 Andrew Marra odc. 4 - fi lm

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
11:35 Młodzi światu
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Święty Franciszek i brat Bernard   
 - fi lm
12:55 Urodziny w Oświęcimiu - fi lm
13:35życzeń Program muzyczny
14:25 Guadalupe - żywy obraz - fi lm
15:20 Moje leczenie wodą - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie - serial
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
17:30 Spotkanie Rodziny 
 Radia Maryja w sanktuarium 
 MB Fatimskiej w Zakopanem
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. 87 - serial
23:00 Ojciec McGivney - fi lm

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 702 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 151
07:20 Makłowicz w podróży odc. 183
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 140
11:25 Rodzinka.pl odc. 220 s. 11 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1880 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 18
13:55 Kolumbowie odc. 2 - serial
14:55 Bake off - Ale ciacho! odc. 38
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 61 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 140 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 25 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1880 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1881 - serial
20:45 Miłość na wybiegu - komedia
22:35 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 3 - serial
00:35 Ofi cerowie odc. 6 - serial

05:45 Uwaga! odc. 5407

06:10 Mango - Telezakupy 

07:25 Agent - gwiazdy odc. 12 s. 3 

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 9 

09:30 Szkoła odc. 346 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 604 - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 14

12:30 19+ odc. 266 - serial 

13:00 19+ odc. 267 - serial 

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1006 - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1007 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 5 

16:00 Szkoła odc. 347 - serial 

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 15,  

18:00 Ukryta prawda odc. 605 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5408, 

20:10 Doradca smaku kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2730 - serial

20:55 Milionerzy odc. 104

21:30 Zamiana żon odc. 4 

22:30 Walkiria - dramat

01:00 Co za tydzień odc. 863

06:00 Nowy dzień z Polsat 

07:45 Trudne sprawy odc. 752 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 598 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 599 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 102 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 715 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 226 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 623 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 50 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 798 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3697

16:35 Gliniarze odc. 168 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 51 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 249 - serial

20:10 Elizjum - fi lm

22:40 Snajper: Dziedzictwo - thriller

00:45 Bad Boys - komedia

14:55 Szpital 15:00 Esmeralda 18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:55 Prowokator 13:25 Sensacje XX wieku

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

Samotny terrorysta zabija wysokich rangą ofi cerów. 
Kiedy sierżant Brandon Beckett dostaje informację, 
że zabity został jego ojciec, Thomas Beckett, żądny 
zemsty wkracza do akcji, by ująć sprawcę.

Po wyjściu z więzienia John stara się wrócić 
do społeczeństwa. Aby odkupić winy, pomaga 
rodzinie mężczyzny, którego zabił. Pewnego 
dnia otrzymuje propozycję wzięcia udziału 
w nielegalnych walkach.

„Skaza”
(2009r.) TV Puls 20:00

„Snajper: Dziedzictwo”
(2014r.) Polsat 22:40



Wtorek, 21 sierpnia 2018

13:50 Elif

05:30 Telezakupy 
06:05 Elif odc. 304 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 165 - serial
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm! 
09:05 Ranczo odc. 25 s. 2 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 90 s. 7 - serial
11:05 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 9 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda 
12:45 Atlantyk odc. 2 - serial
13:50 Elif odc. 305 - serial
14:40 Opole na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 19 - serial
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 166 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 21
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów odc. 67 - serial
18:25 Korona królów odc. 68 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 20 - serial
21:00 Rolnik szuka żony odc. 9 s. 4 
22:00 Midnight Sun odc. 7 - serial
23:05 S.W.A.T. - jednostka specjalna  
 odc. 19 - serial
23:55 kryminalny 997 odc. 17
23:55 kryminalny 997 odc. 17
00:45 Daleko od siebie  - dramat

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1149 - serial 

06:20 Szpital odc. 382 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 101 - serial 

08:15 Dr House odc. 7 s. 5 - serial

09:15 Magda M. odc. 5 s. 4 - serial

10:15 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 657 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 102 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 556 - serial 

14:55 Szpital odc. 383 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 5  - serial

16:55 Dr House odc. 10 s. 5 - serial

18:00 Dr House odc. 11 s. 5 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 658 - serial 

20:00 Incydent - thriller

22:05 Wydział wewnętrzny - thriller

00:25 Masters of Sex 

 odc. 12 s. 2 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 32

07:05 Turbo Fast odc. 5 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 6 - serial

08:00 Drużyna A odc. 25 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial

10:00 Na patrolu odc. 14 - serial

10:30 Na patrolu odc. 15 - serial

11:00 Drużyna A odc. 1 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 114 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 139

15:00 Esmeralda odc. 107

16:00 Esmeralda odc. 108

17:00 Esmeralda odc. 109

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 420 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 421 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 202 - serial

21:00 Martwa rzeka - thriller

22:55 Bez reguł - thriller

01:00 STOP Drogówka odc. 179

06:00 Kontrakt na miłość odc. 7 s. 2

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 126 - serial

08:00 Niewolnica Victoria odc. 12

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 28 - serial

10:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 3 s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 5 s. 11 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 6 s. 11 - serial

14:00 Zbuntowany anioł odc. 21

15:00 Zbuntowany anioł odc. 22

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 7 s. 11 - serial

17:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 8 s. 11 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 31 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 32 - serial

20:00 Antidotum - fi lm

21:55 Człowiek w ogniu - thriller

00:50 Ten niezręczny moment 

 - komedia

08:00 Wydarzenie aktualne
08:35 Informacje kulturalne 
08:55 Mareczku, podaj mi pióro 
 - komedia
10:35 Zuzanna - fi lm
11:00 Odejścia, powroty odc. 2 - fi lm
12:05 Odejścia, powroty odc. 3 - fi lm
12:55 Studio Kultura 
 - rozmowy odc. 1261
13:20 Pamiętnik znaleziony w garbie  
 - dramat
15:15 Pod wiatr nie popłynie słodki  
 zapach kwiatów - fi lm
15:40 Spotkania z profesorem Zinem  
 odc. 84
16:05 Moje książki odc. 2
16:40 Jańcio Wodnik - dramat
18:35 Szaleństwo Majki Skowron 
 odc. 1 - serial
19:05 Szaleństwo Majki Skowron 
 odc. 2 - serial
19:40 Studio Kultura 
20:00 Tylko kochankowie przeżyją 
 - horror
22:05 Dziennik fi lozofa odc. 131
22:20 O dwóch takich, co nic nie ukradli  
 - komedia 
23:55 Uwikłani  - fi lm
00:55 Legendy rocka odc. 44 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 661
07:00 Film dokumentalny - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 73
08:35 Tańczący z naturą 
 odc. 27 s. 2 - serial
09:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 9 - serial
10:05 Tam, gdzie wschodzi słońce  
 odc. 1
10:35 Sen o Warszawie - fi lm
12:35 Wojownicy czasu odc. 10
13:10 Było, nie minęło 
13:40 Sensacje XX wieku odc. 169
14:10 Sensacje XX wieku odc. 170
14:45 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 48 - serial
15:15 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial
16:15 Praski sierpień Wojska Polskiego   
 - fi lm
16:50 Polska i świat z historią w tle  
 odc. 115
17:15 Życie po radziecku odc. 4 - serial
17:50 1920. Wojna i miłość 
 odc. 12 - serial
18:35 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 21
18:50 Sensacje XX wieku odc. 162
19:20 Sensacje XX wieku odc. 163
19:55 Było, nie minęło 
20:30 Tajemnice początków Polski 
 odc. 5 - serial
21:35 Wojenne dziewczyny 
 odc. 10 - serial
22:35 Diabelne szczęście - fi lm
23:35 We mgle - dramat
01:50 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 73

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
11:45 Bezpieczeństwo na drodze odc. 6
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Grunt to droga 
12:35 Claret Gospel
13:50 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 87 - serial
14:50 Joanna d’Arc - 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   
 ekonomiczny
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Piękna i Bestia - fi lm
23:30 Serce Afryki - fi lm

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 703 - serial
07:00 Zaproszeni do przemiany
07:20 Makłowicz w podróży odc. 107
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie
  - ekstra odc. 141
11:25 Rodzinka.pl odc. 221 s. 11 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1881 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 19
13:55 Kolumbowie odc. 3 - serial
14:55 Bake off - Ale ciacho! odc. 39
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 62 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 141 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 26 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1881 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1882 - serial
20:45 Mordercze starcie - fi lm
22:25 Miłość na wybiegu - - komedia
00:05 Paradoks odc. 3 - serial

05:35 Mango - Telezakupy 
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1006 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1007 - serial
08:20 Doradca smaku kulinarny 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 9 
09:30 Szkoła odc. 347 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 605 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 15
12:30 19+ odc. 268 - serial 
13:00 19+ odc. 269 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1008 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1009 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 5 
16:00 Szkoła odc. 348 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 16,  
 17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 16
18:00 Ukryta prawda odc. 606 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5409
20:10 Doradca smaku kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2731 - serial
20:55 Milionerzy odc. 105
21:30 Bez twarzy - thriller
00:15 Kuba Wojewódzki odc. 8 s. 11

06:00 Nowy dzień z Polsat 

07:45 Trudne sprawy odc. 753 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 600 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 601 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 103 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 716 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 227 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 624 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 51 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 799 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3698

16:35 Gliniarze odc. 169 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 52 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 250 - serial

20:10 Bad Boys - komedia sensacyjna

22:45 Pewnego razu w Meksyku:  

 Desperado II - fi lm

01:00 Kogel-mogel - komedia 

06:20 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

18:35 Szaleństwo Majki 
Skowron

08:00 Wojciech Cejrowski 
- boso przez świat 

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

Jeff  wraz z żoną Amy wyrusza z Massachusetts do 
San Diego w Kalifornii. Podróżując przez pustynię 
jeepem, małżonkowie przeżywają niebezpieczną 
przygodę.

Marcus i Mike należą do tajnego wydziału 
antynarkotykowego policji. W dzień po przejęciu 
heroiny o wartości 100 mln dolarów, przydarza 
im się wpadka: heroina zostaje skradziona 
z posterunku.

„Bad Boys”
(1995r.) Polsat 20:10

„Incydent”
(1997r.) TVN 7 20:00



Środa, 22 sierpnia 2018

16:40 Leśniczówka

05:30 Telezakupy 
06:05 Elif odc. 305 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 166 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm! 
9:05 Ranczo odc. 26 s. 2 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 91 s. 7 - serial
11:05 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 10 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda
12:30 Magazyn rolniczy
12:45 Atlantyk odc. 3 - serial
13:50 Elif odc. 306 - serial
14:40 Opole na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 20 - serial
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 167 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium 
 powstania warszawskiego 
 odc. 22
17:18 Pogoda
17:35 Memoriał Kamili Skolimowskiej 
 w Chorzowie Lekkoatletyka
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 21 - serial
21:00 Korzenie odc. 5 - serial 
21:55 Korzenie odc. 6 - serial 
22:55 S.W.A.T. - jednostka specjalna  
 odc. 20 - serial
23:50 Made in USSR - fi lm
00:55 Deborah - dramat

05:20 Ukryta prawda odc. 312 - serial 

06:20 Szpital odc. 383 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 102 - serial 

08:15 Dr House odc. 8 s. 5 - serial

09:15 Magda M. odc. 6 s. 4 - serial

10:15 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 658 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 103 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 557 - serial 

14:55 Szpital odc. 384 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 5 - serial

16:55 Dr House odc. 12 s. 5 - serial

18:00 Dr House odc. 13 s. 5 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 659 - serial 

20:00 Raport mniejszości - fi lm

23:05 Olimp odc. 13 - serial

00:05 Nebraska - komediodramat

06:00 Spadkobiercy odc. 33

07:05 Turbo Fast odc. 6 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 7 - serial

08:00 Drużyna A odc. 1 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial

10:00 Na patrolu odc. 16 - serial

10:30 Na patrolu odc. 17 - serial

11:00 Drużyna A odc. 2 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 115 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 140

15:00 Esmeralda odc. 110

16:00 Esmeralda odc. 111

17:00 Esmeralda odc. 112

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 421 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 422 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 203 - serial

21:00 Uliczny wojownik - pięść zabójcy  

 - fi lm

23:10 Wezwanie - thriller

01:25 Tuż przed tragedią odc. 2 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 8 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 127 - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 13
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 30 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 3 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 11 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 11 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42 s. 2 - serial
14:00 Zbuntowany anioł odc. 23
15:00 Zbuntowany anioł odc. 24
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 11 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 11 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 33 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 34 - serial
20:00 W szczękach rekina - horror
21:55 Spartakus: Krew i piach 
 odc. 13 - serial
23:00 Spartakus: Bogowie areny 
 odc. 14 - serial
00:05 Wikingowie odc. 6 s. 4 - serial

08:00 Szlakiem Kolberga odc. 12

08:30 Studio Kultura 

08:45 Jańcio Wodnik - dramat

10:35 Strojenie instrumentów - fi lm

11:00 Trzecia granica odc. 1 - serial

12:10 Trzecia granica odc. 2 - serial

13:10 Studio Kultura 

13:30 Alicja Musical 

15:10 Z archiwum i pamięci

15:35 Z archiwum i pamięci

16:35 Cwał - komedia 

18:30 Szaleństwo Majki Skowron 

 odc. 3 - serial

19:05 Szaleństwo Majki Skowron 

 odc. 4 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 2

20:05 Pół żartem, pół serio - komedia 

22:15 Dziennik fi lozofa odc. 132

22:25 Wesele w Sorrento - komedia

00:30 Eugeniusz Bodo 

 - za winy niepopełnione  - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 662
07:00 Praski sierpień Wojska Polskiego  
 - fi lm
07:30 Polska i świat z historią w tle  
 odc. 115
08:00 Wojciech Cejrowski - boso przez  
 świat odc. 74
08:35 Tańczący z naturą 
 odc. 28 s. 2 - serial
09:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 10 - serial
09:55 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 22
10:20 Z naturą na co dzień 
 odc. 1 - serial
10:50 Z naturą na co dzień 
 odc. 2 - serial
11:30 Spór o historię odc. 15
12:10 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 3 - serial
13:10 Było, nie minęło 
13:40 Sensacje XX wieku odc. 162
14:10 Sensacje XX wieku odc. 163
14:40 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 49 - serial
15:15 Diabelne szczęście - fi lm
16:10 Piasek w tryby. Jastrzębie ‘88  
 - fi lm
17:15 Tajemnice Państwa Podziemnego  
 odc. 4 - serial
17:45 1920. Wojna i miłość odc. 13  
 - serial
18:40 Sensacje XX wieku odc. 172
19:20 Sensacje XX wieku odc. 177
19:55 Było, nie minęło 
20:30 Nowy Jedwabny Szlak 
 odc. 3 - serial
21:35 Wojenne dziewczyny 
 odc. 11 - serial
22:30 Za Polskę Naszą i Waszą
23:30 Katyń - dramat
01:40 Wojciech Cejrowski - boso przez  
 świat odc. 74

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia
08:45 Każdy maluch to potrafi 
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca  
 Świętego Franciszka 
 z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 9 - serial
11:15 Wenezuela - San Félix
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Matka Teresa - fi lm
13:55 Geniusz stworzenia  - fi lm
15:10 Chłopcy z Namugongo  - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie owy
16:30 Syria - z serca pustyni
16:45 Chingola  - fi lm
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 Monster Trucków 
 - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 704 - serial
07:00 Synagoga Postępowa
07:20 Makłowicz w podróży odc. 108
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 142
11:25 Rodzinka.pl odc. 222 s. 11 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1882 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 20
13:55 Kolumbowie odc. 4 - serial
15:00 Bake off - Ale ciacho! odc. 40
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada Teleturniej
17:10 Czarna perła odc. 63 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 142 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 27 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1882 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1883 - serial
20:45 Prada albo nic - komedia
22:40 Mordercze starcie - fi lm
00:20 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 3 - serial

05:35 Mango - Telezakupy 
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1008 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1009 - serial
08:20 Doradca smaku kulinarny 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 9 
09:30 Szkoła odc. 348 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 606 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 16
12:30 19+ odc. 270 - serial 
13:00 19+ odc. 271 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1010 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1013 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 5 
16:00 Szkoła odc. 349 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 17
18:00 Ukryta prawda odc. 607 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5410
20:10 Doradca smaku kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2732 - serial
20:55 Milionerzy odc. 106
21:30 Wrogowie publiczni - dramat
00:20 Pacifi c Rim - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat 
07:45 Trudne sprawy odc. 754 - serial 
08:45 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 602 - serial 
09:15 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 603 - serial 
09:45 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 104 - serial 
10:45 Dlaczego ja? odc. 717 - serial 
11:45 Gliniarze odc. 228 - serial 
12:45 Trudne sprawy odc. 625 - serial 
13:45 Sekrety rodziny odc. 52 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 800 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3699, 
16:35 Gliniarze odc. 170 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 53 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 53 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 251 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 527 - serial
20:40 Kogel-mogel - komedia
22:55 Czy leci z nami pilot? - komedia 
00:50 Słaba płeć? - komedia 

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci

06:00 Kontrakt na miłość 18:30 Szaleństwo Majki 
Sowron

18:40 Sensacje XX wieku

07:20 Makłowicz 
w podróży

06:50 W-11 - wydział 
śledczy

19:30 Świat według 
Kiepskich

Rok 2054. Dzięki specjalnej technice policja 
zatrzymuje przestępców, zanim popełnią 
zbrodnię. Policjant, który został oskarżony o takie 
zabójstwo, musi dowiedzieć się, co kryje się za 
oskarżeniem.

Stany Zjednoczone, rok 1933. John Dillinger 
i jego kompani dokonują serii napadów na banki. 
Są nieuchwytni, a policja jest bezsilna. Złapanie 
Dillingera staje się głównym celem agenta FBI 
Purvisa.

„Raport mniejszości”
(2002r.) TVN 7 20:00

„Wrogowie publiczni”
(2009r.) TVN 21:30
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Ciasto francuskie 
z bitą śmietaną i truskawkami

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu.
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Składniki: 
1 opakowanie ciasta francuskiego
300 ml śmietany kremówki 30%
500 g truskawek
150 g cukru pudru

Sposób wykonania:

Ciasto francuskie rozwałkuj w kształt 
prostokąta i piecz na złoty kolor. Po upiecze-
niu zostaw do ostygnięcia. Śmietanę ubij na 
sztywno, dodaj do niej połowę zmiksowanych 
truskawek i odstaw na 30 minut do lodówki. 
Upieczone ciasto podziel na 2 części. Na jedną 
nałóż ubitą śmietanę z truskawkami. Następ-
nie drugą część ciasta ułóż na pierwszej. Goto-
we ciasto udekoruj pozostałymi truskawkami 
i cukrem pudrem.

Smacznego!
Julia Rajca

b ona na
ko ciach

obok irydu
i platyny

kawa
tkaniny

dochód z
kapita u

Du y
magazyn
zbo owy,
spichlerz

Symbol
ameryku

cz
teatru za

scen

rzeka w
Hiszpanii

ziemia
uprawna

Rz dy
z odziei

Uprzywile-
jowana
karta

Imi
e skie,

zdrobniale
od Anna

Sophia z
kina

Babilo ski
bóg nieba

syn
Jeroboa-

ma I, króla
Izraela.

Niemieckie
i

skandyna-
wskie imi

e skie

Ko  nie
zaprz o-
ny lub nie
osiod any,
zapasowy

N w
alfabecie
greckim

D wi k
wydawany

przez
maszyny

Pilarka
ramowa

teren nisko
po o ony,
miejsce
nizinne

Litera
grecka

odpowiada-
j ca

g osce L.
India ska

fajka

krzes o-lux

1.stawka
w grze;
2.ogó
nagród

Obok
opierunku

stolica
Norwegii

B yszcz -
ca tkanina

selekcja

wyrówny-
wany pacGatunek

papiero-
sów

obywatel-
ka Iranu

stolica
Armenii

Czyn,
dzie oZatyczka

osi

To cio lub
Szczepcio

Polska
ci a-
rówka

Imi
e skie -

imieniny
12.VI

dobra
material-

ne,
bogactwo,
maj tek

Bokserski
zwód

1

17

7

6

9

14

16

11

10

2

15

4

3

8

13

12

5

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

b ona na
ko ciach

obok irydu
i platyny

kawa
tkaniny

dochód z
kapita u

Du y
magazyn
zbo owy,
spichlerz

Symbol
ameryku

cz
teatru za

scen

rzeka w
Hiszpanii

ziemia
uprawna

Rz dy
z odziei

Uprzywile-
jowana
karta

Imi
e skie,

zdrobniale
od Anna

Sophia z
kina

Babilo ski
bóg nieba

syn
Jeroboa-

ma I, króla
Izraela.

Niemieckie
i

skandyna-
wskie imi

e skie

Ko  nie
zaprz o-
ny lub nie
osiod any,
zapasowy

N w
alfabecie
greckim

D wi k
wydawany

przez
maszyny

Pilarka
ramowa

teren nisko
po o ony,
miejsce
nizinne

Litera
grecka

odpowiada-
j ca

g osce L.
India ska

fajka

krzes o-lux

1.stawka
w grze;
2.ogó
nagród

Obok
opierunku

stolica
Norwegii

B yszcz -
ca tkanina

selekcja

wyrówny-
wany pacGatunek

papiero-
sów

obywatel-
ka Iranu

stolica
Armenii

Czyn,
dzie oZatyczka

osi

To cio lub
Szczepcio

Polska
ci a-
rówka

Imi
e skie -

imieniny
12.VI

dobra
material-

ne,
bogactwo,
maj tek

Bokserski
zwód

1

17

7

6

9

14

16

11

10

2

15

4

3

8

13

12

5

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



porady22 Czwartek 16 sierpnia 2018

– Warto zwracać uwagę, m.in. 
na to, jakie dane zbierają aplikacje 
i na co się godzimy przy ich ściąga-
niu – przestrzega dr Edyta Biela-
k-Jomaa, prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. Przyłączając 
się jak co roku do organizowanej 
przez Urząd Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów akcji „Przed 
wakacjami – co warto wiedzieć?”, 
prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych radzi jednocześnie, 
by podczas wakacji poświęcić czas 
na dokonanie przeglądu zainsta-
lowanego oprogramowania pod 
kątem ochrony prywatności.

Telefon komórkowy czy 
smartwatch to dziś narzędzia, 
które oferują nam wiele uży-
tecznych funkcji. Służą nie tylko 
komunikacji, ale dzięki zainstalo-
wanym na nich aplikacjom także 
rozrywce, ułatwiają załatwienie 
codziennych spraw, poruszanie 
się, wspomagają aktywność fi-
zyczną. Te z pozoru niewinne 
gadżety, niekiedy – czego nie za-
wsze jesteśmy świadomi – zbie-
rają o nas bardzo dużo informacji, 
które bywają zbędne do świadcze-
nia usługi, z której korzystamy. 
Tymczasem tak być nie powinno, 
zwłaszcza teraz, gdy do przetwa-
rzania danych osobowych zasto-
sowanie mają przepisy RODO, 
czyli unijnego ogólnego rozpo-
rządzenia o ochronie danych.

Sprawdzaj, czy i jak jest do-
pełniany obowiązek informacyj-
ny

Zawsze, gdy instalujemy apli-
kacje, do działania których nie-
zbędne jest przetwarzanie danych 
osobowych, podmiot, który jest 
ich administratorem, powinien 

spełnić wobec nas obowiązek in-
formacyjny. RODO zobowiązuje 
go, by dokonywał tego w sposób 
przejrzysty i zrozumiały, w zwię-
złej formie, jasnym i prostym języ-
kiem. To bardzo ważne zwłaszcza 
wówczas, gdy podstawą zbierania 
i wykorzystywania danych jest 
nasza zgoda. Żeby uznać ją za 
prawidłową, musi być wyrażona 
dobrowolnie, a my musimy mieć 
świadomość, na co dokładnie się 
godzimy.

Warto pamiętać, że zgodnie 
z RODO powinniśmy zostać po-
informowani o danych kontak-
towych administratora, a także 
inspektora ochrony danych (o ile 
jest wyznaczony). Przepisy wy-
magają, byśmy otrzymali infor-
macje o podstawie prawnej, na 
jakiej przetwarzane są nasze dane 
oraz o celach, dla których jest to 
robione czy o fakcie profilowa-
nia. Jeżeli nasze dane są przeka-
zywane innym podmiotom, to 
również o tym musimy być po-
informowani. Tak samo jak o ich 
przesyłaniu do państw trzecich. 
RODO zobowiązuje też do infor-
mowania o tym, jak długo dane 
będą w określonym przypadku 
przetwarzane. Administrator 
musi poinformować nas również 
o naszych uprawieniach, takich 
jak prawo: dostępu do danych 
osobowych, sprostowania, usu-
nięcia, ograniczenia przetwarza-
nia, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także o prawie 
do przenoszenia danych. A jeże-
li przetwarzanie odbywa się na 
podstawie udzielonej zgody, to 
również o prawie do jej cofnięcia 
w dowolnym momencie. Powin-

niśmy również otrzymać infor-
macje o prawie wniesienia skar-
gi do organu nadzorczego, czyli 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.

Zatem przy ściąganiu aplika-
cji warto zwrócić uwagę, jak ich 
twórcy i dostawcy wywiązują się 
z tego obowiązku, jak formułują 
klauzule zgód i polityki prywat-
ności.

To tym bardziej istotne, że 
często instalacja aplikacji jest 
równoznaczna z akceptacją poli-
tyki prywatności, do treści której 
prowadzi osobny link. Nie każdy 
w niego klika, a gdy już to zrobi, 
to widząc dużo tekstu na ekranie 
małego telefonu, po prostu go nie 
czyta. To błąd. Można bowiem 
nieopatrznie wyrazić zgodę na 
coś, na co nie chcemy się godzić. 

Zwracaj uwagę, do jakich 
danych i funkcji telefonu chce 
mieć dostęp aplikacja

Zanim zainstalujemy w swo-
im telefonie jakąkolwiek nową 
aplikację, warto dokładnie prze-
analizować, do jakich danych 
i funkcji naszego urządzenia chcą 
mieć one dostęp. Przykładowo 
niektóre aplikacje domagają się 
dostępu do: informacji o naszej 
lokalizacji, zdjęć, kontaktów czy 
dokumentów. Warto zastanowić 
się, jaki jest cel takiego działania 
i wybierać te aplikacje, które naj-
mniej ingerują w naszą prywat-
ność.

Czasami dostęp do pewnych 
danych może być niezbędny do 
tego, by aplikacja spełniała swoją 
rolę. O ile to zrozumiałe, że np. 
mapy chcą mieć dostęp do naszej 
geolokalizacji, o tyle dane te są 

zbędne w przypadku korzystania 
z gry czy aplikacji biurowej.

RODO duży nacisk kładzie na 
to, by administratorzy danych 
nie przetwarzali więcej danych 
niż jest to niezbędne dla osią-
gnięcia konkretnego celu (zasada 
minimalizacji danych). Aplikacja, 
z której korzystasz, nie powinna 
pozyskiwać więcej danych, niż te, 
które są niezbędne do jej prawi-
dłowego działania.

Pamiętaj, że tylko świadoma 
zgoda jest ważna i powinieneś 
móc ją wycofać w każdej chwili 

Za korzystanie z wielu „dar-
mowych” aplikacji „płacimy” na-
szymi danymi, godząc się na ich 
wykorzystanie do różnych celów, 
najczęściej marketingowych. Na 
tej podstawie trafiają one niekie-
dy do wielu różnych podmiotów. 
Z tego też powodu na ekranie 
naszych urządzeń wyświetlają się 
nam spersonalizowane reklamy.

Zanim zainstalujemy aplika-
cje, warto więc sprawdzić, na co 
dokładnie się godzimy i czy swoją 
zgodę możemy wycofać równie 
łatwo, jak jej udzielaliśmy. Ta-
kie nasze prawo wynika bowiem 
wprost z RODO.

Co istotne, jeśli usługi spo-
łeczeństwa informacyjnego są 
oferowane bezpośrednio dziecku 
(gry, aplikacje edukacyjne, usłu-
gi streamingowe kierowane do 
dzieci), to do osiągnięcia przez nie 
16 lat, zgodę na przetwarzanie ich 
danych musi wyrazić lub zaak-
ceptować rodzic albo inna osoba 
sprawująca władzę rodzicielską 
lub opiekę nad dzieckiem. Warto 
podkreślić, że co do zasady RODO 
duży nacisk kładzie na ochro-

nę dzieci, które nie zawsze mają 
świadomość swoich praw i zagro-
żeń związanych z prywatnością. 

Uważaj, bo aplikacje służące 
rozrywce mogą uszczuplić twoje 
konto

Szczególną ostrożność warto 
zachować, korzystając z aplikacji 
służących rozrywce, jak np. gry 
i odtwarzacze filmów oraz muzy-
ki. Nie zawsze, gdy gra jest dar-
mowa, zdajemy sobie sprawę, że 
jej dodatkowe elementy, jak np. 
jej rozszerzenia, dodatkowe po-
jazdy w grach czy ich ulepszenia, 
lepsze uzbrojenie dla bohatera, 
są płatne. A jeśli gra jest połą-
czona z numerem naszej karty 
kredytowej czy płatniczej, a my 
nieopatrznie z takich dodatków 
skorzystamy, to automatycznie 
obciążymy nasze konto niepla-
nowanymi, niechcianymi wydat-
kami.

Należy zwrócić uwagę, czy 
sklep z aplikacjami, z którego ko-
rzysta telefon, nie jest połączony 
z kartą płatniczą lub kredytową. 
Jeśli tak, wówczas należy bacznie 
zwracać uwagę na to, co insta-
lujemy. Wybierając nieopatrznie 
płatne aplikacje, system, który je 
instaluje, uprzedzając nas o płat-
ności, obciąży naszą kartę od-
powiednią kwotą. Taka sytuacja 
często ma miejsce przy instala-
cji gier, których spora część jest 
płatna. Ponadto część z nich ma 
dostęp do naszej karty płatniczej 
połączonej ze sklepem i może 
wówczas ją obciążyć należnością 
za korzystanie z płatnych dodat-
ków do gry. Gdy zdecydujemy się 
na takie zakupy, należy zwracać 
uwagę na warunki zakupu, w któ-

Zadbaj, by telefon był przyjacielem,
a nie szpiegiem

TECHNOLOGIE  Podczas wakacji częściej niż zazwyczaj korzystamy z różnego rodzaju aplikacji, które 
mogą być nam pomocne w podróży czy uprawianiu sportu. Jeśli jednak instalując je nie zachowamy na-
leżytej ostrożności, nasz telefon lub smartwatch z przyjaciela łatwo może stać się szpiegiem
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zie naszych sportowych wyczy-
nów i ustaleniu programów pod 
cele sportowe, które chcemy 
osiągnąć.

Jeżeli nie zmienimy ustawień 
domyślnych tego typu aplikacji, 
w wielu przypadkach inni użyt-
kownicy mogą na bieżąco śledzić 
nasze poczynania i ich wyniki. 
Taka funkcjonalność bywa nie-
kiedy niebezpieczna, bo zdradza, 
gdzie w danym momencie jeste-
śmy.

Warto więc zastanowić się, 
jak bardzo chcemy pozbawiać się 
swojej prywatności. Czy po za-
kończonym treningu, wędrówce 
lub spływie kajakowym, chcemy 
w mediach społecznościowych 
dzielić się informacjami o tym, 
gdzie i kiedy trenowaliśmy, w ja-
kim tempie biegliśmy lub płynę-
liśmy i jakie mieliśmy przy tym 
tętno? O ile dla znajomych taka 
informacja jest tylko ciekawost-
ką, o tyle dla osoby o nieprzyja-
znych zamiarach, np. złodzieja – 
jeśli nasze posty są dostępne dla 
wszystkich odwiedzających – to 
cenna informacja np. o tym, że 
nie ma nas w domu.

Poza tym na podstawie tego 
typu informacji można ustalić, 
jak często bywamy na basenie 
bądź w klubie fitness, a także 
pośrednio ustalić dane na te-
mat naszego stanu zdrowia – co 
np. dla firm ubezpieczeniowych 
może być bardzo cenną informa-
cją.

Świadome korzystanie z ta-
kich udogodnień jest bardzo 
ważne. Przestrogą może być gło-

śne w ostatnim czasie zdarzenie 
polegające na tym, że żołnierze, 
którzy w mediach społeczno-
ściowych upublicznili dane ze 
swoich treningów biegowych, 
nieopatrznie ujawnili informacje 
o tajnych bazach wojskowych, na 
terenie których ćwiczyli. Jest to 
sytuacja nietypowa, jednak od-
zwierciedlająca, jak potencjalnie 
istotny wpływ nie tylko na nasze 
bezpieczeństwo może mieć pu-
blikacja takich informacji.

Wprawdzie zgodnie z RODO, 
nasza prywatność powinna być 
domyślnie, automatycznie, chro-
niona w najwyższym stopniu, 
jednak w praktyce bywa różnie. 
Warto więc dokładnie zapoznać 
się z ustawieniami domyślnymi 
tego typu aplikacji, byśmy wbrew 
naszej woli nie udostępnili zbyt 
dużo informacji na swój temat.

Świadomie korzystaj ze 
smartwatcha, który może wie-
dzieć więcej niż telefon

Coraz popularniejsze stają 
się smartwatche, czyli zegarki, 
które nie tylko pokazują godzinę, 
datę lub mają stoper. Są niemal 
jak miniaturowy smartphone. 
Pozwalają robić zdjęcia, odbie-
rać rozmowy telefoniczne i ko-
munikują się przy tym z naszym 
telefonem. W połączeniu z nim 
mogą być z jednej strony atrak-
cyjnym gadżetem, ale i źródłem 
bogatej wiedzy o nas i naszej ak-
tywności.

Podobnie jak zegarki sporto-
we, niektóre smartwatche mogą 
mierzyć nasze kroki, a także tęt-
no i to cały czas, niezależnie od 

tego, czy ćwiczymy, czy pracu-
jemy, czy odpoczywamy. W ten 
sposób mogą gromadzić infor-
macje o tym, jak aktywni jeste-
śmy w ciągu dnia, kiedy śpimy 
itp.

Warto mieć na uwadze to, 
że rejestrowane w tych urządze-
niach dane o naszej aktywności 
mogą być niewłaściwie prze-
twarzane, np. przekazywane in-
nym podmiotom, na co wskazał 
norweski urząd zajmujący się 
ochroną konsumentów. W jed-
nym z raportów zwrócił uwagę, 
że niektórzy producenci smar-
twatchów przetwarzali dane 
w chmurze, która znajdowała się 
w Chinach i nie gwarantowała 
odpowiedniego poziomu zabez-
pieczeń.

Zarezerwuj czas, by przej-
rzeć już zainstalowane aplika-
cje 

Biorąc pod uwagę, że w wa-
kacje mamy nieco więcej czasu 
i nie jesteśmy tak zabiegani, jak 
w inne dni roku, warto przejrzeć 
także te aplikacje, które już za-
instalowaliśmy lub są wgrane 
fabrycznie. Być może okaże się, 
że mają one dostęp do takich da-
nych o nas, które wolimy chro-
nić. Niekiedy może się okazać, że 
te dane są udostępniane wielu 
innym podmiotom, np. partne-
rom dostawcy usługi.

Poza tym często nie pamię-
tamy już informacji i ostrzeżeń 
związanych z aplikacjami, które 
instalowaliśmy kilka bądź kilka-
naście miesięcy temu. Analiza 
ustawień może nam uświadomić, 

jak wiele danych o sobie zgodzi-
liśmy się udostępniać, instalując 
aplikację lub nie modyfikując do-
myślnych ustawień.

Przegląd zainstalowanych 
aplikacji pod kątem ochrony na-
szej prywatności jest też o tyle 
istotny, że automatyczne aktu-
alizacje wprowadzają nowe roz-
wiązania i nowe ustawienia, na 
które zazwyczaj nie zwracamy 
uwagi. Warto poświęcić czas, by 
być świadomym użytkownikiem 
tych rozwiązań.

Nie możesz mieć pewno-
ści, że twórca aplikacji zawsze 
właściwie postępuje z twoimi 
danymi

Użytkownicy telefonów ko-
mórkowych muszą mieć świa-
domość, że nie każda aplikacja, 
z której korzystają, działa zgod-
nie z przepisami dotyczącymi 
ochrony danych osobowych. Zda-
rzają się sytuacje, że pewne dane 
o nas są zbierane nadmiarowo 
albo producent oprogramowa-
nia ma dostęp do części zasobów 
naszego telefonu, o czym nas 
w ogóle nie informuje – choć 
powinien. Najczęściej takie in-
formacje wychodzą na jaw przez 
przypadek. Coraz częściej me-
dia informują, że jakaś aplikacja 
w ukryty sposób nas szpieguje, 
wysyła zaszyfrowane pakiety da-
nych itp. Warto więc śledzić me-
dialne doniesienia, sprawdzać, 
czy sami u siebie nie zainstalo-
waliśmy takiego oprogramowa-
nia.

UOKiK
fot. pixabay/ilustracyjne

rych często oferowane są opcje 
automatycznego odnawiania 
płatności, gdy wykorzystamy 
określony limit lub upłynie okre-
ślony czas, bowiem skutkować to 
może systematycznym pobiera-
niem płatności za daną usługę 
bez naszej wiedzy, i to mimo iż 
z niej nie korzystamy.

Powinniśmy mieć też świa-
domość, że aplikacje służące roz-
rywce zbierają dane o tym, w co 
gramy, jakiej muzyki słuchamy 
czy jakie filmy oglądamy. Na tej 
podstawie tworzony jest nasz 
profil osobowy, wykorzystywany 
do wyświetlania spersonalizowa-
nych reklam, mających na celu 
wzbudzenie w nas konkretnej 
potrzeby, a w efekcie zamówie-
nie płatnych usług bądź kupno 
kolejnych produktów.

Zastanów się, czy informa-
cjami o swoich osiągnięciach 
sportowych chcesz się dzielić ze 
wszystkimi

Wakacje to okres wzmożone-
go użytkowania aplikacji sporto-
wych. Te bardziej zaawansowane 
na podstawie sygnału GPS reje-
strują nie tylko czas i przebytą 
trasę, ale są zintegrowane z ze-
garkami sportowymi, które mie-
rzą tętno, wysokość, na jakiej się 
znajdujemy, gdzie i w jakim cza-
sie odbywał się nasz trening. Zo-
stały one zaprojektowane z my-
ślą o sportowcach i mierzeniu 
parametrów ich treningu, osią-
gnięć i tego, jak ich organizm re-
aguje podczas wysiłku. Ponieważ 
stały się powszechnie dostępne, 
również nam pomagają w anali-
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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)

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

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

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

Szczęście ci sprzyja, korzystaj z nadarzających się 
okazji. Dobra passa sprawi, że będziesz wyjątko-
wo pewna siebie, ale też kłótliwa. Nie zawsze racja 
będzie po twojej stronie. W rodzinie przypadnie ci 
rola mediatora w konflikcie. Zaufaj swojej intuicji, 
a rozwiązanie samo się znajdzie.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kolorowanki dla dzieci
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Głód zmienia wszystko
XIV wIek  Głód zmienia postrzeganie wszystkiego. Może nawet zmieniać europejską kulturę. Jedna 
z największych klęsk głodu przyszła w zamierzchłych czasach – w latach 1315-1317 i była tragedią, 
która niemal obaliła władzę kościoła

Klęski głodu w średniowiecz-
nej Europie zdarzały się cyklicz-
nie od początku XIV wieku. Do 
tego czasu, od ok. VI wieku trwał 
okres ciepłego klimatu, który 
sprzyjał plonowaniu roślin. Moż-
na powiedzieć, że klimat przypo-
minał nieco obecny. Dość nagle 
klimat uległ zmianie. Co roku 
Europę zaczęły nawiedzać inten-
sywne deszcze, które prowadziły 
do powodzi. Te przeszkadzały 
w zbiorach. Zimy były srogie 
i długie, przez co na przedwiośniu 
brakowało jedzenia. Średnia wie-
ku przed zmianą klimatu wyno-
siła w Anglii, gdzie są najdokład-
niejsze dane z tego okresu, 35,2. 

Krótko po zmianie klimatu śred-
nia spadła do 29 lat, a kiedy do 
Europy po kilkudziesięciu latach 
wkroczyła epidemia tzw. czarnej 
śmierci, średnia wieku wyniosła 
17,3. Pod koniec ciepłego okresu 
w średniowieczu liczba ludności 
wzrosła do poziomu, który na-
stępnie osiągnięto w XIX wieku. 
Jednocześnie stopniowo spadała 
wydajność zbiorów. W 1280 roku 
z jednego ziarna osiągano siedem. 
W 1330 roku były to już tylko dwa 
ziarna z jednego. Dla porównania 
i obecnie średnia wynosi 30 zia-
ren z jednego.

Do dziś naukowcy nie są 
w stanie stwierdzić, co takiego 
stało się, że na początku XIV wie-
ku klimat tak szybko się zmie-
nił. Niektórzy sugerują, że był to 
efekt gigantycznej eksplozji jed-
nego z wulkanów. Głównym po-
dejrzanym jest wulkan Tarawera 
w Nowej Zelandii. Miał wyrzucać 
popioły przez pięć lat i spowodo-
wać małą epokę lodowcową.

Przenieśmy się na wiosnę 
1315 roku. Wraz z opadnięciem 

śniegów przyszły długotrwale 
deszcze. Zapasy zboża zamokły. 
To, co udało się uratować chowa-
no w domach, nad którymi były 
lepsze strzechy lub w glinianych 
naczyniach. Niestety tego samego 
nie dało się zrobić z sianem, więc 
zwierzęta gospodarskie pierw-
sze odczuły głód. Ceny żywności 
szybko zaczęły rosnąć. Do lata za 
korzec zboża trzeba było zapłacić 
dwa razy więcej niż wiosną. Chleb 
stał się towarem luksusowym, 
niedostępnym dla biedniejszych 
warstw społecznych. Na wsiach 
ludzie zaczęli eksperymentować 
z pożywieniem, szukając jadal-
nych dzikich roślin w lasach.

Znamienny był przykład 
podróży króla Anglii Edwarda 
II, który pewnego dnia stanął 
ze swoją strażą na noc w jed-
nej z karczm. Monarcha nie był 
w stanie kupić od karczmarza 
nic do jedzenia i sam przekonał 
się o skali kryzysu.

Deszczowa wiosna zaczęła 
wpływać na politykę. Francu-
zi pod wodzą króla Ludwika X 

Ciekawostki 

Pieniądze wiszą przy ulicy
Obecnie panuje moda na wycinanie przydrożnych drzew. Dawniej w naszych 
okolicach nie dość , że drzewa rosły przy każdej drodze, to do tego w wielu 
miejscach były to wiśnie. Do czego ich używano?

W powiecie wąbrzeskim (do 
którego należał Golub i Kowale-
wo) co roku odbywały się prze-
targi na dzierżawę przydroż-
nych drzew owocowych. Były 
to zazwyczaj wiśnie. Poza tym 
pobocza obsadzano czereśnia-
mi i lipcami, ale dziś o nich nie 
będziemy wiele mówić. Wiśnie 
były drzewami, które niemiec-
ki rząd wytypował specjalnie 
do obsady. Dzierżawca najmo-
wał co roku ludzi, którzy zbie-
rali wiśnie – koniecznie bez 

szypułek. Za centar można było 
uzyskać ok. 5 marek. Owoce 
odstawiano do Torunia, gdzie 
były specjalne prasy do wyci-
skania soku wiśniowego. Sok 
zaprawiano następnie w 90-
procentowej okowicie i wysy-
łano na eksport. Sok służył do 
„farbowania” czerwonych win 
i likierów. Trafiał nawet do Bra-
zylii i Argentyny, gdzie zwycza-
jem było picie takiego wzmoc-
nionego soku z naszych okolic 
zmieszanego z wodą.   

Wybierając drzewa do ob-
sadzenia przy drogach władze 
kierowały się m.in. pokrojem 
korony. Te rozłożyste odpadały, 
ponieważ wymagałyby przyci-
nania. Preferowano odmiany 
z koroną w kształcie piramidy. 
Starano się również, by drzewka 
na danej alei owocowały w jed-
nym okresie. Sadząc drzewka 
kopano okrągłe dołki o średni-
cy 3,5 stopy i głębokości 2 stóp. 
W dołek wkładano drzewko, 
a następnie przysypywano 2 
stopami dobrej, kompostowej 
ziemi. Młode drzewka paliko-
wano, by nie przewróciły się. 

Niestety często paliki pa-
dały ofiarą kradzieży. Działo 
się to zwłaszcza zimą, gdy był 
to najprostszy i najlepszy ma-
teriał do pieca. Władze musiały 
zapobiegać kradzieżom i miały 
na to pewien sposób. W dolnej 
części palika wiercono otwór, 
do którego wkładano poprzecz-
nie długi na 12 cali kij dębowy. 
Całość zakopywano. Tak zabez-
pieczony palik był zimą nie do 
wyrwania z zamarzniętego 
gruntu.

(pw), fot. ilustracyjne

XIX wiek

Oszustwo 
na hrabiego
Henryk Dzierżanowski, właściciel Zbójna, Ciepie-
nia, Zosina i Ruduska pod koniec XIX wieku, był 
człowiekiem, który nie dał się nabrać na bardzo 
ciekawy chwyt warszawskich oszustów.

Pewnego dnia w sierpniu 
1885 roku do Zbójna przybył 
nieznany w okolicach Żyd. Wy-
glądał zupełnie inaczej od miej-
scowych Żydów ortodoksów. Był 
elegancko ubrany w garnitur, nie 
miał brody. Poprosił o spotkanie 
z Dzierżanowskim. Po chwili 
przedstawił mu się jako kupiec 
z Białegostoku, którym został 
wysłany do Zbójna z misją przez 
hrabiego Zotowa. Hrabia miał po-
siadać pod Białymstokiem rozle-
głe folwarki, ale potrzebował ple-
nipotenta, czyli kogoś w rodzaju 
pełnomocnika, który pomagałby 
w ich prowadzeniu. 

Gość okazał Dzierżanowskie-
mu dokument podpisany przez 
hrabiego, z pustym miejscem, 
w którym miał wpisać się wła-
ściciel Zbójna. Roczna pensja była 
więcej niż kusząca, ponieważ 
wynosiła aż 8 tys. rubli. Do tego 
miały dochodzić procenty od 
dochodów z majątku. Warunek 
był jeden. Dzierżanowski miał 
natychmiast przygotować się do 

podróży i pojechać z nieznajo-
mym gościem do Białegostoku. 
Dzierżanowski wyczuł, że jest to 
zbyt piękne, by było prawdziwe. 
Wyrzucił domniemanego kupca, 
a następnego dnia udał się na 
pocztę do Rypina, by tam nadać 
telegram do Białegostoku z zapy-
taniem o hrabiego Zotowa.

W zwrotnym telegramie 
donoszono, że hrabia Zotow nie 
istnieje. Z miasta wyjechało 
w stronę Warszawy 12 znanych 
oszustów, którzy są obecnie 
poszukiwani w całym kraju. 
Później policja lipnowska odno-
towała jeszcze kilka innych in-
cydentów tego typu. Za każdym 
razem za obietnicą oszusta szła 
propozycja szybkiego wyjazdu 
w celu sfinalizowania biznesu. 
Nikt nie dał się nabrać, opryszek 
był na naszym terenie spalony, 
ale niestety nigdy nie udało się 
go złapać. Historię znamy tylko 
dzięki relacjom ówczesnej prasy.

(pw)

chcieli podbić bogatą Flandrię, ale 
armia dosłownie ugrzęzła w bło-
cie. Konie zapadały się w nim aż 
po brzuch. Wielu rycerzy musiało 
porzucać swoje zbroje i prowiant, 
by móc wydostać się z tej błot-
nistej pułapki i wrócić do domu. 
Wiosna 1316 roku również bardzo 
rozczarowała. Głód nasilał się. 
Nie było już żadnych zapasów. 
Chłopi ogołocili ze zwierzyny 
lasy. Dochodziło do tego, że po-
rzucali własne dzieci, byle tylko 
przeżyć. Zdarzały się przypadki 
kanibalizmu z udziałem dzieci. 
To właśnie z tego czasu pocho-
dzi baśń braci Grimm o Jasiu 
i Małgosi, których chciała zjeść 
wiedźma. Starsi ludzie umiera-
li z głodu, ponieważ odmawiali 
przyjmowania pokarmu. Chcieli, 
by przeżyło młodsze pokolenie. 
Wiosna 1317 roku była równie zła 
co poprzednie. Dopiero lato przy-
niosło nieco nadziei. Pogoda nie-
co się polepszyła. Ludzie niestety, 
nadwyrężeni głodem, zapadali 
na zdrowiu. W tym czasie zmarł 
co piąty mieszkaniec Europy.

Klęska głodu odbiła się na 
pozycji kościoła. Ludzie wznosili 
modlitwy przebłagalne, ale nie 
widzieli żadnych efektów. Au-
torytet kościoła upadał, a wielu 
uważało, że głód to kara boska za 
grzech kościoła. Głód sprawił, że 
Europa stała się bardzo niebez-
piecznym miejscem. Dramatycz-
nie wzrosła liczba kradzieży i za-
bójstw. Klęska zmieniła ludzki 
charakter. Człowiek stał się bar-
dziej agresywny. Wkrótce wy-
buchły wojny, podczas których 
powoli zanikł rycerski honor. Do 
czasu klęski głodu więcej rycerzy 
umierało na turniejach niż na 
polach bitew.

Chociaż klęska z lat 1315-1317 
dotknęła także tereny dzisiejszej 
Polski, nie była tak dotkliwa dla 
naszego kraju jak klęska głodu 
z połowy XVII wieku. Na skutek 
nieurodzaju oraz potopu szwedz-
kiego populacja Polski spadła 
o 40 proc., a wiele wsi przestało 
istnieć.

(pw)
fot. internet
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Cierpienia gimnazjalisty
EDUKACJA  Młodzież dobrzyńska, decydując się na dalsze kształcenie ponad szkołę powszechną, 
musiała liczyć się z wyjazdem do innego miasta. W naszym przypadku można było wybrać Płock, 
ale niektórzy, bogatsi trafi ali do szkół w Toruniu lub Brodnicy. Idąc do gimnazjum należało wybrać 
stancję, a w tej dziedzinie gospodarki bywało bardzo różnie...

Połowa uczniów uczęszcza-
jących do płockiego gimnazjum 
pochodziła z terenów wiejskich 
oraz miasteczek m.in. z Lipna. 
Trafiali na stancje, które mogli 
prowadzić mieszkańcy miasta, 
dorabiając sobie do szczupłych 
pensji, lub zawodowcy. Najczę-
ściej stancje prowadziły wdo-
wy. Nie miały ani środków do 
życia, ani wykształcenia, które 
dawałoby im szanse na pracę. 
Dlatego wynajmowały pokoje 
uczniom. Aby otworzyć stan-
cję należało uzyskać zezwole-
nie gimnazjum. Teoretycznie 
wszystko zależało od rewizji, 
której dokonywał wybrany na-
uczyciel i lekarz gimnazjalny. 
W praktyce należało ich do-
brze opłacić i liczyć na pozy-
tywne załatwienie sprawy. Na 
wiele spraw przymykano oczy, 
ponieważ, gdyby lekarz stoso-
wał się do wszystkich wytycz-
nych, wówczas tylko nieliczne 
stancje pozostałyby na rynku, 

a młodzież nie miałaby gdzie 
mieszkać. Oto niektóre z tych 
wymagań:

– Lokal winien być parte-
rowy, a przynajmniej nie wie-
lopiętrowy. Pokoje mają być 

widne, suche opatrzone do-
bremi przyrządami wentyla-
cyjnymi. Obszerność pokojów 
musi być taką, aby na każde-
go ucznia już co najmniej wy-
padało po 30 metrów kubicz-

nych (sześciennych) powietrza. 
Stancja powinna mieć oddziel-
ne pokoje, sypialne oddzielne 
przeznaczone do ubierania się, 
oddzielne do nauki, odpowied-
nie sale do gimnastyki i za-

baw, łazienkę. Przewodniczący 
stancyi winien być fachowo 
wykształconym pedagogiem. 

Jak widać rzeczywiście wy-
magania stawiane przez pań-
stwo były bardzo duże, niemal 
nierealne do spełnienia. Dla 
przeciętnego rodzica utrzy-
manie dziecka na stancji było 
sporym wydatkiem. Rok szkol-
ny liczył ok. 270 dni, a roczna 
zapłata za stancję 120 rubli. Do-
datkowo dziecku należało za-
pakować lub dosłać odpowied-
ni prowiant, czyli popularne 
do dziś słoiki. Od właściciela 
stancji należało wymagać, by 
umożliwił uczniom kąpiel 
przynajmniej raz na dwa tygo-
dnie w ciepłej wodzie! Bywało 
jednak i tak, że od września 
do czerwca uczeń ani razu nie 
kąpał się na stancji. Doprowa-
dzało to do powstawania roz-
maitych chorób skórnych.

(pw)
fot. ilustracyjne

R E K L A M A
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O G Ł O S Z E N I E

sokół miażdży na inaugurację
PIŁKA NOŻNA  Ci, którzy myśleli, że po spadku z IV ligi piłkarzom Sokoła Radomin zabraknie motywacji 
do gry w okręgówce, w weekend musieli przecierać oczy ze zdumienia. W derbach powiatu podopieczni 
Sławomir Rożka rozbili aż 9:0 Iskrę Ciechocin 

R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I E

– Chcę wygrać każdy mecz 
i trzymać się w czołówce. Je-
żeli będziemy dobrze trenować 
i będziemy zdrowi, na pewno 

jesteśmy w stanie wygrywać – 
mówił w niedawnym wywiadzie 
dla naszego tygodnika Sławomir 
Rożek, szkoleniowiec Sokoła. 

Trzeba przyznać, że piłkarze 
z Radomina wcielili plan trenera 
ze stuprocentową skutecznością. 
Na inaugurację ligi okręgowej 
spotkali się w derbach z Iskrą 
Ciechocin, która w poprzednim 
sezonie skończyła rozgrywki 
na 12. miejscu w tabeli. Pierw-
sza połowa nie wskazywała, że 
mecz będzie miał jednostron-
ny przebieg. Co prawda gracze 
z Radomina przeważali kulturą 
gry i już w 8. minucie wyszli na 
prowadzenie za sprawą Paw-
ła Jachowskiego, a pół godziny 
później ten sam zawodnik pod-
wyższył na 2:0, ale w pierwszej 
połowie więcej goli nie padło. 

Ostre strzelanie zaczęło się 
po godzinie gry. W 25 minut So-
kół aż siedmiokrotnie pokonał 

bramkarza z Ciechocina, a sam 
Jachowski bramkowy dorobek 
zamknął na pięciu trafieniach. 

Co stało się z Iskrą w drugiej 
połowie? 

– Mieliśmy w tym meczu 
problemy ze składem – przy-
znaje Kamil Falkiewicz, trener 
Iskry. – Pojechaliśmy na to spo-
tkanie w jedenastu, a dopiero 
później dojechał młody rezer-
wowy. Ponadto w wyjściowym 
składzie byli juniorzy młodsi. 
Pomimo tego uważam, że wynik 
jest o wiele za wysoki. Tym bar-
dziej, że aż do 65. minuty było 
tylko 2:0 dla gospodarzy. Potem 
jednak naszym zawodnikom za-
brakło tlenu i stąd padały ku-
riozalne bramki. Liczę na to, że 
będzie to pierwszy i ostatni taki 

SOKóŁ RAdOmIN 
VS.

ISKRA CIeChOCIN

9 (2: 0) 0
Gole

P. Jachowski x5, A. Bruzdewicz, 
B. Żuchowski, K. Muchewicz,  

J. Luks

mecz w tym sezonie. 
W drugiej kolejce Sokół za-

gra kolejne derby, tym razem 
z Promieniem. Gracze z Kowale-
wa Pomorskiego na inaugurację 
pechowo 0:1, po golu w doliczo-
nym czasie, przegrali z SP Zawi-
szą Bydgoszcz. 

(ToB)
fot. archiwum
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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

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 Tysiącle-

cia 13 B, tel. 531 022 379

GABINETY  WETERYNARYJNE

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

Raś, dyżur całodobowy, Małe Pułkowo 42, kontakt 

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, termi-

nale płatnicze, programy insert. kontakt pod nr. tel. 

600 483 434

PS INSTAL komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 

instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie.  tel. 56 

690 43 90

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, 

nawigacje, konsole, 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 ob-

rocie nieruchomościami. Oferujemy profesjonal-

ne przeprowadzenie każdego rodzaju transakcji 

w nieruchomościach. Golub-Dobrzyń ul. Pod Ar-

kadami 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



Chcesz pracować jako Opiekun/
ka osób starszych w Niemczech, 
a nie znasz języka niemieckie-
go? Zapisz się już dziś na kurs 
w Brodnicy. Zapisy trwają. 
Ostatnie wolne miejsca. Kurs 
startuje w sierpniu. Promedi-
ca24. Zadzwoń: 519 690 440.

Rolnictwo

Sprzedam ziemię rolną 5,70 ha. Piór-
kowo. Tel. 889 091 206

Sprzedam ziemię rolną 2,6 ha wraz 
z zabudowaniami w miejscowości Elza-
nowo. Tel. 509 746 881

Knury maciory kupię odbiór z gospo-
darstwa waga 725 804 742

Sprzedam dmuchawę do zboża, lej do 
nawozów, agregat uprawowy. Tel. kon-
taktowy 667 395 822

Sprzedam kombajn bizon zo56, 
w 100% sprawny. Cena 15 000zł. Tel. 
695 890 749

Sprzedam używane opony rolnicze Sto-
mil 11.2 - R24 .Tel.500 351 885

Różne

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

SPRZEDAM SŁOMĘ BALE 120x120 
TEL. 889 929 597

Sprzedam kurczaki brojlery do uboju 
18.08. Tel. 693 110 176

POŻYCZKI NA RATY OD 1000 DO 
20.000zł. Również na dówód. 
Golub, Kowalewo i okolice. Do-
jazd do klienta. 572148143

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, 
tel 600 990 042

Kupię/Sprzedam

Tuja szmaragd 0,62 zł , tel. kontaktowy 
518-518-835

Nieruchomości

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

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

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

Posiadam lokal do wynajęcia na 
Podzamku Golubskim o powierzchni 
155m2. Posiada własne ogrzewanie 
CO, toaletę oraz prysznic. W razie pytań 
bądź szczegółów proszę o kontakt pod 
numer 725 130 437 lub 723 671 899

Sprzedam mieszkanie na par-
terze z balkonem. 56m2. Po 
remoncie. Kompletnie wyposa-
żone. Cena 249 tyś. tel. kontak-
towy 602 577 033.

SPRZEDAM DZIAŁKĘ 1500 M2 
W ANTONIEWIE POD GOLUBIEM 
Z WIDOKIEM NA ZAMEK I LAS. 
W SĄSIEDZTWIE DRWĘCA TEL. 
kontaktowy 609 585 679

 Praca

Pracuj z Promedica24 jako 
Opiekunka Seniorów w Niem-
czech i zarób nawet 12 tysięcy 
w dwa miesiące. Bezpłatne kur-
sy języka niemieckiego i gwa-
rantowane zatrudnienie.  Zapra-
szam na spotkanie z rekruterem 
2.08 lub 23.08 w godzinach 
10-15, ul. Tylna 1 Brodnica. 
Zadzwoń 519 690 440. Prome-
dica24.
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Praca

Różne

Kupię/Sprzedam

Rolnictwo

Usługi
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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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