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Policjanci na medal 
St. asp. Tomasz Muchewicz i post. Sylwia Balińska 
z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu 
w ostatniej chwili uratowali niedoszłą samobójczy-
nię. 
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Absolutorium 
bez rozstrzygnięcia

GOLUB-DOBRZYŃ  Radni nie podjęli uchwały udzielającej ab-
solutorium burmistrzowi za wykonanie budżetu. Aby uchwała 
przeszła, potrzeba było ośmiu głosów. „Za” było sześciu rad-
nych, a dwoje wstrzymało się od głosu
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W środę 20 czerwca, około 
13.40, do funkcjonariuszy patro-
lujących ulice miasta podbiegł 
mężczyzna, który poinformo-
wał, że w jednym z mieszkań za-
mknęła się kobieta, która może 
targnąć się na życie. 

– Policjanci błyskawicznie 
pobiegli pod wskazany adres – 
relacjonuje asp. sztab. Małgo-
rzata Lipińska z KPP w Golubiu-
Dobrzyniu. – Z racji, że drzwi 
mieszkania były zamknięte, 

musieli je wyważyć. W jednym 
z pomieszczeń zastali leżącą na 
podłodze nieprzytomną kobie-
tę. St. asp. Tomasz Muchewicz 
zdjął jej pasek z szyi i rozpoczął 
resuscytację. 

Już po upływie około mi-
nuty kobieta zaczęła oddychać. 
Dalej zaopiekowała się nią we-
zwana na miejsce załoga pogo-
towia ratunkowego.

(ToB)
fot. KPP

Zgodnie z prawem, rada mia-
sta raz do roku debatuje nad wy-
konaniem ubiegłorocznego budże-
tu. Nie inaczej było także podczas 
poniedziałkowej sesji rady miasta 
w Golubiu-Dobrzyniu.

– Ubiegłoroczny budżet zakła-
dał dochody w wysokości 49,7 mln 
zł, a osiągnięto 49,6 mln zł. Wydatki 
planowano na 50 mln zł, a wyko-
nano je w 47 mln zł. Początkowo 
planowaliśmy także deficyt 557 
tys. zł, natomiast ostatecznie rok 
zakończyliśmy nadwyżką 2,28 mln 
zł – informuje skarbnik Jacek Do-
wgiałło.

O budżecie wypowiedziała się 
także Regionalna Izba Obrachun-
kowa, która pozytywnie oceniła 
jego wykonanie. W czasie debaty 
na temat absolutorium padły dwa 
pytania. Jedno dotyczyło niższych 
niż zakładane zysków ze sprzedaży 
miejskich działek, a drugie – rosną-
cych w szybkim tempie długów lo-
katorów mieszkań komunalnych.

Radni przyjęli sprawozdanie 
z wykonania budżetu. Ta uchwała 
wymaga zwykłej większości gło-
sów rajców obecnych na sali. Ina-
czej było w przypadku uchwały 
o absolutorium. W takim przypad-

ku potrzebna jest większość bez-
względna, czyli 8 z 15 głosów. Za 
udzieleniem absolutorium opowie-
działo się sześciu radnych. Dwoje 
wstrzymało się, pozostali byli nie-
obecni, a więc do przyjęcia uchwały 
zabrakło dwóch głosów. 

– Na ostatniej sesji rady mia-
sta wstrzymałem się od głosowania 
w sprawie udzielenia absolutorium 
burmistrzowi za rok 2017 – mówi 
radny Szymon Wiśniewski. – Mimo 
tego, że Regionalna Izba Obrachun-
kowa w Bydgoszczy pozytywnie 
oceniła wykonanie budżetu to 
uważam, że nie chodzi tylko o to, 
że przysłowiowe słupki finansowe 
się zgadzają. Chodzi o to, w jaki 
sposób te pieniądze są wydawane. 

Wiśniewski 
punktuje burmistrza 
– Dopiero w maju tego roku 

burmistrz zdecydował się na połą-
czenie wydziału utrzymania dróg 
i zieleni z wydziałem komunalnym. 
Jako grupa radnych zwracaliśmy 
uwagę już w 2017 roku na wysokie  
koszty funkcjonowania wydziału 
utrzymania dróg i zieleni. Jakość 
świadczonych usług również nie 
jest najlepsza – dodaje Szymon 
Wiśniewski. 

Dokończenie na str. 3
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Projekt pt. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany 
przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

nr umowy: UM_EF.433.1.003.2017
Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Dolina Drwęcy” – po kolejnych 

naborach wniosków w ramach Lsr

Stowarzyszenie LGD „Dolina 
Drwęcy” kontynuuje wdrażanie 
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 
2014-2020 – w 2018r. ogłosiło już 3 
nabory wniosków, w ramach na-
stępujących zakresów:

1/2018 – Budowa lub prze-
budowa publicznych dróg gmin-
nych lub powiatowych – termin 
składania wniosków 09.05.-01.06., 
limit środków w ramach naboru 
370.584,92zł, wpłynęły 3 wnioski 
(1 wniosek Gmina Golub-Dobrzyń 
oraz 2 wnioski Gmina Radomin)

2/2018 – Rozwój ogólnodostęp-
nej i niekomercyjnej infrastruktu-
ry turystycznej lub rekreacyjnej 
lub kulturalnej – termin składania 
wniosków 18.05-05.06., limit środ-
ków w ramach naboru 112.918,15zł, 
wpłynął 1 wniosek (Gmina Miasto 
Golub-Dobrzyń)

3/2018 – Działania infrastruk-
turalne przyczyniające się do re-
witalizacji społeczno-gospodarczej 
miejscowości wiejskich (EFRR) – 
termin składania wniosków 01.-
25.06., limit środków w ramach 
naboru 4.500.000,00zł

W II połowie 2018r. planowa-
ne są kolejne nabory wniosków 
w ramach tworzenia nowych 
przedsiębiorstw (alokacja środ-
ków 550.000,00zł) oraz rozwoju 
istniejących przedsiębiorstw 
(alokacja środków 547.934,00zł). 

Stowarzyszenie LGD „Dolina 
Drwęcy” zaprasza wszystkich miesz-
kańców zainteresowanych pozyska-
niem środków na utworzenie lub 
rozwój działalności do Biura LGD 
oraz na konsultacje społeczne organi-
zowane co miesiąc w każdej z Gmin 
tworzących obszar działania LGD.

Jesteśmy w trakcie realiza-
cji projektu współpracy „Patrol 
Historyczny – pogranicze chrze-

ścijaństwa” – organizacja żywych 
spotkań z historią. Projekt zakłada 
organizację 38 spotkań, po 1 w każ-
dej z gmin wchodzących w skład 
partnerskich LGD. W okresie od 
maja do października 2018r. na ob-
szarach LGD Partnerów projektu 
odbędą się spotkania podczas któ-
rych odtwórcy historyczni, rycer-
stwo, w tym rekonstruktorzy na 
koniach, żołnierze, rękodzielnicy, 
rzemieślnicy, kuglarze i animatorzy 
prezentować będą wybrane wątki 
historii odwiedzanych miejsco-
wości. Celem operacji jest wzrost 
atrakcyjności i rozpoznawalności 
regionu oraz walorów turystycz-
nych obszaru  działania Partnerów 
projektu wśród jego mieszkańców 
i turystów, aktywizacja społeczno-
ści przyczyniająca się do poprawy 
warunków życia na wsi i rozwoju 
turystyki wiejskiej poprzez orga-
nizację spotkań o charakterze hi-
storyczno-kulturowym, pokazów 
tematycznych. Na kolejne imprezy 
w ramach Patrolu zapraszamy:

30.06.2018r. (sobota) godz. 12-
15 Pusta Dąbrówka (gm. Golub-Do-
brzyń)

28.07.2018r. (sobota) godz. 12-
15  Miasto Golub-Dobrzyń

19.08.2018. (niedziela) godz. 
11-14 Pluskowęsy (gm. Kowalewo 
Pomorskie)

Stowarzyszenie LGD „Dolina 
Drwęcy” w okresie kwiecień – 
czerwiec 2018r. przeprowadziła na-
stępujące działania animacyjne:

• Kwiecień, maj, czerwiec – 
comiesięczne spotkania informa-
cyjne w poszczególnych Gminach 
obszaru działania LGD (Powiat Go-
lubsko-Dobrzyński)

• 20.04.-30.05.2018r. – kon-
kurs plastyczny dla uczniów szkół 
podstawowych z obszaru działania 
LGD „Dolina Drwęcy” pn. „Co zmie-
niło się w Twoim otoczeniu dzięki 
Funduszom Unijnym”

• 07.05.2018r. – szkolenie dla 
potencjalnych Wnioskodawców 
z wypełniania dokumentacji apli-
kacyjnej w związku z ogłoszony-
mi naborami wniosków nr 1/2018  
oraz 2/2018

• 18.05-01.06.2018r. – konsul-
tacje zmian lokalnych kryteriów 
wyboru

• 19.05.2018r. – spotkanie 
w ramach Patrolu Historycznego 
w Działyniu (gm. Zbójno)

• 29.05.2018r. – szkolenie dla 
potencjalnych Wnioskodawców 
z wypełniania dokumentacji apli-
kacyjnej – w związku z naborem 
wniosków nr 3/2018

• 30.05.2018, 02.06.2018r. – 
Mobilny Punkt Informacyjny LSR 
podczas Pikników Rodzinnych 
w Gałczewie oraz Szafarni

• 07.06.2018r. – warsztaty 
z aktywizacji społecznej w świetli-
cy wiejskiej w Węgiersku

• 16.06.2018r. – Boisko Spor-
towe przy Szkole Podstawowej 
w Świętosławiu - Lato w Dolinie 
Drwęcy – impreza promocyjna 
mająca na celu promocję Lokalnej 
Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 
oraz naborów wniosków

• 20.-21.06.2018r. – szkolenia 
dla potencjalnych Wnioskodawców 
z wypełniania dokumentacji apli-
kacyjnej – przed planowanymi na-
borami wniosków w ramach two-
rzenia nowych przedsiębiorstw 
i rozwoju istniejących przedsię-
biorstw

• 23.-24.06.2018r. – Wizyta stu-
dyjna na Pałuki (Żnin i okolice) – 
celem wyjazdu było poznanie do-
brych praktyk w celu pobudzenia 
liderów lokalnych do zwiększenia 
swojej Aktywności

• 23.06.2018r. spotkanie w ra-
mach Patrolu Historycznego w Ra-
dominie

• 24.06.2018r. spotkanie w ra-
mach Patrolu Historycznego w Cie-
chocinie

Wszystkie działania animacyjne 
są częścią ogólnej kampanii informa-
cyjno-promocyjnej LSR oraz ogłasza-
nych naborów wniosków.

Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Dolina Drwę-
cy”

Biuro Stowarzyszenia 
czynne:
poniedziałek, wtorek czwar-

tek 10:00-18:00, środa piątek 
08:00-16:00

Plac 1000-lecia 22a
87-400 Golub-Dobrzyń
tel: 56 682 03 53
e-mail: lgddolinadrwecy@

neostrada.pl
Zdjęcia z warsztatów aktywizacji społecznej 
w Węgiersku oraz Patrolu Historycznego w Działyniu

A R T Y K U Ł   S P O N S O R O W A N Y
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nagroda od marszałka
GOLUB-DOBRZYŃ  Oddział Polskiego Towarzystwa Turystycz-
no-Krajoznawczego im. Z. Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzy-
niu otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Po-
morskiego w kategorii „Promocja województwa” 

Dokończenie ze str. 1
– Realizacja inwestycji w 2017 

roku też nie była imponująca. 
Większość z zaplanowanych dzia-
łań została zrealizowana dopiero 
w tym roku. Mowa tu o odnowie-
niu muszli koncertowej, budowie 
ścieżki rowerowej, budowie chod-
nika przy ul. Słuchajskiej. Gdyby 
nie dofinansowanie z Lokalnej Gru-
py Działania to miejskich inwesty-
cji praktycznie by nie było. Chodzi 
tu o muszlę, ścieżkę i siłownię ze-
wnętrzną. Wydatki inwestycyjnie 
zostały zrealizowane tylko w 72 
procentach w kwocie ponad 771 
tysięcy. Inne miasta w okolicy na 
inwestycje wydają po kilka milio-
nów złotych, tworząc nowe biblio-
teki, domy kultury czy drogi. Kwota 
pozyskanych dofinansowań przez 
urząd miasta jest bardzo niska 
w porównaniu do innych podob-
nych samorządów, które pozyskują 
dotacje zewnętrzne. Problemem 
jest także kwestia reanimacji go-
lubskiego rynku. Z tą częścią miasta 
burmistrz nic nie robi. Trawa rośnie 

na bruku, a przez wiele lat miasto 
nie potrafi rozwiązać problemu lo-
kalu po byłym sklepie spożywczym 
– Rynek 4, obok apteki. Rozumiem, 
że ważne jest spłacanie zadłużenia. 
Jednak długi mają niemal wszyst-
kie okoliczne samorządy i potrafią 
dodatkowo realizować inwestycje. 
U nas burmistrz mówi niemal wy-
łącznie o spłatach długów. Trzeba 
realizować jedno i drugie. 

Czy fakt, że radni nie podjęli 
uchwały udzielającej absolutorium 
za wykonanie budżetu niesie za 
sobą konsekwencje dla burmi-
strza?

– Taki wynik głosowania nie 
oznacza, że kwestia absolutorium 
nie została rozstrzygnięta. Nie 
oznacza to, że burmistrz nie dostał 
absolutorium. Dawniej niosło to za 
sobą większe konsekwencje, nato-
miast obecnie nie niesie to za sobą 
skutków prawnych – informował 
podczas sesji radca prawny Marek 
Redecki.  

(pw) i (ToB)
fot. (pw)  

Absolutorium...
Golub-Dobrzyń

Gala odbyła się we wtorek 
19 czerwca na scenie letniej przy 
CKK Jordanki w Toruniu. To naj-
bardziej prestiżowe wyróżnienia, 
przyznawane za najwartościow-
sze dokonania w istotnych ob-
szarach działalności publicznej 
i społecznej, profesjonalnej i biz-
nesowej.

– Nagrody trafiły jak zwykle 
w ręce najlepszych z najlepszych 
– osób i zespołów, które swoją 
aktywnością, zaangażowaniem 
i pracą służą rozwojowi regio-
nu. Promujemy w ten sposób 
twórcze, często nowatorskie 
przedsięwzięcia, warte naślado-
wania w wymiarze regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym, 
a także twórcze i aktywne posta-
wy – tłumaczy marszałek Piotr 
Całbecki. 

Nagrody i wyróżnienia przy-
znano w 13 kategoriach. Oddział 
Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego im. Z. 
Kwiatkowskiego w Golubiu-Do-
brzyniu otrzymał nagrodę za 
organizację imprez kulturalnych 
i historycznych oraz opiekę nad 
Zamkiem Golubskim. 

– Cieszymy się z otrzymanej 
nagrody marszałka, zwłaszcza 
że jest to kolejne wyróżnienie za 
promocję województwa i działal-
ność na rzecz turystyki – mówi 
Stefan Borkowicz, prezes zarządu 
Oddziału PTTK w Golubiu-Do-
brzyniu. – Przed dwoma laty, za 
organizację Międzynarodowego 
Turnieju Rycerskiego, otrzyma-
liśmy nagrodę „Odkrywca 2016” 
w kategorii wydarzenie tury-
styczne i promocyjne. Miło nam, 

że docenia się naszą działalność, 
która przekłada się na realne ko-
rzyści całego regionu. Pokazuje 
to, że praca załogi zamku dobrze 
służy województwu, a jest też do-
brze postrzegana przez turystów 
licznie nas odwiedzających. 

Oddział PTTK w Golubiu-Do-
brzyniu powstał w marcu 1964 
roku i od tego czasu na golub-
skim zamku prowadzi muzeum 
regionalne oraz organizuje liczne 
imprezy, w tym Wielki Międzyna-
rodowy Turniej Rycerski, najstar-
szą tego typu imprezę w Polsce. 
Odbywają się też konkursy kraso-
mówcze, bale kostiumowe, zawo-
dy sportowe, wystawy sztuki oraz 
koncerty. 

(ToB)
fot. Urząd Marszałkowski/

Andrzej Goiński

Golub-Dobrzyń

Wygraj bilety na turniej
W dniach 6-8 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się Wielki Międzynarodowy 
Turniej Rycerski. U nas do wygrania podwójna wejściówka na całe wydarzenie. 

W programie m.in. turnieje 
konne i pieszych, inscenizacje, 
koncerty (Luisen Vocalensemble 
z Berlina, recital Nadwornego 
Lutnisty Anny Wazówny, występ 
zespołu Musica Antiqua Castelli 
Golubensis z Golubia) oraz poka-
zy grup rekonstrukcyjnych. 

Przygotowaliśmy konkurs, 
w którym można wygrać po-
dwójny bilet na to wydarzenie. 

Wystarczy odpowiedzieć na py-
tanie: „Po raz który odbędzie się 
Wielki Międzynarodowy Turniej 
Rycerski?” Odpowiedzi prosimy 
przesyłać na adres mailowy: re-
dakcja@wpr.info.pl, od czwartku 
28 czerwca, od godz. 10.00, z do-
piskiem: „Konkurs CGD – turniej 
rycerski”. 

Szczegółowy program impre-
zy w kolejnym wydaniu naszego 

tygodnika. Głównym partnerem 
wydarzenia jest samorząd woje-
wództwa kujawsko-pomorskie-
go. Patronatem turniej objęli: 
marszałek Piotr Całbecki i prze-
wodniczący sejmiku Ryszard Bo-
ber. Tygodnik CGD jest patronem 
medialnym tego przedsięwzię-
cia. 

(ToB)
fot. Zamek Golubski

Czujny pasażer
Na trasie Golub-Dobrzyń – Rypin mogło dojść do 
tragedii. Kierowca autobusu prowadził pojazd pod 
wpływem alkoholu. W porę zareagował pasażer, któ-
ry zaalarmował policję.

Powiat

We wtorek 19 czerwca około 
17.30 dyżurny golubsko-dobrzyń-
skiej policji odebrał telefon od pa-
sażera autobusu jadącego na tra-
sie Golub-Dobrzyń–Rypin, który 
poinformował, że kierujący może 
być nietrzeźwy. 

– Policjanci „drogówki”, którzy 
skierowani zostali na interwencję, 
na ul. Rypińskiej w Golubiu-Do-
brzyniu zatrzymali opisywany 
pojazd – relacjonuje asp. sztab. 
Małgorzata Lipińska z KPP Golub-
Dobrzyń. – Wówczas potwierdziły 
się podejrzenia zgłaszającego. Kie-
rowca autokaru był nietrzeźwy. 

Alkotest wykazał, że 48-letni 
mieszkaniec gminy Kowalewo Po-
morskie miał w organizmie prawie 
0,3 promila. Kierowca stracił już 
uprawnienia do kierowania pojaz-
dami. Teraz za swoje czyny odpo-
wie przed sądem. Grozi mu kara 
grzywny w wysokości 5 tys. zł oraz 

zakaz prowadzenia pojazdów na 
dwa lata.

– Zgłaszający wykazał się po-
stawą godną naśladowania – za-
uważa Lipińska. – Jako świadek 
zdarzenia miał świadomość, że 
nietrzeźwy kierowca stwarza za-
grożenie nie tylko dla siebie, pa-
sażerów autokaru, ale również dla 
innych uczestników ruchu. Bardzo 
ważnym elementem dla poczucia 
bezpieczeństwa, również w ruchu 
drogowym jest ponoszenie współ-
odpowiedzialności za zachowanie 
innych osób.

Golubsko-dobrzyńska policja 
apeluje. W przypadku zauważe-
nia, że ktoś łamie prawo i stwarza 
zagrożenia dla nas lub naszych 
bliskich – nie bądźmy obojętni za-
reagujmy i poinformujmy o tym 
odpowiednie służby.

(ToB)
fot. KPP Golub-Dobrzyń
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RotR ogłosi upadłość?
REGION  Spółdzielnia Mleczarska w Rypinie chyli się ku upad-
kowi. Rolnicy i zarazem udziałowcy twierdzą, że firma ma długi 
i nie płaci im za mleko. Być może ratunkiem będzie sprzedaż 
zakładu Najmłodsi mieszkańcy nasze-

go miasta chętnie wyjeżdżają na 
wszelkiego rodzaju obozy, kolonie, 
aby w ten sposób naładować bate-
rie przed kolejnym rokiem nauki. 
Jednak nie wszystkie dzieci mają 
możliwość wyjazdu, a ci, którzy 
wrócą z letnich eskapad, chętnie 
szukają możliwości wypoczynku 
i zabaw w mieście.

Taki wypoczynek zapewniają 
instytucje kulturalne –  dom kul-
tury i golubska książnica. 

Wakacje z domem kultury 
Oferta wakacyjna domu kultu-

ry jest bardzo bogata. Praktycznie 
każdego dnia będą się odbywały 
zajęcia dla najmłodszych. W lipcu 
w programie są zajęcia plastyczne 
i świetlicowe, to na wypadek nie-
pogody. Są również przewidziane 
gry, zabawy w terenie oraz wy-
cieczki po okolicy. Będzie okazja 
zobaczenia „Wsi Maciejowej Duszy” 
w Macikowie i Osady Karbówko 
z małym zoo, planowany jest też 
rajd pieszy do Płonka. Najmłodsi 
zobaczą również Zamek Golubski 
i wieżę kościelną. 

W sierpniu odbędą się koncer-
ty plenerowe związane z rocznicą 
Powstania Warszawskiego, spek-
takl teatralny „Cienie”. Są również 
przewidziane zajęcia prowadzone 
przez 113. drużynę harcerską Huf-
ca Golub-Dobrzyń. Nie zabraknie 
zajęć kulinarnych prowadzonych 

przez Koło Gospodyń Miejskich. 
W programie się ponadto zajęcie 
plastyczne np. malowanie twarzy, 
bańki mydlane i „pocztówka z wa-
kacji”. 

– Oczywiście będą wyjazdy 
w plener – mówi Artur Niklewicz, 
dyrektor Domku Kultury w Go-
lubiu-Dobrzyniu. – Zobaczymy 
„wzgórze słońca” w Nowogrodzie 
czy też pałacyk w Szafarni. Aby 
to wszystko zobaczyć i uczestni-
czyć w zabawie, trzeba się zapisać 
w domu kultury. 

Wypoczynek z biblioteką 
Książnica będzie prowa-

dzić zajęcia trzy dni w tygodniu. 
W pierwszym miesiącu w oddziale 
dla dzieci i młodzieży przy ulicy 
Żeromskiego, natomiast w sierp-
niu w filii biblioteki na Osiedlu 
Młodych przy ulicy Mickiewicza. 
Program jest skupiony wokół za-
jęć z książką. Przewidziany jest 
konkurs dla „Najlepszego czy-
telnika wakacji” oraz podróże 
z książką – konkurs ze znajomo-
ści bajek i innej ważnej literatury 
tego typu. W ramach „Mikołajka 
na wakacjach” dzieci będą mogły 
pochwalić się własnymi historia-
mi. Są także przewidziane zabawy 
i gry logiczne z wykorzystaniem 
książkowych przygód. Najmłodsi 
zapoznają się także z zabytkami 
Golubia-Dobrzynia

 (Maw)

Powiat

Gimnazjaliści po maratonie
Absolwenci gimnazjów cieszą się już zasłużonymi wakacjami. Pora na podsumo-
wanie ich wyników z egzaminów końcowych.

Egzamin gimnazjalny zo-
stał przeprowadzony w kwietniu 
i składał się z części humanistycz-
nej, obejmującej język polski, 
historię i WOS, części matema-
tyczno-przyrodniczej, złożonej 
z przedmiotów przyrodniczych 
oraz z matematyki, a także czę-
ści językowej, która obejmowała 
dowolny język nowożytny w za-
kresie podstawowym lub podsta-
wowym i rozszerzonym. W woje-
wództwie kujawsko-pomorskim 
do egzaminów przystąpiło prawie 
19 tys. uczniów. W naszym powie-
cie egzamin napisało 418 gimna-
zjalistów. 

Średnie wyniki w powiecie 
prezentują się następująco (w za-
okrągleniu do 1%): z języka pol-
skiego 62%, z historii i WOS-u 52%, 
z matematyki 46%, z przedmiotów 
przyrodniczych 51%. Język angiel-
ski na poziomie podstawowym 
gimnazjaliści z powiatu zdali śred-
nio na 56%, a na rozszerzonym 
na 41%. Z języka niemieckiego na 
poziomie podstawowym ucznio-
wie otrzymali 42%. Język rosyjski 

na poziomie podstawowym przy-
niósł średnio 56%. Jak na tym tle 
prezentują się poszczególne szko-
ły? Wyniki podane są w zaokrągle-
niu do 1%. Nie podajemy wyników 
egzaminów, do których przystą-
piło mniej niż trzy osoby.

Publiczne Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Kowalewie Pomorskim: 
j. polski 61 %, historia i WOS 51 %, 
matematyka 50%, przed. przyrod-
nicze 52%, j. angielski podstawowy 
58%, j. angielski rozszerzony 40%.

Publiczne Gimnazjum im. 
Mikołaja Kopernika w Gałczewie: 
j. polski 58%, historia i WOS 46%, 
matematyka 43%, przed. przyrod-
nicze 47%, j. angielski podstawowy 
48%, j. angielski rozszerzony 34%, 
j. niemiecki podstawowy 33%. 

Gimnazjum w ZS im. Anny 
Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu: j. 
polski 73 %, historia i WOS 63,5 %, 
matematyka 57 %, przed. Przyrod-
nicze 60 %, j. angielski podstawo-
wy 77 %, j. angielski rozszerzony 
65 %, j. niemiecki podstawowy 46 
%, j. rosyjski podstawowy 39 %.    

Publiczne Gimnazjum im. 

Fryderyka Chopina w Radominie: 
j. polski 64%, historia i WOS 47%, 
matematyka 45%, przed. przyrod-
nicze 47%, j. angielski podstawowy 
47%, j. angielski rozszerzony 31%.

Gimnazjum przy Zespole 
Szkół w Zbójnie: j. polski 60%, hi-
storia i WOS 49%,  matematyka 
40%, przed. przyrodnicze 46%, j. 
angielski podstawowy 54%, j. an-
gielski rozszerzony 40%, j. nie-
miecki podstawowy 44%. 

Gimnazjum im. Czesława Mi-
łosza w Nowej Wsi: j. polski 61%, 
historia i WOS 58%, matematyka 
49%, przed. przyrodnicze 56%, 
j. angielski podstawowy 57%, j. 
angielski rozszerzony 42%, j. nie-
miecki podstawowy 38%. 

Do chwili zamknięcia wydania 
nie uzyskaliśmy danych z Gimna-
zjum im. Ignacego Działyńskiego 
w Golubiu-Dobrzyniu.

Gimnazjaliści pokonali praw-
dziwy maraton, a teraz mogą 
zbierać siły na dalszy etap nauki. 
Życzymy udanych wakacji. 

Daria Szpejenkowska

Golub-Dobrzyń

Miejskie wakacje
W piątek rozpoczęły się wakacje. Instytucje kulturalne 
znajdujące się na terenie Golubia-Dobrzynia organi-
zują czas wolny dla tych, którzy zostają w mieście. 

Całodobowa służba
Kierownik dzielnicowych Komendy Powiatowej Poli-
cji w Golubiu-Dobrzyniu w dniu wolnym od służby 
na drodze wojewódzkiej w Ostrowitem zatrzymał ro-
werzystę, którego sposób jazdy wskazywał, że może 
być nietrzeźwy.

Gmina Golub-Dobrzyń 

Asp. sztab. Tomasz Stefań-
ski błyskawicznie wezwał pa-
trol. Okazało się, że 36-latek 
ma prawie 2,70 promila alko-
holu w organizmie. Mężczyzna 
za kierowanie rowerem pod 
drodze publicznej w stanie nie-

trzeźwości odpowie teraz przed 
sądem. Grozi mu kara aresztu 
bądź grzywny. Zdecydowana re-
akcja funkcjonariusza być może 
pozwoliła na uniknięcie tragedii 
na drodze.

(ToB), fot. ilustarcyjne

Niepokojące informacje na 
temat rypińskiej firmy docierają 
do nas od pewnego czasu. Szcze-
gólnie nasiliło się to w ostatnich 
dniach. Jedna z Czytelniczek na-
pisała wprost o swoich obawach 
na nasza skrzynkę redakcyjną. 
– Firma zatrudniająca ponad 150 
osób za chwilę przestanie istnieć. 
700 dostawców od kwietnia nie 
otrzymuje wypłat za dostarczo-
ne mleko, zostali bez środków 
do życia i nikogo to nie obchodzi 
– napisała kobieta. – Sytuacja 
wygląda tak, że jeżeli nie dojdzie 
do połączenia z innym podmio-
tem z sektora mleczarskiego 
w najbliższych pięciu dniach, to 
do końca czerwca firma ROTR 
przestaje funkcjonować – dodała 
dzień po pierwszej wiadomości.

My postanowiliśmy zba-
dać te informacje. Wysłaliśmy 
w poniedziałek mailowo pytania 
do rzecznika prasowego ROTR. 
Anna Grabowska poinformowała 
nas, że przekazała pytania zarzą-
dowi. Niestety do momentu za-
mknięcia wydania nie otrzyma-
liśmy odpowiedzi. Ustaliliśmy, że 

w poniedziałek odbyło się w fir-
mie spotkanie z rolnikami. Ale 
konkretów brakło.

W kuluarach mówi się, że 
przejęciem rypińskiej firmy było 
lub nadal jest zainteresowanych 
kilka podmiotów z branży mle-
czarskiej. Rozesłaliśmy zapytania 
do trzech z nich. Do zamknięcia 
wydania otrzymaliśmy odpo-
wiedź z jednej firmy. Odesłano 
nas do wypowiedzi prasowej jej 
prezesa, który potwierdził jedy-
nie, że były rozmowy w tej spra-
wie, ale nie potrafił powiedzieć 
nic więcej.

W najgorszej sytuacji są rolni-
cy, którzy są zarówno dostawca-
mi mleka i udziałowcami w spół-
dzielni. Jeśli ta upadnie, szansa 
na odzyskanie swoich pieniędzy 
będzie marna. – Od dwóch mie-
sięcy nie płacą mi za mleko. Były 
rozmowy z innymi firmami, ale 
nic z nich nie wyszło. Najwyraź-
niej nikt nas nie chce – mówił 
nam w poniedziałek rozgoryczo-
ny Zdzisław Lewandowski, który 
w spółdzielni był prawie 30 lat. 
– Już nie odstawiam mleka do 

ROTR, nie będę oddawał go za 
darmo. Gdybym policzył, ile są 
mi winni i dodał wartość swoich 
udziałów, może wyjść nawet mi-
lion złotych.

Nieoficjalnie dowiedzieli-
śmy się, że ze spółdzielni, która 
w szczycie skupiała 1400 człon-
ków, odchodzą kolejni rolnicy. 
Wszystko przez niepewny los ry-
pińskiej firmy. – Zaległości u nie-
których rolników sięgają trzech 
miesięcy, choć my z mężem je-
steśmy w lepszej sytuacji. Nam 
nie zapłacili za mleko tylko za 
maj. Było jedno spotkanie, mają 
być kolejne, ale niewiele z tego 
wynika. Firma jest zadłużona – 
twierdzi Judyta Balińska.

Sytuacja jest dynamiczna. 
We wtorek pojawiła się możli-
wość przejęcia firmy przez pod-
miot z częściowo zagranicznym 
kapitałem. O tym więcej w kolej-
nym CGD. Czekamy również na 
stanowisko zarządu ROTR, któ-
re opublikujemy niezwłocznie 
po jego otrzymaniu. Do sprawy 
wrócimy.

(ak)
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Pięćset złotych dla uczniów
REGION  25 czerwca sejmik województwa przyjął nowy regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów 
w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”. Od najbliższego roku szkolnego stypendysta będzie mógł 
otrzymać od 200 do 500 złotych miesięcznie
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Urząd Marszałkowski realizu-
je obecnie trzy programy stypen-
dialne – dla uzdolnionych w za-
kresie przedmiotów ścisłych, dla 
uczniów szkół zawodowych oraz 
dla humanistów. W przyszłym 
roku szkolnym wsparciem planu-
je objąć 2722 uczniów.

– Najwyższą kwotą pomo-
cy, którą będziemy przyznawać 
w ramach trzech naszych pro-
jektów stypendialnych to 500 
złotych miesięcznie. To stawka 
zarezerwowana dla najlepszych. 
Warto już teraz przygotować się 
do aplikowania o to wsparcie, na 
wnioski czekamy do końca wrze-
śnia – tłumaczy marszałek Piotr 
Całbecki.

W minionym roku szkol-
nym pomoc stypendialną w ra-
mach projektu „Prymus Pomorza 
i Kujaw”  otrzymało 1,5 tysiąca 
uczniów, a w sumie z tego ro-
dzaju wsparcia w ciągu dwóch lat 
skorzystało 3,2 tysiąca młodych-
zdolnych. 

– To pomoc dla młodzieży, 
która dobrze radzi sobie w nauce 
z przedmiotów przyrodniczych, 
informatycznych, matematyki, 
języków obcych oraz przedsię-
biorczości. Wsparcie kierujemy do 
uczniów klas siódmych i ósmych 
szkół podstawowych, wygasza-
nych klas gimnazjalnych oraz 
liceów, techników i szkół bran-
żowych – wyjaśnia Beata Krze-
mińska, rzecznik prasowa Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu. 

Do 622 osób, uczniów techni-
ków i szkół zawodowych, trafiło 
wsparcie stypendialne w wysoko-
ści od 200 do 500 złotych w ra-
mach marszałkowskiego pro-
gramu „Prymusi Zawodu Kujaw 
i Pomorza”. 

Startuje również program  
„Humaniści na start!” przygoto-
wany przez samorząd wojewódz-
twa z myślą o uczniach szczegól-
nie uzdolnionych w zakresie nauk 
humanistycznych 

– W przyszłym roku dofinan-
sowaniem planujemy objąć 600 
uczniów. Kwota wsparcia to od 
200 do 500 złotych miesięcznie – 
zaznacza Krzemińska. 

 Nabory wniosków o przy-
znanie stypendiów w ramach 
wszystkich trzech marszałkow-
skich projektach stypendialnych 
potrwają do końca września. Są 
realizowane z udziałem wsparcia 
z naszego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego.

Szczegóły naborów można 
znaleźć na stronie www.kujaw-
sko-pomorskie.pl.

(ToB), fot. ilustarcyjne
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Dzieci mogły spróbować swoich sił m.in. w garncarstwie

Historyczne rozpoczęcie wakacji
GMINA RADOMIN  Mieszkańcy gminy Radomin przeżyli niecodzienne powitanie wakacji. 23 czerwca przy 
miejscowej szkole podstawowej bawili się podczas festynu. Pojawiły się nowe atrakcje, z Patrolem Histo-
rycznym na czele

Zimna sobota nie przeszko-
dziła mieszkańcom w aktywnym 
uczestniczeniu w wydarzeniu. 
Atrakcji było sporo. Na wstępie 
czekał m.in. grill i ciepły posiłek, 

karuzela i dmuchany zamek, 
wystąpiła także jednostka OSP 
z Radomina. Strażacy przygo-
towali dla mieszkańców pokaz. 
Stworzyli kurtynę wodną i pu-

ścili pianę, co sprawiło wiele ra-
dości dzieciom.

Szczególnym zainteresowa-
niem cieszył się Patrol Historycz-
ny. Jego ideą są żywe spotkania 
z historią, co znaczy, że widz nie 
tylko ogląda, ale także aktywnie 
uczestniczy w warsztatach. Do-
rośli i dzieci mogli spróbować 
swoich sił np. w kowalstwie, 
garncarstwie, papiernictwie lub 
strzelaniu z łuku. Możliwe było 
też poznanie średniowiecznych 
strojów, posłuchanie opowie-
ści o dawnych zwyczajach oraz 
o lokalnej historii. Do warsz-
tatów ciągnęły się kolejki. Tak 
samo było w przypadku prze-

jażdżek konnych. Wrażenie na 
zebranych wywarły pokazy ry-
cerskie z użyciem kopii i mieczy. 
W międzyczasie o rycerstwie 
opowiadał dyrektor Muzeum 
Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie 
i członek patrolu Andrzej Szal-
kowski. Wszystko to działo się 
na tle zabytkowego kościoła 
w Radominie.

– Jest fajnie. Wszystkie kon-
kurencje rycerskie nam się po-
dobają, konie też – mówią zgod-
nie państwo Agnieszka i Roman 
Szulcowie. – Byliśmy też na fe-
stynie w Radominie rok temu. 
Ten na pewno lepiej zapamię-
tamy.

– Przyszłam tutaj z córką, 
ponieważ ona uwielbia zwie-
rzęta, zwłaszcza konie i bardzo 
chciała je zobaczyć. Teraz obie 
korzystamy z warsztatów  – 
mówi Natalia Inotlewska.

Impreza została przygoto-
wana przez gminę Radomin, Pa-
trol Historyczny i Lokalną Gru-
pę Działania „Dolina Drwęcy”. 
Następna wizyta Patrolu Histo-
rycznego jest zaplanowana na 
30 czerwca w Pustej Dąbrówce. 
Tego samego dnia patrol pojawi 
się podczas Festynu Rycerskiego 
w Radzikach Dużych.

Tekst i fot.
 (dr)

Silna załoga OSP Radomin

Nie brakowało warsztatów rzemieślniczych Do Radomina przyjechał Patrol Historyczny

Gmina Radomin

Przed nimi pierwsza klasa
20 czerwca zakończył się rok szkolny w Gminnym Przedszkolu w Gałczewie.

Uroczystość rozpoczęło 
wykonanie poloneza. Następ-
nie dzieci zaprezentowały ro-
dzicom i gościom umiejętności, 
które nabyły w ciągu ostatnich 
10 miesięcy nauki. Wykonywały 
piosenki, mówiły wiersze oraz 
tańczyły. 

– Dzieci dziękowały rodzi-
com oraz pracownikom przed-
szkola za trud wychowania, za 
okazane dobro, cierpliwość, 

a przede wszystkim za serce 
pełne życzliwości. Szczególne 
życzenia otrzymały dzieci z gru-
py „0”, które po wakacjach pój-
dą do pierwszej klasy. Życzono 
im dobrych ocen, wytrwałości, 
wspaniałych przyjaciół, a tak-
że sukcesów w szkolnym życiu. 
Dyrektor przedszkola Stanisław 
Trawiński gratulował wszyst-
kim dzieciom pięknego wystę-
pu, a także życzył bezpiecznych 

wakacji pełnych przygód i nie-
samowitych wrażeń. Cała uro-
czystość zakończyła się wręcze-
niem dzieciom pamiątkowych 
dyplomów, upominków, medali 
– mówi Anna Zając, wychowaw-
czyni grupy.

Uroczystość przygotowały 
wychowawczynie: Anna Zając 
i Agata Pawlik.

(pw)
fot. nadesłane

Ogólnopolski  
sukces literacki 
Nikodem Stasiak, uczeń klasy V Szkoły Podstawo-
wej im. Dziewanowskich w Płonnem, zajął pierwsze 
miejsce w konkursie literackim na wiersz o Tade-
uszu Kościuszce. 

Gmina Radomin

Nikodem napisał wiersz pt. 
„Sen o przyszłości”. W przygotowa-
niu do konkursu pomagał uczniowi 
nauczyciel języka polskiego Dawid 
Stachowski. 

– Temat wcale nie był łatwy, 
mimo to uczniowie ze szkół podsta-
wowych podjęli wyzwanie – mówi 
Stachowski. – Wpłynęły na konkurs 
wiersze uczące patriotyzmu, pełne 
mądrości historycznych. 

Celem konkursu było głównie 
popularyzowanie poezji o tematy-
ce patriotycznej, poznawanie życia 
i działalności Tadeusza Kościuszki, 
wyeksponowanie istotnego i ory-
ginalnego dla polskiej poezji wąt-
ku patriotycznego, zachęcanie do 
kształtowania poczucia silnej więzi 
emocjonalnej, społecznej i kultu-
rowej z własnym narodem, z jego 
historią, tradycją i wartościami, 
rozwijanie wrażliwości na słowo 
poetyckie o tematyce patriotycz-
nej, utrwalanie poczucia dumy na-
rodowej.

– Nikodem udowodnił , że Ta-
deusz Kościuszko to postać, która 
również w dzisiejszych czasach 
wzbudza szacunek i można w nie-
typowy sposób, w formie poezji, 
sławić postać wielkiego Polaka – 
kończy Stachowski.

(ToB)
fot. nadesłane
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zakończyli ważny etap
KOWALEWO POMORSKIE  22 czerwca uczniowie po raz ostatni w minionym roku szkolnym spotkali się 
w murach swoich szkół. Wyróżniający się w nauce i działaniach na rzecz środowiska otrzymali nagrody i sty-
pendia

Powiat

Zbierali klapki
1530 par klapek dla Gambii zebrano w powiecie. 
Wszystko po to, aby dzieci na drugiej półkuli nie 
umierały na skutek zakażeń. – Golub-Dobrzyń spisał 
się na szóstkę – mówi jedna z koordynatorek

Cała akcja trwała zaledwie 
trzy tygodnie. Skąd pomysł i dla-
czego akurat klapki?

– Inspiracją dla naszego ze-
społu były dziewczyny z Bielska-
Białej, które przeprowadzają ak-
cję już drugi raz – mówi Justyna 
Szarszewska. – Skaleczona stopa 
bardzo często jest źródłem licz-
nych infekcji, zakażeń i chorób. 

Dzieci następują na ostre kol-
ce, łamią palce na kamieniach, 
nagminnie dochodzi do zerwań 
paznokcia, do różnych obtarć 
i skaleczeń. Gambia nie przepro-
wadza szczepień przeciwko tęż-
cowi, większość dzieci zwyczajnie 
umiera. Do naszej akcji przyłą-
czyło się wiele szkół, przedszkoli, 
sklepów, zakładów fryzjerskich 
oraz osób prywatnych. Każdy 
chciał pomóc. 

Akcja w naszym mie-
ście trwała od 6 czerwca do 24 
czerwca. Była bardzo dynamicz-
na i miała szeroki zasięg. Klapki 
zbierano w wielu miejscach po-
wiatu. 

– Jest mi niesamowicie miło, 
ponieważ wiele szkół, przedszko-
li, sklepów, salonów fryzjerskich 
i kosmetycznych  się zaangażo-
wało – mówi Dominika Piotrow-
ska. – To działa jak domino. Jak 
jedna osoba się odważy, to resz-
ta dołączy. Justyna Szarszewska 
do mnie napisała, no i po drodze 
zebraliśmy jeszcze kilkoro wspa-

niałych koordynatorów: Ewe-
lina Malinowska, Paulina Wró-
bel, Beata Wilantewicz-Skalska, 
Agnieszka Błaszczyńska i akcja 
się rozkręciła. Przyłączył się na-
wet powiat rypiński i wąbrzeski. 
To daje ogromną moc i poczu-
cie wspólnoty, że potrafimy po-
magać, jesteśmy dla siebie czuli 
i nie przechodzimy obojętnie 
obok krzywdy innych. Często 
sami siebie pytamy: a co ja mogę 
zrobić dla dziecka z Afryki? Kupić 
parę klapek! Dla nas niewiele, dla 
kogoś ogromna radość. Golub-
Dobrzyń spisał się na szóstkę. 
Dziękuję wszystkim za hojność 
i zaangażowanie. To pokazuje 
nasze dobre serca i siłę.

25 czerwca spakowane klapki 
wysłano do Bielsko-Białej, a da-
lej statkiem do Gambii. W sumie 
dzięki akcji w naszym powiecie 
1530 dzieci nie będzie już chodzi-
ło boso i nie będzie narażone na 
urazy i zakażenia.

(nał)
fot. nadesłane

W kowalewskim Zespole 
Szkół świadectwa z wyróżnie-
niem odebrało szesnaścioro 
uczniów. Z klasy pierwszej tech-
nikum: Agata Janiszewska, Jo-
anna Barczyńska, Agata Iglińska 
i Aleksandra Żółtowska; z kla-
sy pierwszej szkoły branżowej: 
Agata Prusińska; z klasy drugiej 

technikum: Aleksandra Pokora, 
Piotr Szlęk, Artur Żurawski i Pa-
weł Fałczyński; z klasy drugiej 
zasadniczej szkoły zawodowej: 
Karolina Wojnowska i Karolina 
Myk; z klasy trzeciej technikum: 
Ilona Dec, Dominik Kula, Fabian 
Krawczyk i Agnieszka Piskorska. 
Najwyższą średnią ocen w szko-

le (5,17) uzyskały dwie uczennice: 
Ilona Dec oraz Aleksandra Poko-
ra.

Specjalne nagrody dla 
uczniów wyróżniających się 
w nauce zawodu ufundowały fir-
my, z którymi szkoła współpra-
cuje. Stypendia dla najlepszych 
mechatroników wręczył uczniom 

szef firmy Plastica Sp. z o.o. we 
Frydrychowie Roman Grzymo-
wicz. Stypendia w wysokości 
tysiąc złotych każde otrzymali: 
Dominik Kula, Fabian Krawczyk 
i Łukasz Łakomiec. Z kolei wła-
ściciele Pałacu Romantycznego 
w Turznie ufundowali vouchery 
na uroczystą kolację dla dwoj-
ga, które trafiły do najlepszych 
uczennic technikum żywienia 
i usług gastronomicznych. Tą 
niespodzianką nagrodzone zo-
stały Ilona Dec i Aleksandra 
Pokora. Także szkoła doceniła 
starania uczniów w zdobywaniu 
umiejętności zawodowych. Na-
grodę dla najlepszej uczennicy 
technikum logistycznego otrzy-
mała Aleksandra Żółtowska, zaś 
w zasadniczej szkole zawodowej 
Mariusz Raczkowski (mechanik 
pojazdów samochodowych) i Ka-
rolina Wojnowska.

Poza świadectwami ucznio-
wie odebrali także certyfikaty 

potwierdzające zdobycie kwa-
lifikacji m.in. baristy. Podczas 
uroczystości społeczność szkol-
na pożegnała także swojego ka-
techetę, ks. Marka Wysockiego, 
który od lipca będzie pełnił po-
sługę kapłańską jako proboszcz 
parafii w Grzegorzu.

Koniec roku szkolnego nie 
oznacza jednak dla młodzieży 
całkowitego braku obowiązków. 
Na przełomie czerwca i lipca 
odbędą się egzaminy potwier-
dzające kwalifikacje w zawodzie. 
Ponadto w czasie wakacji duża 
grupa uczniów będzie odby-
wać staże zawodowe u różnych 
pracodawców. Jest to jeden 
z punktów unijnego projektu 
pn. Kształcenie zawodowe w Po-
wiecie Golubsko-Dobrzyńskim. 
Staże są płatne. Każdy uczestnik 
otrzyma za ich realizację tysiąc 
pięćset złotych za miesiąc.

Tekst i fot.
(krzan)

Dyrektor szkoły Bogdan Oskwarek wraz z uczniami, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem

Szef firmy Plastica wręczył stypendia najlepszym mechatronikom 
(od lewej Dominik Kula, Łukasz Łakomiec i Fabian Krawczyk)Społeczność szkolna pożegnała ks. Marka Wysockiego

(od lewej) Ilona Dec i Aleksandra Pokora uzyskały 
najwyższą średnią ocen w szkole (5,17)
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pojazdy z historią
GOLUB-DOBRZYŃ  W miniony weekend na wzgórzach zamkowych pojawiły się maszyny retro. Wszystko 
w ramach X Zlotu i Wystawy Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych

Organizatorem wydarzenia 
było Stowarzyszenie Starych 
Ciągników i Maszyn Rolniczych 
„Retro-Traktor”.

– Pierwsza impreza tego 
typu odbyła się 17 maja 2008 
roku, czyli ponad 10 lat temu 
– mówił na otwarciu wystawy 
Michał Piotrowski, prezes sto-
warzyszenia „Retro-Traktor”. – 
Miejscem tego pierwszego spo-
tkania był niewielki plac przy 
moście golubskim, niedaleko 
strażnicy pruskiej. Od tamtego 
czasu grono naszych sympaty-
ków wielokrotnie się zwiększyło 
– podkreślił prezes.

Na dziesiątej, jubileuszowej 
wystawie pojawiło się ponad 40 
wystawców, którzy łącznie wy-
stawili ponad 100 eksponatów. 
Duże zainteresowanie wzbudziła 
lokomobila z 1906 roku produk-
cji kanadyjskiej, będąca obecnie 
własnością przedsiębiorstwa 
„Solbet” z Solca Kujawskiego. To 
jedyna maszyna jeżdżąca, opa-
lana drewnem tego typu, w Pol-
sce. Na uwagę zasługuje również 
replika lokomobili z począt-
ku XIX wieku, wykonana przez 
mieszkańca Golubia-Dobrzynia 
Wiesława Błaszkiewicza.

W trakcie wystawy odbył się 

również przejazd zabytkowych 
pojazdów ulicami naszego mia-
sta. W trakcie wystawy moż-
na było skorzystać z darmowej 
przejażdżki starym ciągnikiem, 
a najmłodsi mogli się również 
bawić na dmuchanym zamku 
lub skosztować waty cukrowej. 

Imprezę należy zaliczyć do 
udanych, co podkreślił w swoim 
liście przewodniczący Sejmiku 
Województwa Kujawsko-Po-
morskiego Ryszard Bober (list 
odczytał radny sejmiku Piotr 
Kwiatkowski). 

Tekst i fot. 
(Maw) Przejazd ciągników przez miasto

Otwarcia wystawy dokonał Michał PiotrowskiMotorynka przyjechała aż spod Leszna Replika golubskiej lokomobili

Gmina Radomin

Sołecki festyn
W niedzielę sołtys Płonnego Grażyna Szarszew-
ska, przy pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej, 
zorganizowała festyn dla najmłodszych miesz-
kańców wsi. 

Impreza została sfinansowana 
ze środków funduszu sołeckiego 
oraz OSP Płonne. Dla najmłodszych 
przygotowano szereg atrakcji. Były 
zawody sportowe, ruchowe. Straża-
cy przygotowali zajęcia dotyczące 
udzielania pierwszej pomocy. Nie 
zabrakło turnieju komputerowego 
w grę FIFA. Wieczorem mieszkańcy 
wspólnie oglądali mecz reprezen-
tacji Polski. 

(szyw), fot. nadesłane

Strażacy uczyli pierwszej pomocy
Festyn zorganizowali: sołtys Płonnego 
oraz miejscowa OSP

Wynalazcy z nagrodami
Żarówka, prąd elektryczny, telefon, radio – to wyna-
lazki, które zmieniały bieg historii. Swój wynalazek 
ma także uczeń klasy pierwszej technikum rolnicze-
go w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu – Łu-
kasz Jurkiewicz. 

Golub-Dobrzyń

20 czerwca odbył się finał kon-
kursu „Mój innowacyjny wynala-
zek”. Jest on organizowany przez 
Kujawsko-Pomorską Agencję Inno-
wacji, a patronat nad imprezą ob-
jęli: marszałek województwa Piotr 
Całbecki oraz Kuratorium Oświaty 
w Bydgoszcz. Reguły konkursu są 
proste. Należy przedstawić swój in-
nowacyjny wynalazek.

Wyróżnienie w kategorii eko-
logia i tradycja uzyskał  Łukasz 
Jurkiewicz z Zespołu Szkół nr 2 
w Golubiu-Dobrzyniu za pracę pod 
nazwą „Widły odrzutowe”. Wynala-
zek ma ułatwić pracę w rolnictwie 

przyszłym pokoleniom. Drugą na-
grodę za tą samą pracę otrzymał 
z rąk marszałka.

W kategorii szkół ponadgim-
nazjalnych wyróżnione zosta-
ły również trzy uczennice klasy 
I technikum ekonomicznego: Mar-
celina Wnuczyńska, Natalia Nowa-
kowska oraz Amelia Orfin za pracę 
„Kask wiedzy”. Dziewczęta, oprócz 
nagród rzeczowych, wygrały dla 
szkoły nagrodę specjalną – wyjazd 
do fabryki Pojazdów Szynowych 
PESA w Bydgoszczy.

(pw)
fot. nadesłane
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Sposób na płonące wysypiska? 

Do konsultacji publicznych tra� ł projekt nowelizacji ustawy 
o odpadach, przygotowany przez ministerstwo sprawiedliwo-
ści. Propozycja ogranicza magazynowanie odpadów z trzech lat 
do roku. W kodeksie pojawi się kara pozbawienia wolności od 
trzech miesięcy do pięciu lat za składowanie, usuwanie, prze-
twarzanie, zbieranie i dokonywanie odzysku lub transportu od-
padów wbrew przepisom, które mogą doprowadzić do obniże-
nia jakości środowiska lub zagrożenia życia i zdrowia człowieka. 
Ponadto za zbieranie i przetwarzanie odpadów bez wymagane-
go zezwolenia ma grozić kara administracyjna od 10 tys. zł do 
1 mln zł.

Skuteczna ochrona 

przed nadużyciami finansowymi

Weszła w życie nowelizacja ustawy o usługach 

płatniczych, dostosowana do unijnej dyrektywy 

PSD2. Dzięki niej konsumenci wykonujący trans-

akcje bezgotówkowe mają być lepiej chronieni. By 

rozpocząć płatność, wymagana będzie identyfika-

cja klienta za pomocą co najmniej dwóch niezależ-

nych metod uwierzytelnienia, przykładowo kodu 

SMS i zabezpieczeń biometrycznych. Operatorzy 

bankomatów będą też musieli podać klientom dane 

o opłatach (przed i po pobraniu środków). 

WOT z orłem i flagą

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o znakach 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Zgodnie z jej zapisami, 
Wojskom Obrony Terytorialnej będzie przysługiwać kon-
kretna symbolika – orzeł wojskowy (w koronie zamknię-
tej, ze wzniesionymi skrzydłami, głową zwróconą w pra-
wo, siedzący na tarczy amazonek, na której umieszczony 
jest złoty Znak Polski Walczącej) oraz flaga (prostokątny 
płat tkaniny czerwonej o barwie Rzeczypospolitej Pol-

skiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wol-
nym liku). Zadaniem WOT jest obrona oraz wspieranie 

lokalnych społeczności w czasie konfliktu oraz pod-
czas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Zakazy pod ścisłym nadzorem 

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o kierujących pojazdami. Osoba ubiegająca się o prawo oraz o pozwolenie na kierowa-nie tramwajem, która złoży nieprawdziwe oświadczenie co do podlegania zakazowi prowadzenia pojazdów mechanicznych, będzie narażona na konsekwencje prawne. Zgodnie z nowelizacją, za tego typu przewi-nienie ma grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności. 

Pieniądze na małe gospodarstwa  

Do 17 lipca w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy 
na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Można je złożyć osobi-
ście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną 
przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wsparcie ma charak-
ter bezzwrotnej premii o wysokości 60 tys. zł, wypłacanej w dwóch 
ratach. Po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy rolnik otrzymuje 
80 proc. premii, a po zrealizowaniu biznesplanu pozostałe 20 proc. 
Wysokość wydatków na środki trwałe musi wynieść co najmniej 80 
proc. kwoty pomocy. Szczegóły na stronie internetowej ARiMR. 

Bezpłatne szkolenie w ZUS 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje 
bezpłatne szkolenia dla lekarzy i płatników 
z obsługi elektronicznych zwolnień lekarskich. 
Najbliższe odbędzie się 29 czerwca o godz. 
8.30 i 10.00 w Inspektoracie ZUS w Lipnie. Na 
szkolenia nie obowiązują wcześniejsze zapi-
sy. Będzie można dowiedzieć się więcej o wy-
stawianiu zaświadczeń lekarskich w formie 
elektronicznej i obsłudze e-ZLA na Platformie 
Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Od 1 grudnia 
lekarze będą wystawiać zwolnienia lekarskie tyl-
ko w formie elektronicznej (e-ZLA). 

Wyższa podstawa do nieodpłatnej pomocy prawnej

W konsultacjach jest projekt rozporządzenia resortu sprawiedliwo-
ści dotyczącego kwoty bazowej stanowiącej podstawę do naliczenia 
dotacji na finansowanie zadań związanych z udzielaniem nieodpłat-
nej pomocy prawnej. W przyszłym roku ma ona wynieść 5,5 tys. zł. 
W tym roku kwota bazowa to 5217 zł. Niedawno Sejm RP przyjął pre-
zydencką nowelizację, która m.in. poszerzy zadania powiatów związa-
ne z organizacją otwartych konkursów ofert na udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej. Ponadto wprowadza ona darmowe poradnictwo oby-
watelskie, polegające na udzielaniu porad dostosowanych do indywidu-
alnej sytuacji osoby uprawnionej, zamierzającej samodzielnie rozwiązać 
problem. Chodzi np. o osoby zadłużone. 
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Według nowych przepisów, płyty obornikowe będą obowiązkowe dla gospodarstw 
utrzymujących zwierzęta hodowlane

Trudna kapusta
Najczęściej uprawianym w Polsce warzywem jest ka-
pusta. Rośnie na 25 tys. ha. Rolnicy zajmujący się jej 
uprawą nie mają jednak łatwego zadania.

Mechanizacja

Uprawa Działalność pozarolnicza

Wolą używane

Strączkowe poza systemem Senior na zagrodzie 

Tylko 674 nowe ciągniki zarejestrowano w maju tego 
roku. Im bliżej żniw, tym sprzedaż niższa.

Suszę widać na polach gołym okiem. Niestety, z uwagi na prawo, niektórych ro-
dzajów upraw ona... nie dotyczy. Samorząd rolniczy zamierza zmienić ten stan 
rzeczy.

Nowym kierunkiem w dziedzinie usług na wsi są go-
spodarstwa opiekuńcze. W Tleniu w naszym woje-
wództwie w dniach 12-14 czerwca odbył się kongres 
ogólnopolski dla właścicieli obiektów tego typu. 

UprawaNiekorzystne zmiany
PRAWO  Ważą się losy rozporządzenia dotyczącego „Progra-
mu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia 
wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapo-
bieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Jeśli rząd zgodzi się na 
przyjęcie dokumentu, dla rolników może to oznaczać poważne 
kłopoty

Kapusta wymaga odpowied-
niego stanowiska. Nie może ono 
znajdować się w miejscach za-
lewowych, ponieważ korzenie 
bardzo szybko gniją, gdy zosta-
ną zalane. Niektóre odmiany ka-
pusty szybciej rosną na glebach 
lżejszych, inne na cięższych. 
Bardzo ważny jest również od-
czyn gleby. Najlepsze jest pH 
między 6,5 a 7.5. Ma to wielkie 
znaczenie w przypadku wy-
stąpienia największego wroga 
plantatorów – kiły kapustnych. 
Choroba pojawia się, kiedy rośli-
na odczuwa niedobory wapnia. 

Jeśli ktoś decyduje się na 
zasadzenie na polach kapusty, 
musi liczyć się z tym, że im 

większa produkcja, tym łatwiej 
znaleźć odbiorcę, który zapro-
ponuje dobrą cenę. 

Pierwsze kapusty z pól po-
winny pojawić się w czerwcu. 
Odmiany średniowczesne do-
stępne będą w lipcu i sierpniu. 

Obecnie rolnicy uprawiają-
cy to warzywo zmagają się ze 
szkodnikiem: śmietką kapuścia-
ną. Owad może także żerować 
na innych kapustnych, np. na 
brokułach. Śmietka jest bardzo 
podobna do zwykłej muchy. 
Składa jaja, z których wykluwają 
się białe larwy żerujące w rośli-
nach. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Rolnicy w maju i czerwcu 
zajęci są przygotowaniem finan-
sowym do żniw. Dopiero po zbio-
rach można na spokojnie pomy-
śleć o zakupie nowego sprzętu. 

W maju na rynku królowały 
dwie marki. W starostwach po-

wiatowych zarejestrowano 137 
nowych ciągników New Holland 
i 136 marki John Deere. Za po-
dium plasują się kolejno Kubo-
ta (66 sztuk), Case (60 szt.) oraz 
Zetor (49 szt.). W naszym woje-
wództwie również wygrywa New 

Holland.
Najbardziej popularnym mo-

delem jest rywal New Hollanda 
– John Deere 6120M. Na drugim 
miejscu znajduje się New Hol-
land TD5.85, a na trzecim Kubota 
L5040. 

Spory ruch panuje na rynku 
ciągników używanych. Od począt-
ku roku kupiono ich ponad 8 tys. 
W rankingu popularności ma-
szyn używanych króluje Massey 
Ferguson przed Johnem Deerem 
i Zetorem.

(pw)

W ubiegłym tygodniu ogłoszo-
no suszę rolniczą na terenie kraju. 
Nie dotyczy ona wszystkich upraw. 
Poza systemem znajdują się na 
przykład rośliny strączkowe albo 
rośliny na paszę dla zwierząt. Użyt-
ki zielone są dla hodowców bardzo 
ważne. Gdy trawa schnie, oni tracą 
źródło paszy. Niestety, nie mogą 
ubiegać się o pomoc. Dodatkowo 
nawet jeśli w gospodarstwie pro-

wadzone są inne uprawy, wówczas 
użytki zielone mogą powodować, 
że straty spowodowane przez su-
szę przy szacowaniu przez komisję 
nie przekroczą poziomu 30 proc. 
i rolnik nie otrzyma pomocy.

„Tego typu przypadki często 
zdarzały się w poprzednich latach. 
Rolnicy poszkodowani są wówczas 
podwójnie, po pierwsze nie mogą 
skorzystać z przewidzianej pomo-

cy, a po drugie straty w plonach nie 
wystarczają na zapewnienie bazy 
paszowej dla zwierząt. Samorząd 
rolniczy zaapelował do Ministra 
Rolnictwa o podjęcie wszelkich 
możliwych działań, które pozwolą 
zrekompensować ogromne straty 
spowodowane klęską suszy” – czy-
tamy w komunikacie Krajowej Rady 
Izb Rolniczych. 

(pw)

Idea gospodarstw opiekuń-
czych jest prosta – seniorzy mają 
w nich spędzać czas. W Polsce bra-
kuje ośrodków dla osób starszych. 
Jeśli nawet są, to albo bardzo dro-
gie, albo nie ma w nich miejsc. 
Tymczasem liczba osób w wieku 
podeszłym będzie rosła. 

Najwięcej gospodarstw opie-
kuńczych znajduje się w Holandii. 
Zazwyczaj to tylko dodatek do 
codziennej pracy rolnika. W więk-
szości tych obiektów pracują oso-
by mające wykształcenie upraw-
niające do opieki nad starszymi. 
Państwo uruchamia dodatkowe 
środki na ten cel, by opłacić część 
ich wynagrodzenia. To pomysłowe, 
ponieważ dla rządu jest to tańsze 
niż budowa nowych domów opie-
ki. Zazwyczaj w gospodarstwie 
pojawia się także pielęgniarka, by 
aplikować zastrzyki, wymieniać 
opatrunki itp. Gospodarze oferują 
seniorom całą gamę zajęć. Starają 
się, by była to rekreacja na świe-

żym powietrzu. Zwyczajem jest, 
że spożywają posiłek przy wspól-
nym stole z podopiecznymi. 

W Polsce problemem jest 
prawo, które utrudnia działanie 
tego typu gospodarstw. Należy się 
zdecydować – albo uprawa i ho-
dowla, albo prowadzenie opieki 
nad starszymi. Jeśli wybierze się 
to drugie, wówczas konieczne 
jest zarejestrowanie działalności. 
Innym wyjściem jest założenie 
fundacji albo spółdzielni socjalnej. 
Prowadząc gospodarstwo tego 
typu, należy liczyć się z koniecz-
nością spełnienia norm dotyczą-
cych liczby pokoi, łazienek i innych 
pomieszczeń. Jeśli prowadzimy 
kuchnię, wówczas dochodzą kolej-
ne wymogi. Mimo wszystko, coraz 
więcej osób w Polsce decyduje się 
na taką działalność. W Tleniu po-
jawiło się ich 140. Gospodarstwa 
opiekuńcze istnieją również w na-
szym województwie. 

(pw)

Kwestia ochrony przyrody 
przed wpływem azotu wielokrot-
nie ulegała zmianom. Ostatni pro-
jekt z 5 czerwca jest niekorzystny 
dla rolników. Zapowiada zmianę 
terminu stosowania nawozów na-
turalnych. Już obecnie apelowano, 
by wydłużyć okienko, w którym 
można ich używać. Jeśli rozporzą-
dzenie wejdzie w życie, należy spo-
dziewać się obostrzeń. 

Na polach o dużym nachyle-
niu dawki nawozów mineralnych 

będą musiały być tak podzielone, 
aby jedna nie przekraczała 100 kg 
N/ha. Uprawa obowiązkowo bę-
dzie prowadzona poprzecznie do 
linii nachylenia stoku. Dodatkowo, 
jeśli na takie pole wywieziemy na-
wóz naturalny, wówczas będzie go 
trzeba zaorać najpóźniej następ-
nego dnia. 

W projekcie rozporządzenia 
skrócono także terminy stosowa-
nia nawozów. Okienko ma rozpo-
czynać się 1 marca i trwać do 20 

października. Nowe prawo wpro-
wadza wyjątki od tej reguły i doty-
czą one obszarów, gdzie wegetacja 
zaczyna się później np. terenów 
górskich. Obecnie nawozy można 
stosować do 31 października. 

Gospodarzom pewnie nie 
spodoba się pomysł dokumen-
towania tego, ile jakiego nawo-
zu i kiedy rozrzucili na pole. Całe 
szczęście takie zapiski będą musieli 
prowadzić tylko rolnicy posiadają-
cy więcej niż 10 ha. To sztuka dla 
sztuki, ponieważ nikt realnie nie 
jest w stanie stwierdzić, czy notat-
ki będą miały pokrycie w rzeczy-
wistości. 

Kolejny wymóg dotyczy płyt 
obornikowych. Będą obowiązkowe 
dla gospodarstw, w których utrzy-
muje się zwierzęta hodowlane. Po-
wierzchnia płyty ma wystarczyć na 
przechowywanie obornika przez 5 
miesięcy, natomiast pojemność 
zbiorników na nawozy płynne 
musi umożliwić ich przechowywa-
nie przez pół roku. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne



Czwartek 28 czerwca 2018 ARTYKUŁ SPONSOROWANY 11

lacja zbiornikowa na gaz płyn-
ny w przeciwieństwie do innych  
rozwiązań np. kotła na pelet 
lub na olej, wymaga wykonania 
projektu, który zostanie zaak-
ceptowany przez Rzeczoznawcę  
ds. Zabezpieczeń  Przeciwpoża-
rowych i uzyskania stosownego 
pozwolenia z urzędu. Lokalizacja 
zbiornika wymaga przestrzega-
nia przepisów prawa budowla-
nego i akceptacji Rzeczoznawcy  
ds. Zabezpieczeń Przeciwpoża-
rowych. W czasie użytkowania 
instalacji gazowej, zbiornik pod-
lega bezterminowemu dozoro-
wi przez Urząd Dozoru Tech-
nicznego. Te wszystkie wymogi  
i ich przestrzeganie gwarantują 
posiadaczom instalacji gazowej 

pewność, że użytkują bezpieczną 
instalację. 

Zadzwoń i zamów 
bezpłatną wycenę:

Pożegnanie z węglem. Wybierz to 
co wygodne i ekonomiczne - gaz płynny LPG!

Dlaczego warto wybrać 
gaz płynny LPG 
do ogrzewania domu?
Gaz płynny doskonale sprawdza 

się jako niezawodne źródło energii 
zarówno dla nowo budowanych do-
mów, jak i tych modernizowanych, 
bez dostępu do sieci gazu ziemne-
go. Ogrzewanie gazem płynnym 
jest proste, czyste i bezobsługowe.  
Od domownika wymaga ono je-
dynie wyboru odpowiedniej 
temperatury jaką chce utrzymy-
wać w swoim domu. Zaletą gazu 
płynnego jest również wszech-
stronność jego zastosowania 
w gospodarstwie domowym. Gaz 
płynny może być wykorzysty-
wany zarówno do zasilania kotła 
gazowego, który ogrzewa dom,  
do zapewnienia ciepłej wody użyt-
kowej, jak i do zasilenia kuchni 
gazowej. Warto również dodać, 
że ogrzewanie gazem płynnym 
emituje znikomą ilość szkodli-
wych związków chemicznych  
do atmosfery (smogu). Dzię-
ki temu ogromną przewagą  
gazu płynnego nad innymi pali-
wami kopalnymi jest utrzymanie 
wysokiej jakości powietrza w na-
szym najbliższym otoczeniu. 

Co trzeba wiedzieć przed 
założeniem instalacji? 
Jak wygląda cały proces?
Wybierając gaz płynny do 

ogrzewania domu trzeba mieć 
świadomość podstawowych wy-
mogów stawianych przez przepisy 
prawa budowlanego. Jednym z naj-
ważniejszych jest umiejscowienie 
kotła gazowego. Zgodnie z przepi-
sami nie może być on zlokalizo-
wany w piwnicy. Kocioł gazowy nie 
wymaga jednak specjalnie wyod-
rębnionego pomieszczenia, może 
zostać umiejscowiony na przykład 
w kuchni, łazience, czy spiżarce. 
Planując lokalizację zbiornika LPG 
na działce powinniśmy zachować 
minimalne odległości bezpieczeń-
stwa: 5 metrów od szamb, studzie-
nek oraz wszelkich zagłębień tere-
nu i 3 metry od linii energetycznej. 
Istotną rzeczą jest również zapew-
nienie dojazdu odpowiedniej auto-
cysternie, która tankuje zbiornik za 
pośrednictwem węża o długości do 
45 metrów.

Proces inwestycyjny rozpo-
czynamy od: zamówienia aktual-
nej mapy działki, na której chce-
my postawić zbiornik, wykonania 
projektu instalacji gazowej przez 
projektanta instalacji i złożenie go 
w stosownym urzędzie.

Po uzyskaniu pozytywnej 
decyzji z urzędu, przystępujemy  
do prac związanych z przygotowa-
niem wykopów pod instalację i pod 
prefabrykowaną płytę fundamen-
tową. Montaż kompletnej instalacji 

gazowej z doprowadzeniem insta-
lacji do kuchenki gazowej i kotła 
gazowego trwa około 1-2 dni. Po 
wszystkich pracach inwestycja zo-
staje zakończona wizytą Inspektora  
z Urzędu Dozoru Technicznego. 

Czym się kierować 
przy wyborze 
oferty/dostawcy?
W wyborze odpowiedniej fir-

my odpowiedzialnej za wykonanie 
instalacji gazowej oraz za dostawę 
gazu płynnego powinniśmy kiero-
wać się min. renomą i doświadcze-
niem firmy, siecią dystrybucji oraz 
wielkością posiadanych magazy-
nów. Zaletą jaka może zdecydować 
o wyborze firmy jest również kom-
pleksowość wykonywanych usług. 
Warto powierzyć inwestycję firmie, 

która zadba zarówno o kwestie 
związane z uzyskaniem stosow-
nych pozwoleń z urzędu jak i wy-
kona instalację gazową zewnętrzną 
i wewnętrzną wraz z urządzenia-
mi towarzyszącymi typu kocioł 
gazowy. Firma powinna również 
zadbać o klienta w czasie dalszej 
współpracy, zapewniając stałą ob-
sługę instalacji, serwis 24 godziny 
na dobę oraz wymagane przeglądy 
i dozór.

Jaki jest czas 
realizacji inwestycji?
Czas realizacji inwestycji zależy 

w większości przypadków od urzę-
du, który udziela odpowiednią zgodę 
oraz od obsługi geodezyjnej. Z wie-
loletniego doświadczenia wynika,  
że bezpiecznie jest założyć trzy 
miesiące na kwestie formalne  
oraz dwa dni na prace instalacyjne 

na posesji.
Jakie są 
koszty ogrzewania?
Koszty ogrzewania domu 

zależą od wielu czynników jak  
na przykład: średnia tempera-
tura powietrza, izolacja cieplna  
budynku, rodzaj i skuteczność 
wentylacji. Najistotniejszym 
czynnikiem wpływającym na 
koszty jest wielkość budynku  
i jego zapotrzebowanie na energię. 

W zależności od standardu 
ocieplenia budynku, rodzaju in-
stalacji centralnego ogrzewania 
oraz ustawionej temperatury, 
koszt ogrzewania może być róż-
ny nawet dla budynku o tej sa-
mej powierzchni. Biorąc pod 
uwagę przykładowy dom jed-

norodzinny, dobrze ocieplony, 
o powierzchni grzewczej 120 m2, 
możemy oszacować koszty ogrze-
wania: przy założeniu, że budynek 
ma zapotrzebowanie na ciepło  
100 kwh/m2/rok, wyposażony jest 
w nowoczesny kondensacyjny ko-
cioł gazowy.

Koszt ogrzewania gazem 
płynnym wyniesie około 3500 zł 
brutto rocznie. Porównując to 
do rocznego kosztu ogrzewa-
nia ekogroszkiem, który wyno-
si około 2500 zł brutto, różnica  
to zaledwie około 1000 zł rocznie.

Jaki zbiornik 
na gaz płynny wybrać?
Czynniki, które decydują o wy-

borze zbiornika to ilość miejsca, 
względy wizualne oraz wydajność 
zbiornika. Najczęściej stosowany 
jest zbiornik o pojemności 2700 

litrów w wersji naziemnej, który 
pokrywa zapotrzebowanie na gaz 
w większości typowych budynków 
jednorodzinnych. Schowanym od-
powiednikiem zbiornika naziem-
nego jest zbiornik podziemny, 
który ze względu na wymagane 
mniejsze odległości od budynków 
i granic działki można stosować 
na mniejszych działkach. Większa 
pojemność zbiorników wykorzy-
stywana jest np. do sieci gazowych. 
Z jednego postawionego zbiorni-
ka o pojemności 4850 litrów mo-
żemy swobodnie zasilić trzy lub 
więcej domów jednorodzinnych,  
na sąsiadujących ze sobą posesjach. 
Wybierając do tego rozliczenie za 
gaz zużyty, według wskazań gazo-
mierza każdy budynek rozliczany 

będzie indywidualnie.
Czy użytkowanie zbiornika 

jest bezpieczne?
Oczywiście użytkowanie 

zbiornika jest bezpieczne. Insta-

A R T Y K U Ł    S P O N S O R O W A N Y 
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 Lipno
 3 lipca Miejskie Centrum Kulturalne zaprasza dzieci na spektakl pt. 

„Król Ciapciak”. Początek o godz. 17.00. Wstęp wolny.
 31 sierpnia w parku miejskim w Lipnie po raz jedenasty zostanie zor-

ganizowany festiwal muzyczny „Lipa”. Zespoły, które w tym roku chciałyby 
zaprezentować się przed lipnowską publicznością i wziąć udział w części 
konkursowej, mogą wysyłać swoje zgłoszenia. Formularz jest dostępny na 
stronie www.zielonalipa.pl. Festiwal jest dofinansowany przez kujawsko-
pomorski urząd marszałkowski. 

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

pinowskim w Szafarni, organizuje cykl wakacyjnych koncertów chopinows-
kich w niedziele o 12.15. Pierwszy koncert już 1 lipca, na estradzie Ośrodka 
Chopinowskiego wystąpią Piotr Nowak i Joanna Maja Jasnowska. Podczas 
sześciu koncertów rozbrzmiewać będzie przede wszystkim muzyka Fryderyka 
Chopina. Zagrają wybitni artyści z Polski i z zagranicy. Recitale połączone 
będą z odczytaniem fragmentów Kuriera Szafarskiego – listów kompozytora, 
pisanych w formie gazety. Koncerty stanowią okazję do poznania historyc-
znych szczegółów, anegdot, ciekawostek z pobytu Fryderyka Chopina w Sza-
farni. Bilety kosztują 10 zł. 

 Wąbrzeźno
 Z myślą o wakacjach Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci, które 

ukończyły 7 lat, do udziału w bezpłatnych warsztatach tematycznych. Już od 
2 lipca w ramach „Słonecznych wakacji” czekają na najmłodszych animatorzy 
zabaw. – Podczas tygodniowych spotkań nie zabraknie warsztatów plasty-
cznych, podczas których uczestnicy będą mogli wykazać się zdolnościami 
manualnymi. Ponadto przygotowaliśmy szereg zabaw i tańców animacyjnych. 
Miłośnicy bajek będą mieli okazję obejrzeć przedstawienie teatralne pt. 
„Pchła krętaczka” w wykonaniu aktorów z teatru KRAK-ART z Krakowa – 
zachęcają organizatorzy. Warsztaty będą trwać od godz. 11.00 do godz. 13.00. 
Zapisać trzeba się osobiście w Dziale Animacji Kultury WDK (wymagane jest 
wypełnienie karty zgłoszenia). Liczba miejsc ograniczona. Informacje pod nu-
merem telefonu 56 688 17 27, wew. 24. 

 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza zespoły i kapele ludowe do udziału 
w wąbrzeskiej Biesiadzie Seniorów. Impreza odbędzie się 8 lipca o godzinie 
10.00. Tego dnia scena będzie należała do zespołów wokalnych, wokalno-
instrumentalnych, zespołów folklorystycznych, kapel ludowych i podwórko-
wych. Regulamin wraz z kartą zgłoszenia znajduje się na stronie www.wdk-
wabrzezno.pl oraz w dziale animacji kultury WDK. 

 22 lipca od godz. 10.00 klasyczna motoryzacja ponownie zagości 
na wąbrzeskim rynku. A wszystko to za sprawą Wystawy Zabytkowych 
Pojazdów„18+” organizowanej już po raz kolejny przez Wąbrzeski Dom Kul-
tury. Wszyscy właściciele pojazdów zabytkowych zarejestrowani w Biurze Or-
ganizacyjnym WDK do 16 lipca otrzymają pamiątkowe gadżety oraz zostaną 
zaproszeni do uczestnictwa w rajdzie. Wpisowe 5 zł. Zapisy oraz bliższe in-
formacje w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24, mail 
animacja@wdkwabrzezno.pl.

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

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

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

 Brodnica
 8 lipca o 18.00 na Dużym Rynku w Brodnicy planowany jest koncert 

operetkowy zatytułowany „Przetańczyć całą noc”. Wystąpią: Katarzyna Jaracz 
(sopran), Paweł Krasulak (tenor) i kwartet smyczkowy Arte Con Brio.  

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Wyróżnili za kulturę
NAGRODY  W ubiegłym tygodniu marszałek województwa 
Piotr Całbecki przyznał coroczne nagrody. Kto otrzymał sta-
tuetki za działalność kulturalną?

W kategorii „kultura” mar-
szałek przyznał dwie nagrody. 
Pierwszą otrzymał ks. Adam 
Ceynowa, proboszcz parafii pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Chełmnie – za opiekę 
konserwatorską nad kościołami 
w Świerczynkach (powiat toruń-
ski) i Chełmnie. Ks. Ceynowa w la-
tach 2004-2015 był proboszczem 
parafii św. Jana Chrzciciela i św. 
Jana Ewangelisty w Świerczyn-
kach. W tym czasie, wykorzystując 
dotacje zewnętrzne, doprowadził 
do odnowienia kościoła oraz wpi-
sania jego wyposażenia do woje-
wódzkiego rejestru zabytków. Po 
przejęciu w 2015 roku probostwa 
parafii pw. Najświętszej Marii 
Panny w Chełmnie intensywnie 
pracuje nad odnawianiem i przy-
wracaniem do życia religijnego 
i kulturalnego wszystkich pięciu 
zabytkowych gotyckich kościo-
łów, znajdujących się na terenie 
parafii.

Druga nagroda powędrowa-
ła do Marcin Sautera, reżysera, 

scenarzysty, operatora filmów 
dokumentalnych, fotografika 
(Bydgoszcz) – za realizację znako-
micie przyjętego przez krytyków 
i widzów filmu dokumentalnego 
„Żalanasz – pusty brzeg”. Tytu-
łowy Żalanasz to miasto porto-
we nad częściowo wyschniętym 
jeziorem Aralskim. Miejsce po-
między wielką wodą i rozległą 
pustynią, niegdyś dobrze prospe-
rujące ogniwo gospodarki sowiec-
kiej, dzisiaj zaledwie cień dawnej 
świetności. W obiektywie Mar-
cina Sautera Żalanasz to jednak 
nie tylko sugestywne krajobrazy, 
lecz przede wszystkim losy ludzi, 
którzy zainwestowali tutaj swoje 
życiowe nadzieje i oczekiwania, 
a teraz pozostało im trawić swoją 
samotność pośród ruin statków 
oraz portowych żurawi.

Wyróżnienia w dziedzinie 
kultury otrzymali: Biblioteka 
Miejska im. Jana Kasprowicza 
w Inowrocławiu – za aktywne 
współtworzenie kulturowego pej-
zażu Inowrocławia; Gmina Mia-

sto Wąbrzeźno – za inicjatywę 
i wsparcie budowy nowoczesnej 
siedziby Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Wąbrzeź-
nie; Piotr Salaber i ksiądz Syl-
wester Wawrzyński (Bydgoszcz) 
– za stworzenie oratorium „Non 
omnis moriar. We mnie jest miej-
sce spotkania”, którego wykona-
nia uświetniły ustanowienie św. 
Jana Pawła II patronem woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego; 
Wiesław Trzeciakowski, poeta, 
publicysta historyczny, krytyk li-
teracki, tłumacz języka niemiec-
kiego (Bydgoszcz) – za niezwykle 
bogatą czterdziestoletnią działal-
ność literacką; Agnieszka Płoszaj-
ska, aktorka, reżyserka; Aleksan-
dra Lis, aktorka – za działalność 
w Kujawsko-Pomorskim Impresa-
ryjnym Teatrze Muzycznym w To-
runiu, ze szczególnym uwzględ-
nieniem realizacji monodramu 
„Jutro będzie za późno”; ks. Sta-
nisław Waszczyński, emerytowa-
ny, wieloletni proboszcz i kustosz 
bazyliki katedralnej Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny we 
Włocławku – za troskę o dobra 
kultury i całokształt działalności 
duszpasterskiej; prof. dr hab. Han-
na Michalak, prorektor do spraw 
artystycznych Akademii Muzycz-
nej im. F. Nowowiejskiego w Byd-
goszczy – za całokształt dorobku 
artystycznego, dydaktycznego 
i naukowego oraz Iwona Chmie-
lewska, ilustratorka, pisarka (To-
ruń) – za osiągnięcia na szczeblu 
międzynarodowym w dziedzinie 
książki ilustrowanej.

(ToB)
fot. Urząd Marszałkowski/

Andrzej Goiński

Muzyka

Przypomną Annę Jantar
W sobotę 30 czerwca w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni wokalistka Sara Pach 
zaśpiewa utwory Anny Jantar. 

Koncert rozpocznie się 
o 17.00. Artystce towarzyszyć 
będą: Igor Nowicki (instrument 

klawiszowy) i Rafał Zwierzak Zie-
liński (gitara). Z pewnością nie 
zabraknie takich przebojów jak: 

„Najtrudniejszy pierwszy krok”, 
„Zawsze gdzieś czeka ktoś”, „Tyl-
ko mnie poproś do tańca”, „Sta-
ruszek świat” czy „Tyle słońca 
w całym mieście”.

Sara Pach to wokalistka, 
kompozytorka i autorka tek-
stów, grająca na pianinie i gi-
tarze, laureatka wielu festiwali 
muzycznych. Artystka zdobyła 
popularność po nagraniu wspól-
nego utworu „Niepodzielni” ze 
znanym raperem Mezo. 

(ToB)
fot. archiwum





Czwartek, 28 czerwca 2018

11:05 Doktor Quinn

05:50 Elif odc. 267 - serial
06:50 Nieznany Pantanal 
 odc. 1 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Szwajcaria - Kostaryka 
 - piłka nożna 
10:50 Polska na Mundialu odc. 7
11:05 Doktor Quinn odc. 22 s. 5 - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:50 Nieznany Pantanal odc. 2 - serial
13:50 Elif odc. 268 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:25 Trzecia połowa - serial
15:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna
15:50 Japonia - Polska Piłka nożna
18:25 Trzecia połowa - serial
18:35 Jeden z dziesięciu
19:10 Pogoda
19:15 Sport 
19:30 Wiadomości
19:45 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna
19:50 Anglia - Belgia Piłka nożna
22:15 Sprawa dla reportera
23:15 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 3
23:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
00:15 Ocaleni odc. 14
01:15 Wojsko-polskie.pl 

05:20 Ukryta prawda odc. 265 - serial

06:25 Szpital odc. 345 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 64 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 3 - serial

09:20 Magda M. odc. 13 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 620 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 65 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 519 - serial

14:55 Szpital odc. 346 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 14 - serial

17:55 Dr House odc. 2 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 621 - serial

20:00 Goło i wesoło - komediodramat

21:55 Lucyfer odc. 17 s. 2 - serial

22:55 Przeczucie - thriller

01:05 Moc magii odc. 172

06:00 Detektywi w akcji 

 odc. 132 - serial

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 19 - serial

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 20 - serial

08:00 Drużyna A odc. 11 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial

10:00 Na patrolu odc. 9 - serial

10:30 Na patrolu odc. 10 - serial

11:00 Drużyna A odc. 12 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 16 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 51 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 171

15:00 Detektywi w akcji odc. 52 - serial

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 192

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 193

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 382 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 383 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 172 - serial

21:00 Ofi ary wojny - dramat

23:30 Wyrok śmierci - dramat

01:35 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 12

06:00 To moje życie! odc. 321 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 88 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 73 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 19 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 20 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 14 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 6 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 6 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 4 - serial
14:50 Tajemnice medyczne 
 odc. 9 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 73 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 74 s. 2 - serial
20:00 Straszny fi lm - komedia 
21:45 Komedia romantyczna - komedia 
23:25 Ryzykanci - fi lm
01:05 Dyżur odc. 25 s. 2
01:45 Na jedwabnym szlaku 
 odc. 6 - serial

08:00 Dezerterzy odc. 75, 

08:35 Informacje kulturalne 

09:00 Pora umierać - dramat

11:00 Banda Rudego Pająka 

 odc. 3 - serial

11:40 Banda Rudego Pająka 

 odc. 4 - serial

12:20 Studio Kultura - rozmowy 

12:35 Virtuti - dramat

14:35 Niedziela Barabasza - nowela

15:25 Spotkanie z Aleksandrem 

 Bardinim 

16:25 Poznań ‘56 - dramat

18:25 Blisko, coraz bliżej odc. 8 - serial 

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

20:00 Cały ten zgiełk - musical

22:10 Scena klasyczna odc. 26 - recital

22:55 Dziennik fi lozofa odc. 93

23:15 Bandyta - dramat

00:55 Spotkania z profesorem 

 Zinem odc. 67

01:20 Mini wykłady o maxi 

 sprawach odc. 3

06:50 Był taki dzień odc. 607
06:55 Henryk Sławik. Polski 
 Wallenberg - fi lm
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 28
08:35 1200 muzeów odc. 8 - serial
09:05 Korona królów odc. 75 - serial 
09:40 Korona królów odc. 76 - serial 
10:10 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 106
10:40 Podróże z historią odc. 3 s. 1
11:15 Flesz historii 
11:35 Cyrk po sowiecku odc. 1 - serial
12:05 August Kowalczyk - numer 
 obozowy 6804 - fi lm
13:05 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii
13:35 Sensacje XX wieku odc. 56
14:05 Sensacje XX wieku odc. 97
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 47 - serial
15:15 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 1 - fi lm
16:15 Koło historii odc. 45
17:10 Taśmy bezpieki odc. 6
17:45 Bodo odc. 12 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 194
19:25 Sensacje XX wieku odc. 168
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii
20:30 Made in USSR - fi lm
21:30 Korona królów odc. 77 - serial 
22:05 Korona królów odc. 78 - serial 
22:35 Spór o historię odc. 8
23:15 Miasto gniewu odc. 5 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:45 Przygody Mobilków - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 W promieniach miłosierdzia - fi lm
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Misjonarze Afryki 
 - Ojcowie Biali odc. 3
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 17 - fi lm
13:40 Największe przeboje Pana Boga 
 - Ave Maria - fi lm
14:05 Ocalić Winstona - dramat
15:30 Wenezuela - San Félix 
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 Budowa świątyni w Narodowym 
 Sanktuarium Matki Bożej 
 w miejscowości Subukia w Kenii 
17:15 Chingola - fi lm
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Superksięga odc. 16 s. 2 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Fryderyk Chopin i jego 
 muzyka odc. 5

05:55 Na dobre i na złe 

 odc. 650 - serial

06:50 Podróże z historią odc. 16 s. 2

07:20 Na sygnale odc. 87 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:45 Panorama

10:50 Pogoda - fl esz 

11:00 Pytanie na śniadanie 

 - ekstra odc. 91

11:15 Serbia - Brazylia Piłka nożna 

13:35 Koło fortuny 

14:15 Daleko od szosy odc. 3 - serial

15:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 - piłka nożna

15:50 Senegal - Kolumbia Piłka nożna

18:30 Rodzinka.pl odc. 110 s. 5 - serial 

19:00 Barwy szczęścia odc. 1849 

 - serial

19:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 - piłka nożna

19:50 Panama - Tunezja Piłka nożna

22:15 Markiza Angelika - fi lm

00:20 Droga do serca - dramat

02:25 Tajemnica Elise odc. 5 - serial

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 967 - serial
07:35 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 969 - serial
08:20 Doradca smaku odc. 18 s. 8
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 6
09:30 Szkoła odc. 310 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 568 - serial
11:30 Szpital odc. 454 - serial
12:30 Ślub od pierwszego wejrzenia 
 odc. 12 s. 2 - serial
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 970 - serial
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 972 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 2
16:00 Szkoła odc. 311 - serial
17:00 Ukryta prawda odc. 569 - serial
18:00 Szpital odc. 455 - serial
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5355
20:10 Doradca smaku odc. 20 s. 8
20:15 Na Wspólnej odc. 2704 - serial
20:55 Milionerzy odc. 78
21:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 15
22:30 Gliniarz z Beverly Hills III 
 - komedia
00:45 Kobieta-kot - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:50 Trudne sprawy odc. 711 - serial
08:50 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 529 - serial
09:20 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 530 - serial
09:50 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 66 - serial
10:50 Dlaczego ja? odc. 679 - serial
11:50 Gliniarze odc. 190 - serial
12:50 Trudne sprawy odc. 587 - serial
13:50 Sekrety rodziny odc. 13 - serial
14:50 Dlaczego ja? odc. 642 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3661
16:40 Gliniarze odc. 132 - serial
17:40 Sekrety rodziny odc. 14 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 187 - serial 
20:10 I że cię nie opuszczę... 
 - melodramat
22:25 To Twoja wina odc. 4 - serial
23:35 Grace księżna Monako - fi lm
01:45 Kabaretowa Ekstraklasa odc. 94

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 09:00 Gliniarz i prokurator 08:00 Dezerterzy 13:35 Sensacje XX wieku

07:20 Na sygnale 08:20 Doradca smaku 19:30 Świat według 
Kiepskich

Axel Foley, nieujarzmiony detektyw, znów odwiedza 
Beverly Hills, ku wściekłości lokalnego szeryfa. 
Tropiąc złodziei samochodów, odkrywa, że są to ci 
sami bandyci, którzy zabili jego szefa.

Dwóch bezrobotnych przyjaciół, zainspirowanych 
popularnością tancerzy Chippendale, postanawia 
stworzyć grupę rozrywkową występującą z męskim 
striptizem. Wkrótce dołączają do nich kolejni 
panowie.

„Goło i wesoło”
(1997r.) TVN 7 20:00

„Gliniarz z Beverly Hills III”
(1994r.) TVN 22:30



Piątek, 29 czerwca 2018

23:00 Ekstradycja

05:55 Elif odc. 268 - serial
06:50 Nieznany Pantanal odc. 2 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Japonia - Polska Piłka nożna 
10:50 Polska na Mundialu odc. 8
11:05 Doktor Quinn odc. 23 s. 5 - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Rok w zagrodzie odc. 7
12:50 Nieznany Pantanal odc. 3 - serial
13:50 Elif odc. 269 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 132
16:05 Opole 2018 na bis 
 odc. 1 - koncert
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Jeden z dziesięciu
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:07 Pogoda dla żeglarzy odc. 2
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna
21:05 Pelé: Narodziny legendy - fi lm
23:00 Ekstradycja odc. 3 - serial
00:10 Zabiłam, aby żyć - fi lm

05:20 Ukryta prawda odc. 266 - serial

06:25 Szpital odc. 346 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 65 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 4 - serial

09:20 Magda M. odc. 14 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 621 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 66 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 520 - serial

14:55 Szpital odc. 347 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 15 - serial

17:55 Dr House odc. 3 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 622 - serial

20:00 Samoloty II - fi lm

21:50 Nigdy w życiu! - komedia 

00:00 Uprowadzona odc. 5 - serial

01:00 Tajemnice Laury 

 odc. 13 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji 
 odc. 133 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 20 - serial
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 21 - serial
08:00 Drużyna A odc. 12 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 16 - serial
10:00 Na patrolu odc. 11 - serial
10:30 Na patrolu odc. 12 - serial
11:00 Drużyna A odc. 13 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 1 - serial
13:00 Galileo odc. 664
14:00 Galileo odc. 665
15:00 Detektywi w akcji odc. 53 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 194
17:00 Esmeralda odc. 1
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 383 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 384 - serial
20:00 Przeznaczenie wikinga - fi lm
21:50 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 169 - serial
22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 170 - serial
00:00 Diamentowe psy - fi lm
02:00 Tak czy nie 

06:00 To moje życie! odc. 322 s. 4
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 89 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 74 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 20 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 21 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 14 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 6 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 7 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 5 - serial
14:50 Tajemnice medyczne 
 odc. 10 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 74 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 75 s. 2 - serial
20:00 Wielka zabawa TV Puls 
 w Dolinie Charlotty 
00:00 Komedia romantyczna - komedia 
01:25 Dyżur odc. 26 s. 2
02:00 Na jedwabnym szlaku 
 odc. 9 - serial

08:00 Chuligan literacki odc. 85

08:30 Studio Kultura - rozmowy 

08:55 Poznań ‘56 - dramat

11:00 Banda Rudego Pająka 

 odc. 5 - serial

11:45 Samochodzik i templariusze 

 odc. 1 - serial

12:25 Studio Kultura - rozmowy 

12:45 Actus Humanus Nativitas 

 - Farinelli - koncert

13:50 Antyfonie odc. 3

14:30 Życie za życie. Maksymilian 

 Kolbe - dramat

16:15 Horror w Wesołych 

 Bagniskach - dramat

17:50 Videofan odc. 75

18:20 Blisko, coraz bliżej odc. 9 - serial 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wszyscy albo nikt - fi lm

21:55 Niebo i lód - fi lm

23:30 Dziennik fi lozofa odc. 94

23:45 Actus Humanus Nativitas 

 - Farinelli - koncert

00:50 Cały ten zgiełk - musical

06:50 Był taki dzień odc. 608
07:00 Koło historii odc. 45
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 29
08:35 Klasztory polskie odc. 11
09:15 Korona królów odc. 77 - serial 
09:45 Korona królów odc. 78 - serial 
10:20 Cyrk po sowiecku odc. 2 - serial
10:50 Podróże z historią odc. 44 s. 5
11:25 Taśmy bezpieki odc. 7
11:55 Ignacy Jan Paderewski 
 - zanim powróci 
12:45 Polska na Mundialu odc. 4
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:35 Sensacje XX wieku odc. 194
14:05 Sensacje XX wieku odc. 168
14:35 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 41 - serial
15:10 Dawne światy odc. 3 - serial
16:15 Ostatnie powstanie - fi lm
17:15 Tajemnica Jana Pawła II - fi lm
17:50 Bodo odc. 13 - serial
18:55 Sensacje XX wieku odc. 192
19:25 Sensacje XX wieku odc. 193
19:55 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 15
20:30 Edward VIII i naziści - fi lm
21:30 Korona królów odc. 79 - serial 
22:05 Korona królów odc. 80 - serial 
22:35 Szerokie tory odc. 116
23:15 Wszyscy jesteśmy romantyczni 
 - Tadeusz Nalepa - fi lm
00:10 Wiedźmin odc. 3 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:45 Superksięga odc. 16 s. 2 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
09:30 Msza Święta w uroczystość 
 Świętych Apostołów 
 Piotra i Pawła 
11:20 Święty Paweł w Grecji - fi lm
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Przełamywanie barier. Podróże 
 apostoła Pawła - fi lm
12:50 Święty Paweł i pierwsze 
 Kościoły - fi lm
13:40 Ja Paweł - fi lm
14:05 Watykan - fi lm
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
16:00 Informacje dnia 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial
17:00 Fundusze Europejskie 
 - dostępne dla wszystkich odc. 6
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Latający dom - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna Felieton
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 Stara i Nowa Bazylika 
 Świętego Piotra - fi lm
22:55 Kolory świętości

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 651 - serial
06:55 Afryka od kuchni odc. 1 - serial
07:20 Na sygnale odc. 88 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:45 Panorama
10:50 Pogoda - fl esz 
11:00 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 92
11:15 Anglia - Belgia Piłka nożna 
13:25 Koło fortuny 
14:00 Coś dla Ciebie odc. 156
14:30 Makłowicz w podróży odc. 37
14:55 Postaw na milion
15:50 Koło fortuny - extra odc. 6
16:00 Familiada
16:30 Koło fortuny 
17:15 Czarna perła odc. 30 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 111 s. 5 - serial 
19:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1850 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1851 - serial
20:10 Switch - komedia 
22:00 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 22 s. 14 - serial
22:55 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 1 s. 15 - serial
23:50 Markiza Angelika - fi lm
01:50 Świętokrzyska Gala Kabaretowa 
 odc. 1

05:40 Mango - Telezakupy

06:50 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 970 - serial

07:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 972 - serial

08:20 Doradca smaku odc. 20 s. 8

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 6

09:30 Szkoła odc. 311 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 569 - serial

11:30 Szpital odc. 455 - serial

12:30 Druga twarz odc. 8 s. 2

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 973 - serial

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 974 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 2

16:00 Szkoła odc. 312 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 570 - serial

18:00 Szpital odc. 456 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5356

20:00 John Carter - fi lm

22:50 Mission: Impossible III - fi lm

01:20 Gliniarz z Beverly Hills III 

 - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:50 Trudne sprawy odc. 532 - serial

08:50 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 531 - serial

09:20 SuperPies odc. 3

09:50 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 67 - serial

10:50 Dlaczego ja? odc. 680 - serial

11:50 Gliniarze odc. 191 - serial

12:50 Trudne sprawy odc. 588 - serial

13:50 Sekrety rodziny odc. 14 - serial

14:50 Dlaczego ja? odc. 643 - serial

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3662

16:40 Gliniarze odc. 133 - serial

17:40 Sekrety rodziny odc. 15 - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 213 - serial 

20:05 Kac Wawa - komedia 

22:15 Umów się ze mną. 

 Take me out odc. 3

23:45 Opętani - horror 

01:55 Kabaretowa Ekstraklasa odc. 88

07:20 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 18:20 Blisko, coraz bliżej 08:00 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

19:35 Barwy Szczęścia 08:20 Doradca smaku 08:50 Malanowski 
i Partnerzy

Młody wiking Erik wyrusza z niebezpieczną 
misją, której celem jest oswobodzenie porwanej 
księżniczki i uratowanie świata przed mocami 
ciemności.

Młody weteran wojny secesyjnej, John Carter, 
w tajemniczych okolicznościach trafi a na Marsa. 
Zostaje wzięty do niewoli. Udaje mu się uciec, ale 
na jego pomoc czeka jeszcze księżniczka Dejah.

„Przeznaczenie wikinga”
(2015r.) TV4 20:00

„John Carter”
(2012r.) TVN 20:00



Sobota, 30 czerwca 2018

05:55 Klan

05:55 Klan odc. 3300
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Pełnosprawni 
07:45 Rok w ogrodzie 
08:05 Rok w ogrodzie extra 
08:25 Weterynarze z sercem - serial 
08:50 Sekundy, które zmieniły 
 życie odc. 3
09:30 Studio Raban odc. 33
10:00 Rodzinny ekspres odc. 37
10:25 Zakochaj się w Polsce odc. 73
10:55 Spis treści - rozmowy z Andrzejem 
Doboszem odc. 11
11:05 Doktor Quinn odc. 24 s. 5 - serial
12:00 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? odc. 24
12:15 Opole 2018 na bis 
 odc. 2 - koncert
13:10 Wiosenne opowieści - fi lm
14:15 Franciszek, jezuita odc. 1 - serial
15:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 1 - serial
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 1 s. 1 - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Opole na bis - koncert
17:40 Greckie pocałunki - komedia 
18:40 Orły Nawałki odc. 4 - serial
19:05 Trzecia połowa odc. 31 - serial
19:10 Pogoda
19:15 Sport 
19:30 Wiadomości
19:45 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
19:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
22:10 Trzecia połowa - serial
22:20 Alex Cross - thriller
00:15 Pelé: Narodziny legendy - fi lm

05:45 Ukryta prawda odc. 267 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Przyjaciele odc. 1 s. 3 - serial 

09:30 Magda M. odc. 11 - serial

10:30 Magda M. odc. 12 - serial

11:35 Columbo odc. 3 - serial

13:10 Samoloty II - fi lm

14:55 Areszt domowy - komedia 

17:20 Niedziele u Tiffany’ego - komedia 

19:00 Przesyłka ekspresowa - komedia 

20:55 Duży - komedia 

23:10 Czas patriotów - fi lm

01:40 Moc magii odc. 174

03:50 Druga strona medalu odc. 8

04:20 Druga strona medalu odc. 1 s. 2

06:00 Jeźdźcy smoków: 
 Obrońcy Berk odc. 15
06:30 Jeźdźcy smoków: 
 Obrońcy Berk odc. 16
06:55 Jeźdźcy smoków: 
 Obrońcy Berk odc. 17
07:25 Jeźdźcy smoków: 
 Obrońcy Berk odc. 18
07:55 Tom i Jerry Show odc. 6 - serial
08:25 Tom i Jerry Show odc. 7 - serial
08:50 Tom i Jerry Show odc. 8 - serial
09:25 Wszystkie psy idą do nieba - fi lm
11:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 380 - serial
12:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 381 - serial
13:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 382 - serial
14:05 STOP Drogówka odc. 172
15:05 Plaga podziemnych pająków 
 odc. 42 s. 6 - fi lm
17:00 Domy za grube miliony 
 odc. 5 - serial
18:00 Żona dla milionera odc. 5
19:00 Galileo odc. 666
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 383 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 384 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 171 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 172 - serial
00:05 Gallows Hill - horror 

06:00 Skorpion odc. 1 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 65 s. 3

07:35 Niesamowite! odc. 14 - serial

08:10 Tajemnice medyczne 

 odc. 28 - serial

09:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 71 s. 2 - serial

10:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 72 s. 2 - serial

11:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 73 s. 2 - serial

12:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 74 s. 2 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 75 s. 2 - serial

14:00 Sześć dni, siedem nocy 

 - komedia 

16:00 Zakonnica w przebraniu 

 - komedia

18:15 Zemsta frajerów: następne 

 pokolenie - komedia 

20:00 Dorwać gringo - dramat

22:00 Mad Max - fi lm

23:55 Mad Max II - fi lm

01:55 Taki jest świat odc. 65 s. 3

02:35 Biesiada na cztery pory roku 

 odc. 3 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 5 - serial 

09:05 Gwiazdy tamtych lat odc. 10

09:40 Gottland - fi lm

11:40 Wszyscy albo nikt - fi lm

13:35 Gwiezdny pył - fi lm

14:50 Mistrz Bacciarelli - Włoch, 

 warszawiak, Europejczyk 

15:30 Przez całą noc - dramat 

17:10 Zaklęte rewiry - dramat

19:00 Brian Johnson: Życie 

 w trasie odc. 5 - serial

20:00 American Hustle. Amerykański 

 przekręt - dramat

22:25 Radiohead - In Rainbows - fi lm

23:35 Samowolka - dramat

00:50 American Hustle. Amerykański 

 przekręt - dramat

03:20 Dotknięcie anioła - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 609

07:00 Opowieść o Indiach odc. 3 - fi lm

08:05 Regiony z historią odc. 5

08:25 Podróże z historią odc. 44 s. 5

09:05 Egipt odc. 4 - serial

10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 137

10:35 Wielki test o NATO 

12:15 Sprint przez historię 

 Przemysława Babiarza odc. 12

12:45 Życie odc. 5 - serial

13:50 Szerokie tory odc. 89

14:25 Wielka gra

15:25 Spór o historię odc. 130

16:05 Listy z Reims - fi lm

16:40 Ignacy Jan Paderewski 

 - zanim powróci 

17:25 Klucz do prawdy odc. 19

17:45 Noce i dnie odc. 10 - serial

18:50 Made in USSR - fi lm

19:55 Wojownicy czasu odc. 3

20:35 Mikołaj Kopernik odc. 1 - fi lm

21:05 Mikołaj Kopernik odc. 2 - fi lm

21:45 Klerycy w komunistycznej 

 armii - fi lm

22:45 Andrew Marr: Historia 

 świata odc. 8 - serial

23:50 900 dni - fi lm

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
09:00 Trzeci Testament - serial 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna
10:30 Święty na każdy dzień
10:35 Polski punkt widzenia 
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
12:50 Porady medyczne Bonifratrów 
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Matka Teresa - fi lm
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 24
16:00 Informacje dnia 
16:10 Prorok Ukrainy - fi lm
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Król Dawid odc. 1 - serial 

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 652 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1360 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:45 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 97
10:50 Pogoda - fl esz 
11:00 Rodzinka.pl odc. 167 s. 7 - serial 
11:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1863 - serial
12:15 Porwanie na Manhattanie - fi lm
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny 
15:10 Słowo na niedzielę 
15:25 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
15:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
18:30 Postaw na milion - kulisy
18:40 Postaw na milion
19:35 Lajk! Magazyn 
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka odc. 20
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 133
21:35 La La Poland odc. 2
22:25 XX Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2014 odc. 1
23:25 XX Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2014 odc. 2
00:30 Wszystko zostaje w rodzinie 
 - komedia
02:20 Switch - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 2 s. 8

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 3

11:00 Na Wspólnej odc. 2701 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2702 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2703 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2704 - serial

12:50 Ugotowani odc. 3 s. 13

13:55 Mistrzowskie cięcie odc. 4 s. 2

14:55 Agent - gwiazdy odc. 4 s. 3

16:00 Domowe rewolucje odc. 6 s. 2

17:00 Projekt Lady odc. 6 s. 3

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 9 s. 15

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5357

20:00 Czas na miłość - komedia 

22:30 Seks w wielkim 

 mieście II - komedia 

01:40 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 15

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Piotruś Pan: wielki powrót - fi lm

09:15 My3 odc. 38

09:45 My3 odc. 39

10:15 Ewa gotuje odc. 298

10:50 Czterej pancerni i pies: Rozstajne 

 drogi; Brzeg morza - serial

12:50 Krokodyl Dundee II - komedia 

15:10 Jaś Fasola odc. 4 - serial 

15:50 Joker odc. 44

16:50 Emsi na tropie odc. 4

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 79

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 80

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 176 - serial 

20:05 Opowieści z Narnii: Lew, 

 czarownica i stara szafa - fi lm

23:00 Predator - fi lm

01:20 Chirurdzy odc. 84 - serial

02:20 Chirurdzy odc. 85 - serial

11:35 Columbo 14:05 STOP Drogówka 09:10 Lombard. Zycie pod 
zastaw

11:40 Wszyscy albo nikt 10:00 Okrasa łamie 
przepisy

14:35 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 10:15 Ewa gotuje

21-letni Tim Lake dowiaduje się, że mężczyźni w jego 
rodzinie mają umiejętność podróży w czasie. Gdy 
zakochuje się w Mary, za sprawą zbiegu okoliczności 
cofa się do innej rzeczywistości.

Major Dutch Schaeff er i jego najemnicy mają za 
zadanie odbić zakładników przetrzymywanych 
gdzieś w południowoamerykańskiej dżungli. 
Niespodziewanie muszą jednak stawić czoło 
krwiożerczemu obcemu.

„Predator”
(1987r.) Polsat 23:00

„Czas na miłość”
(2013r.) TVN 20:00



Niedziela, 1 lipca 2018

19:05 Trzecia połowa

05:35 Klan odc. 3301
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Ziarno
09:15 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna 
11:25 Spotkanie ze świętym odc. 10
11:45 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:50 Z pamięci - rozmowy z 
Andrzejem Doboszem odc. 13
13:05 Błękitna Planeta II 
 odc. 7 - serial
14:15 Franciszek, jezuita 
 odc. 2 - serial
15:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 2 - serial
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 2 s. 1 - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Opole na bis - koncert
17:40 Greckie pocałunki - komedia 
18:40 Orły Nawałki odc. 5 - serial
19:05 Trzecia połowa odc. 33 - serial
19:10 Pogoda
19:15 Sport 
19:30 Wiadomości
19:45 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
19:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
22:10 Trzecia połowa odc. 34, - serial
22:20 Nocny recepcjonista 
 odc. 5 - serial
23:15 Nocny recepcjonista 
 odc. 6 - serial
00:15 Alex Cross - thriller

06:00 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 16

06:35 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 18

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 19

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 20

08:00 Tom i Jerry Show odc. 8 - serial

08:30 Tom i Jerry Show odc. 9 - serial

08:55 Danger Mouse odc. 2 - serial

09:20 Bambi II - fi lm

10:35 Galileo odc. 665

11:35 Galileo odc. 666

12:45 Nie można pocałować 

 panny młodej - komedia 

14:45 Mecenas Lena Barska 

 odc. 1 - serial

15:45 Mecenas Lena Barska 

 odc. 2 - serial

16:50 Ulubieńcy Ameryki - komedia 

19:00 Galileo odc. 667

20:00 Kasyno - dramat

23:45 Potępieni - horror 

01:35 Zagadkowe zgony odc. 3 - serial

06:00 Skorpion odc. 2 - serial
07:00 Przygody Merlina 
 odc. 8 s. 3 - serial
08:00 Miki i raźni rajdowcy 
 odc. 4 - serial
08:35 Jake i piraci z Nibylandii 
 odc. 4 s. 4 - serial
09:05 Hotel Zacisze odc. 3 - serial 
09:50 Hotel Zacisze odc. 4 - serial 
10:25 Wojciech Cejrowski. 
 Boso Etiopia odc. 2
10:55 Wojciech Cejrowski. 
 Boso Etiopia odc. 3
11:30 Wojciech Cejrowski. 
 Boso Etiopia odc. 4
12:15 Kochanie, zmniejszyliśmy 
 siebie - komedia 
13:35 Najpiękniejsze baśnie 
 braci Grimm - fi lm
14:50 Najpiękniejsze baśnie 
 braci Grimm - fi lm
16:15 Wielka zabawa TV Puls 
 w Dolinie Charlotty 
20:00 Leon zawodowiec - dramat
22:30 Nikita - fi lm
00:55 Uwikłana odc. 4 s. 2 - serial
02:00 Biesiada na cztery pory 
 roku odc. 5 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 6 - serial 

09:05 Prokofi ew - dziennik 

 sowiecki 1927 - fi lm

10:15 Trzeci punkt widzenia odc. 243

10:50 Duma i uprzedzenie 

 odc. 3 - serial

12:00 Ucieczka z kina „Wolność” 

 - dramat

13:40 Jutro wstanę rano i oparzę się 

 herbatą - komedia 

15:20 Chuligan literacki 

15:55 Dominik Wania Trio 

 - Ravel - koncert

17:05 Pomniki historii - serial 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

17:40 Biesiada u hrabiny 

 Kotłubaj - spektakl 

18:55 Biesiada z Gombrowiczem 

19:30 Studio Kultura - niedziela z... 

20:00 Kret - thriller

21:55 Scena alternatywna w Opolu - 

Jazz Band Młynarski/Masecki 

 i Kasia Lins - koncert

22:30 Trzeci punkt widzenia odc. 243

23:10 Alisa w krainie wojny - fi lm

00:35 Islet - koncert

06:50 Był taki dzień odc. 610

06:55 Wszystkie kolory świata 

 odc. 10 - serial

08:05 Droga od Chrystusa do 

 Konstantyna odc. 3 - serial

09:05 Chłop i baba odc. 11 - serial 

09:35 Chłop i baba odc. 12 - serial 

10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 140

11:10 Ziemia, planeta roślin odc. 3 - fi lm

12:15 Planeta dinozaurów odc. 3 - serial

13:15 Olbrzymy oceanów odc. 1 - serial

14:15 Szerokie tory odc. 87

14:45 Serce matki - melodramat

16:25 Wielka gra

17:20 Ex libris 

17:45 Noce i dnie odc. 11 - serial

18:50 Edward VIII i naziści - fi lm

19:55 Pułkownik Kwiatkowski 

 - komediodramat

22:10 Wielki test o wakacjach odc. 65

23:45 Siedem czerwonych róż, czyli 

 Benek Kwiaciarz o sobie 

 i o innych - komedia 

01:10 Andrew Marr: Historia świata 

 odc. 8 - serial

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
09:00 Myśląc ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza 
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
10:40 Niezwykłe stworzenia, które 
 przeczą teorii ewolucji 
 odc. 2 - serial
11:30 Jan Paweł II - fi lm
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do 
 Rodaków - serial 
14:00 Owoce posługi misyjnej - fi lm
14:10 Ewangelia wg św. 
 Jana odc. 2 - fi lm
15:30 Święty na każdy dzień 
15:35 Kartka z kalendarza
15:40 Gospodarcze fi lary 
 niepodległości odc. 2
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 XX Polonijna Pielgrzymka 
 Rodziny Radia Maryja do
  Sanktuarium w Doylestown 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Cuda Jezusa - serial
22:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 

05:30 Koło fortuny 

06:05 Na dobre i na złe 

 odc. 653 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1361 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:40 Dziki Bałtyk odc. 1 - fi lm

11:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna 

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny 

15:10 Bake off - Ale przepis odc. 37

15:25 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna

15:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna

18:30 Postaw na milion

19:25 Pociąg do podróży 

 odc. 5 - miniserial

19:30 Rodzinka.pl odc. 168 s. 7 

 - serial 

20:05 Wszystko zostaje w rodzinie 

 - komedia

22:00 Sherlock odc. 11 s. 2 - serial

23:35 Szalom na Szerokiej 

 - koncert fi nałowy 

01:10 Porwanie na Manhattanie - fi lm

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 17 s. 2

08:25 Akademia ogrodnika odc. 17

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 4

11:00 Iron Majdan odc. 8

12:00 Co za tydzień odc. 856

12:30 36,6 °C odc. 6 s. 3

13:25 Efekt domina odc. 5 s. 5

13:55 Johnny English - komedia

15:50 Step Up III - fi lm

18:00 Ugotowani odc. 4 s. 13

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5358

20:00 Ostatni samuraj - fi lm

23:10 John Carter - fi lm

01:55 Sekrety lekarzy odc. 6 s. 4

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 16

08:15 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 17

08:45 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 18

09:15 Kopciuszek - fi lm

10:50 Dragonball - Ewolucja - fi lm

12:45 Opowieści z Narnii: Lew, czarownica 

 i stara szafa - fi lm

15:35 W rytmie serca odc. 7 - serial

16:45 W rytmie serca odc. 8 - serial

17:50 Nasz nowy dom odc. 51

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 119 - serial 

20:05 Zielona Góra - Stolica 

 Polskiego Kabaretu

00:00 Ladykillers, czyli zabójczy 

 kwintet - komedia

05:35 Ukryta prawda odc. 268 - serial

06:40 Mango - Telezakupy

08:45 Przyjaciele odc. 2 s. 3 - serial 

09:15 Columbo odc. 4 s. 5 - serial

11:10 Columbo odc. 6 s. 5 - serial

13:10 Przeminęło z wiatrem 

 odc. 1 - melodramat

15:20 Przeminęło z wiatrem 

 odc. 2 - melodramat

17:55 Polowanie na mysz - komedia

20:00 Czas patriotów - fi lm

22:30 Uciekinier - fi lm

00:35 Lucyfer odc. 17 s. 2 - serial

01:35 Moc magii odc. 175

03:50 Druga strona medalu odc. 6

13:10 Przeminęło 
z wiatrem 10:35 Galileo

10:55 Wojciech Cejrowski. 
Boso

10:50 Duma i uprzedzenia 10:10 Okrassa łamie 
przepisy

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

Leon jest zawodowym mordercą. Pewnego dnia córka 
sąsiadów, 12-letnia Mathilde, znajduje zmasakrowane 
zwłoki swej rodziny, przerażona udaje się do 
mieszkania Leona, prosząc go o opiekę.

Ryan, były agent CIA, przebywa z żoną i córką 
w Londynie, gdzie przypadkowo zostaje uwikłany 
w zbrojną akcję terrorystyczną. Udaremniając 
zamiary terrorystów, naraża się na ich zemstę.

„Czas patriotów”
(1992r.) TVN 7 20:00

„Leon Zawodowiec”
(1994r.) TV Puls 21:45
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11:05 Doktor Quinn

05:50 Elif odc. 269 - serial
06:45 Królowie Zatoki 
 Kalifornijskiej - fi lm
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna 
11:05 Doktor Quinn 
 odc. 25 s. 5 - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Magazyn rolniczy 
12:45 Błękitna Planeta II 
 odc. 7 - serial
13:55 Elif odc. 270 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Teo-ria smaku Teo Vafi disa odc. 1
16:05 Serial fabularny - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Korona królów odc. 1 - serial 
17:55 Korona królów odc. 2 - serial 
18:25 Opole na bis - koncert
18:45 Jeden z dziesięciu
19:10 Trzecia połowa odc. 35 - serial
19:15 Pogoda
19:20 Sport 
19:30 Wiadomości
19:45 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
19:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
22:10 Trzecia połowa odc. 36 - serial
22:15 Alarm! 
22:35 Bez tożsamości odc. 2 - serial
23:30 Paryż - dni terroru odc. 5 - fi lm
00:40 Nocny recepcjonista 
 odc. 5 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 269 - serial

06:20 Szpital odc. 347 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 66 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 15 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 622 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 67 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 521 - serial

14:55 Szpital odc. 348 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 1 s. 2 - serial

18:00 Dr House odc. 4 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 623 - serial

20:00 Niedziele u Tiffany’ego - komedia 

21:45 Uprowadzona odc. 6 - serial

22:45 Przerażacze - horror 

01:05 Moc magii odc. 176

06:00 Detektywi w akcji 
 odc. 134 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 21 - serial
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 22 - serial
08:00 Drużyna A odc. 13 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 1 - serial
10:00 Na patrolu odc. 13 - serial
10:30 Na patrolu odc. 14 - serial
11:00 Drużyna A odc. 14 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 2 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 54 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 118
15:00 Esmeralda odc. 2
16:00 Esmeralda odc. 3
17:00 Esmeralda odc. 4
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 384 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 385 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 173 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 12 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 13 - serial
22:00 Galileo odc. 666
23:00 Galileo odc. 667
00:00 Anioł śmierci - fi lm

06:00 To moje życie! odc. 323 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 90 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 75 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 21 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 22 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 14 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 6 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 7 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 6 - serial
14:50 Tajemnice medyczne 
 odc. 11 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 75 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 76 s. 2 - serial
20:00 Mechanik: Czas zemsty - fi lm
22:00 Tokarev. Zabójca 
 z przeszłości - fi lm
23:55 Magnum odc. 16 s. 6 - serial
00:55 Magnum odc. 19 s. 6 - serial
01:55 Taki jest świat odc. 65 s. 3

08:00 Białoruski klimat odc. 4

08:40 Fatalista - nowela

09:20 Horror w Wesołych 

 Bagniskach - dramat

11:00 Blisko, coraz bliżej 

 odc. 10 - serial 

12:35 Blisko, coraz bliżej 

 odc. 11 - serial 

14:05 Solidarność, Solidarność... 

 - dramat

16:10 Program publicystyczny

16:45 Festiwal „Dwa Teatry” 

 - Sopot 2018 

17:10 Wstęp do fi lmu odc. 37

17:15 Narzeczona Frankensteina 

 - horror 

18:40 Informacje kulturalne 

19:00 Gala zamknięcia festiwalu 

 „Dwa Teatry” 

21:10 Kornblumenblau - dramat

23:00 Przeprawa - fi lm

00:10 Którędy po sztukę odc. 26

00:15 Żywa kolekcja - Koji Kamoji 

00:35 Dziennik fi lozofa odc. 105

06:50 Był taki dzień odc. 611
07:00 Ostatnie powstanie - fi lm
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 30
08:35 1200 muzeów odc. 143 - serial
09:10 Korona królów odc. 79 - serial 
09:40 Korona królów odc. 80 - serial 
10:15 Życie odc. 5 - serial
11:15 Niecała nieprawda czyli 
 PRL w DTV odc. 17
11:45 Pamiętnik znaleziony 
 w garbie - dramat
13:40 Sensacje XX wieku odc. 192
14:15 Sensacje XX wieku odc. 193
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 72 - serial
15:15 Spór o historię odc. 105
15:50 Olbrzymy oceanów odc. 1 - serial
16:55 Ex libris 
17:20 Flesz historii 
17:45 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 1 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 143
19:25 Sensacje XX wieku odc. 144
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii
20:30 Rosja. Podróże z Jonathanem 
 Dimblebym odc. 2 - fi lm
21:40 Korona królów odc. 81 - serial 
22:15 Korona królów odc. 82 - serial 
22:45 Przestrzenie Banacha - fi lm
23:50 Historia w postaciach 
 zapisana odc. 6 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
09:30 100 cudownych miejsc na 
 świecie - serial 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Otto Schimek - wierny 
 sumieniu - fi lm
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Chrystus w Biblii i „Kodzie 
 Leonarda da Vinci” odc. 2 - serial
11:50 Kartka z kalendarza
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Wielcy duchem - Aleksander 
 Sołżenicyn - fi lm
13:20 - koncertżyczeń
14:10 Ewangelia wg św. Jana 
 odc. 2 - fi lm
15:30 Petra - tajemnicze miasto 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie - serial
17:20 Święty na każdy dzień 
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w parafi i pw. Św. Stanisława BM 
 i Aniołów Stróżów w Zbuczynie
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 80 - serial

06:00 Na dobre i na złe 

 odc. 654 - serial

07:00 Program katolicki Kościół i religia 

07:20 Na sygnale odc. 89 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:55 Panorama

11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 

11:25 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 odc. 55, Piłka nożna 

13:35 Koło fortuny 

14:15 Daleko od szosy odc. 4 - serial

15:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna

15:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna

18:35 Rodzinka.pl odc. 112 s. 5 - serial 

19:05 Barwy szczęścia 

 odc. 1852 - serial

19:35 Barwy szczęścia 

 odc. 1853 - serial

20:10 La La Poland odc. 1

20:55 U pana Boga za piecem 

 - komedia 

22:45 Ofi cer odc. 7 - serial

23:50 Ofi cer odc. 8 - serial

01:00 Sherlock odc. 11 s. 2 - serial

05:45 Mango - Telezakupy
07:00 MasterChef Junior odc. 2 s. 3
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 6
09:30 Szkoła odc. 312 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 570 - serial
11:30 Szpital odc. 456 - serial
12:30 19+ odc. 198 - serial
13:00 19+ odc. 199 - serial
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1022 - serial
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1023 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 2
16:00 Szkoła odc. 313 - serial
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 41
18:00 Ukryta prawda odc. 571 - serial
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5359
20:10 Doradca smaku odc. 14
20:15 Na Wspólnej odc. 2705 - serial
20:55 Milionerzy odc. 79
21:30 Projekt Lady odc. 7 s. 3
22:30 Sekrety lekarzy odc. 7 s. 4
23:35 Polowanie na „Czerwony 
 Październik” - fi lm
02:15 Co za tydzień odc. 856

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 533 - serial

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 532 - serial

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 533 - serial

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 68 - serial

10:45 Dlaczego ja? odc. 681 - serial

11:45 Gliniarze odc. 192 - serial

12:45 Trudne sprawy odc. 589 - serial

13:45 Sekrety rodziny odc. 15 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 644 - serial

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3663

16:40 Gliniarze odc. 134 - serial

17:40 Sekrety rodziny odc. 16 - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 112 - serial 

20:05 Geneza planety małp - fi lm

22:20 Top Gun - fi lm

00:50 X-Men - Ostatni bastion - fi lm

14:55 Szpital 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Blisko, coraz bliżej 13:40 Sensacje XX wieku

19:05 Barwy szczęścia 16:00 Szkoła 12:45 Trudne sprawy

Kapitan uzbrojonego w pociski atomowe 
sowieckiego okrętu podwodnego „Czerwony 
Październik” postanawia dopłynąć do wybrzeży 
USA i oddać się w ręce Amerykanów. Rosjanie chcą 
mu w tym przeszkodzić.

San Francisco. Will Rodman pracuje w fi rmie 
farmaceutycznej. Marzy o stworzeniu leku, który 
mógłby uzdrowić ojca. Prowadzi badania na 
szympansie o imieniu Caesar.

„Geneza planety małp”
(2011r.) Polsat 20:05

„Polowanie na „Czerwony 
Październik” ”

(2004r.) TVN 23:35

„Polowanie na „Czerwony 
Październik” ”
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13:45 Elif

05:55 Elif odc. 270 - serial
06:50 Serial fabularny - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna 
10:50 Polska na Mundialu 
11:05 Doktor Quinn 
 odc. 26 s. 5 - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes odc. 3436
12:35 Agropogoda 
12:45 Cudaczne stroje zwierząt - fi lm
13:45 Elif odc. 271 - serial
14:40 Program rozrywkowy 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Teo-ria smaku Teo 
 Vafi disa odc. 2
16:00 Serial fabularny - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Korona królów odc. 3 - serial 
17:55 Korona królów odc. 4 - serial 
18:25 Opole na bis - koncert
18:40 Jeden z dziesięciu
19:10 Trzecia połowa odc. 37 - serial
19:15 Pogoda
19:20 Sport 
19:30 Wiadomości
19:45 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
19:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
22:10 Trzecia połowa odc. 38 - serial
22:15 Alarm! 
22:35 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 6 - serial
23:30 Gala XVIII Festiwalu Teatru 
Polskiego i Teatru Telewizji Polskiej 
 „Dwa Teatry” - Sopot 2018 
00:50 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 12 - serial 

05:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1142 - serial

06:20 Szpital odc. 348 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 67 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 1 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 623 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 68 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 522 - serial

14:55 Szpital odc. 349 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 2 s. 2 - serial

18:00 Dr House odc. 5 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 624 - serial

20:00 Uciekinier - fi lm

22:15 Tylko dla orłów - fi lm

01:25 Masters of Sex odc. 5 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji 

 odc. 135 - serial

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 22 - serial

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 23 - serial

08:00 Drużyna A odc. 14 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 2 - serial

10:00 Na patrolu odc. 15 - serial

10:30 Na patrolu odc. 16 - serial

11:00 Drużyna A odc. 15 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 55 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 119

15:00 Esmeralda odc. 5

16:00 Esmeralda odc. 6

17:00 Esmeralda odc. 7

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 385 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 386 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 174 - serial

21:00 Półfi nał Miss Polski 2018 odc. 1

22:00 Półfi nał Miss Polski 2018 odc. 2

23:00 Półfi nał Miss Polski 2018 odc. 3

23:35 Wij - horror 

06:00 To moje życie! odc. 324 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 91 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 76 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 22 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 17 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 6 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 7 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 7 - serial
14:50 Tajemnice medyczne 
 odc. 12 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 76 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 77 s. 2 - serial
20:00 Nikita - fi lm
22:15 Dorwać gringo - dramat
00:15 Trzynasty apostoł 
 odc. 5 s. 2 - serial

08:00 Mistrz Bacciarelli - Włoch, 

 warszawiak, Europejczyk 

08:30 Informacje kulturalne 

08:50 Esterhazy - fi lm

09:25 Wstęp do fi lmu odc. 37

09:30 Narzeczona Frankensteina 

 - horror 

11:00 Blisko, coraz bliżej 

 odc. 12 - serial 

12:30 Blisko, coraz bliżej 

 odc. 13 - serial 

14:00 Informacje kulturalne 

14:25 Koty to dranie - fi lm

15:40 Program publicystyczny 

16:35 Ostatnia akcja - komedia

18:20 Samochodzik i templariusze 

 odc. 2 - serial

18:55 Samochodzik i templariusze 

 odc. 3 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

20:00 Whisky dla aniołów - komedia 

21:45 Dziennik fi lozofa odc. 106

22:05 Młode wilki - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 612
07:00 Delegat - Jan Piekałkiewicz - fi lm
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 31
08:40 1200 muzeów odc. 152 - serial
09:10 Korona królów odc. 81 - serial 
09:45 Korona królów odc. 82 - serial 
10:15 Złowić szansę 
10:40 Lady Liberty. Narodziny 
 symbolu - fi lm
12:20 Wojownicy czasu odc. 3
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii
13:25 Sensacje XX wieku odc. 143
13:55 Sensacje XX wieku odc. 144
14:25 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 73 - serial
15:00 Rosja. Podróże z Jonathanem 
 Dimblebym odc. 2 - fi lm
16:10 Pamięć. Tajemnice lasów 
 Piaśnicy - fi lm
17:00 Specosiedleńcy odc. 1 - serial
17:35 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 2 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 145
19:20 Sensacje XX wieku odc. 117
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii
20:30 Hitler i wiedza tajemna - fi lm
21:25 Korona królów odc. 83 - serial 
22:00 Korona królów odc. 84 - serial 
22:35 Paryż. Czas dokonany - fi lm
23:40 Plac Zbawiciela - dramat

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie - serial 
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial 
09:30 Patryk - dzielny pasterz ze 
 szmaragdowej wyspy - fi lm
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze 
11:35 Myśląc ojczyzna
11:45 Jerash - starożytne 
 miasto Jordanii 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Katedra w Chartres 
 - święta geometria - fi lm
13:20 Muzeum Diecezjalne 
 w Tarnowie - fi lm
14:00 Dziesięć przykazań
  odc. 80 - serial 
14:55 Kartka z kalendarza
15:00 Czas zbiorów - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Każdy maluch to potrafi 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Kraina Boga - fi lm

05:30 Koło fortuny 

06:05 Na dobre i na złe 

 odc. 655 - serial

07:00 Prawosławny ordynariat 

 wojskowy 

07:20 Na sygnale odc. 90 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:55 Panorama

11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 

11:25 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna 

13:35 Koło fortuny 

14:15 Daleko od szosy odc. 5 - serial

15:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna

15:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna

18:35 Rodzinka.pl odc. 113 s. 5 - serial 

19:05 Barwy szczęścia 

 odc. 1854 - serial

19:35 Barwy szczęścia 

 odc. 1855 - serial

20:10 Randka w ciemno - komedia 

21:50 U pana Boga za piecem 

 - komedia 

23:35 Instynkt odc. 7 - serial

00:30 Instynkt odc. 8 - serial

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1022 - serial
07:35 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1023 - serial
08:20 Doradca smaku odc. 14
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 6
09:30 Szkoła odc. 313 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 571 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 41
12:30 19+ odc. 200 - serial
13:00 19+ odc. 201 - serial
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1024 - serial
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1026 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 2
16:00 Szkoła odc. 314 - serial
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 42
18:00 Ukryta prawda odc. 572 - serial
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5360
20:10 Doradca smaku odc. 32 s. 8
20:15 Na Wspólnej odc. 2706 - serial
20:55 Milionerzy odc. 80
21:30 Lepiej późno niż później 
 - komedia 
00:05 Kuba Wojewódzki odc. 2 s. 11

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 534 - serial

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 534 - serial

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 535 - serial

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 69 - serial

10:45 Dlaczego ja? odc. 682 - serial

11:45 Gliniarze odc. 193 - serial

12:45 Trudne sprawy odc. 590 - serial

13:45 Sekrety rodziny odc. 16 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 645 - serial

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3664

16:40 Gliniarze odc. 135 - serial

17:40 Sekrety rodziny odc. 17 - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 215 - serial 

20:05 X-Men - Ostatni bastion - fi lm

22:15 Fałszerz - thriller

00:20 Kocham cię, Beth Cooper 

 - komedia 

06:20 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Blisko, coraz bliżej 08:10 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

18:35 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 09:15 Malanowski 
i Partnerzy

Tytułowa bohaterka zostaje skazana na karę śmierci 
za morderstwo. Wkrótce po procesie otrzymuje 
propozycję: albo wyrok będzie wykonany, albo będzie 
zabijała na zlecenie tajnej agencji.

X-Meni to mutanci wyposażeni w nadprzyrodzone 
umiejętności. Gdy profesor Charles Xavier wynajduje 
lek odwracający mutację, wojowniczy Magneto zbiera 
armię przeciwko zwolennikom antidotum.

„X-Men - ostatni bastion”
(2005r.) TV4 20:05

„Nikita”
(1990r.) TV Puls 20:00
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11:05 Doktor Quinn

05:55 Elif odc. 271 - serial
06:50 Serial fabularny - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna 
10:50 Polska na Mundialu 
11:05 Doktor Quinn odc. 1 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Szwajcarski Park Narodowy - fi lm
13:45 Elif odc. 272 - serial
14:40 Program rozrywkowy 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Teo-ria smaku Teo Vafi disa odc. 3
16:05 Serial fabularny - serial
16:50 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? - fl esz 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Korona królów odc. 5 - serial 
17:55 Korona królów odc. 6 - serial 
18:30 Opole 2018 na bis - koncert
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
21:10 Superman - fi lm
23:40 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 7 - serial
00:35 Putin 4.0 - fi lm

05:15 Ukryta prawda odc. 270 - serial

06:20 Szpital odc. 349 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 68 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 4 - serial

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

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 624 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 69 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 523 - serial

14:55 Szpital odc. 350 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 3 s. 2 - serial

18:00 Dr House odc. 6 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 625 - serial

20:00 Zagadka przeznaczenia - fi lm

22:25 Olimp odc. 7 - serial

23:35 Przerażacze - horror 

01:50 Moc magii odc. 178

06:00 Detektywi w akcji odc. 136 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 23 - serial
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 24 - serial
08:00 Drużyna A odc. 15 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial
10:00 Na patrolu odc. 17 - serial
10:30 Na patrolu odc. 18 - serial
11:00 Drużyna A odc. 16 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 56 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 120
15:00 Esmeralda odc. 8
16:00 Esmeralda odc. 9
17:00 Esmeralda odc. 10
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 386 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 387 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 175 - serial
21:00 Finał Miss Polski Nastolatek 
 2018 odc. 1
22:00 Finał Miss Polski Nastolatek 
 2018 odc. 2
23:00 Finał Miss Polski Nastolatek 2018 
odc. 3
23:35 Halo 4: Naprzód do świtu - fi lm
01:20 Galileo: Tajemnicze 
 historie odc. 13

06:00 To moje życie! odc. 325 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 92 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 77 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 17 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 7 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 7 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 8 - serial
14:50 Tajemnice medyczne 
 odc. 13 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 77 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 78 s. 2 - serial
20:00 Prowokacja - fi lm
21:50 Mechanik: Czas zemsty - fi lm
23:45 Trzynasty apostoł 
 odc. 7 s. 2 - serial
01:00 Trzynasty apostoł 
 odc. 8 s. 2 - serial

08:00 Szlakiem Kolberga odc. 2

08:30 Studio Kultura - rozmowy 

08:50 Którędy po sztukę odc. 26

09:00 Ostatnia akcja - komedia

10:40 Rzecz Polska odc. 1

11:00 Blisko, coraz bliżej odc. 14 - serial 

12:25 Blisko, coraz bliżej 

 odc. 15 - serial 

13:50 Bar pod młynkiem - fi lm

15:25 Program publicystyczny

16:20 Blizna - dramat

18:15 Samochodzik i templariusze 

 odc. 4 - serial

18:55 Samochodzik i templariusze 

 odc. 5 - serial

19:40 Informacje kulturalne Wiadomości 

20:00 Wesołych świąt, pułkowniku 

 Lawrence - fi lm

22:10 Dziennik fi lozofa odc. 107

22:20 Zakochani w Rzymie - komedia 

00:25 Bolesław Matuszewski - nieznany 

 pionier kinematografi i - fi lm

01:10 Performance odc. 86

06:50 Był taki dzień odc. 613
07:00 Pamięć. Tajemnice lasów 
 Piaśnicy - fi lm
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 32
08:25 1200 muzeów odc. 158 - serial
09:05 Korona królów odc. 83 - serial 
09:40 Korona królów odc. 84 - serial 
10:20 Planeta dinozaurów odc. 3 - serial
11:15 Spór o historię odc. 58
11:55 Dawne światy odc. 4 - fi lm
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:30 Sensacje XX wieku odc. 145
14:05 Sensacje XX wieku odc. 117
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 74 - serial
15:15 Paryż. Czas dokonany - fi lm
16:10 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 53
16:35 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 54
17:05 Specosiedleńcy odc. 2 - serial
17:40 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 3 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 134
19:20 Sensacje XX wieku odc. 113
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Pancerni pogromcy 
 Hitlera odc. 2 - fi lm
21:30 Blisko, coraz bliżej odc. 1 - serial 
22:55 Polska poza Polską odc. 1 - fi lm

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:45 Każdy maluch to potrafi  
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial
10:00 Cukierki księdza Wali Rzecz 
 o ks. Infułacie Czesławie 
 Wali - fi lm
10:55 Kartka z kalendarza
11:00 Świat na wyciągnięcie 
 ręki - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Święty na każdy dzień 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Dokąd wieje wiatr - dramat
14:05 Kraina Boga - fi lm
15:40 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Z pamiętnika podróżnika odc. 3
17:00 Prorok Ukrainy - fi lm
17:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Przygody Mobilków - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Kielce 1946 - zbrodnia 
 z rosyjskiego scenariusza - fi lm

06:00 Na dobre i na złe 

 odc. 656 - serial

06:55 Pożyteczni.pl 

07:20 Na sygnale odc. 91 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:55 Panorama

11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 

11:25 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna 

13:35 Daleko od szosy odc. 6 - serial

14:55 Postaw na milion

16:00 Familiada

16:30 Koło fortuny 

17:10 Czarna perła odc. 31 - serial

18:00 Panorama

18:25 Pogoda

18:30 Sport-telegram odc. 5145, 

18:35 Festiwal „Dwa Teatry” 

 - Sopot 2018 

19:05 Barwy szczęścia 

 odc. 1856 - serial

19:35 Barwy szczęścia 

 odc. 1857 - serial

20:10 Hotelowa miłość - komedia 

21:50 Jedyna szansa odc. 1 - serial

23:00 Jedyna szansa odc. 2 - serial

00:15 Randka w ciemno - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1024 - serial
07:35 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1026 - serial
08:20 Doradca smaku odc. 32 s. 8
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 6
09:30 Szkoła odc. 314 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 572 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 42
12:30 19+ odc. 202 - serial
13:00 19+ odc. 203 - serial
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1027 - serial
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1028 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 2
16:00 Szkoła odc. 315 - serial
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 43
18:00 Ukryta prawda odc. 573 - serial
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5361
20:10 Doradca smaku odc. 23 s. 8
20:15 Na Wspólnej odc. 2707 - serial
20:55 Milionerzy odc. 81
21:30 Peacemaker - fi lm
00:00 Zostań żywy - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:45 Trudne sprawy odc. 536 - serial
08:45 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 536 - serial
09:15 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 537 - serial
09:45 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 70 - serial
10:45 Dlaczego ja? odc. 683 - serial
11:45 Gliniarze odc. 194 - serial
12:45 Trudne sprawy odc. 591 - serial
13:45 Sekrety rodziny odc. 17 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 646 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3665
16:40 Gliniarze odc. 136 - serial
17:40 Sekrety rodziny odc. 18 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 191 - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 520 - serial 
20:40 Kocham cię, Beth Cooper 
 - komedia 
22:55 Boski żigolo - komedia 
00:50 Podwójne życie - dramat

07:15 Sąd rodzinny 18:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Blisko, coraz bliżej 13:30 Sensacje XX wieku

07:20 Na sygnale 09:30 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

Bohater przyjeżdża na farmę rodziny zmarłego pisarza, 
aby przekonać jej członków do wydania biografi i ich 
bliskiego.

Daleko na Syberii doszło do potężnej eksplozji. Nikt 
się nie spodziewał wybuchu nuklearnego o ogromnej 
sile rażenia. Doktor Kelly od początku śledztwa nie 
wierzy, że eksplozja była kwestią przypadku.

„Zagadka przeznaczenia”
(2009r.) TVN 7 20:00

„Peacemaker”
(1997r.) TVN 21:30
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 temperatura: 30 16 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1026 1024 hPa
 wiatr: 11 11 km/h 

 temperatura: 29 16 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1022 1020 hPa
 wiatr: 12 16 km/h 

 temperatura: 29 20 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1019 1018 hPa
 wiatr: 19 23 km/h 

 temperatura: 29 21 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1017 1017 hPa
 wiatr: 25 24 km/h 

 temperatura: 31 20 °C
 opady: 0,1 0,1 mm
 ciśnienie: 1017 1017 hPa
 wiatr: 22 21 km/h 

 temperatura: 33 21 °C
 opady: 0,1 0 mm
 ciśnienie: 1016 1015 hPa
 wiatr: 21 19 km/h 

 temperatura: 31 21 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1013 1014 hPa
 wiatr: 18 16 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Pulpety w sosie pomidorowym
Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…

Czwartek 28 czerwca 2018 ROZRYWKA 21
ŚR
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Składniki: 
0,5 kg mielonego mięsa
1 cebula
1 ząbek czosnku
1 jajko
4 łyżki oleju
4 łyżki tartej bułki
2 łyżeczki słodkiej papryki w proszku
0,5 łyżeczki ostrej papryki w proszku
1 szklanka bulionu
4 łyżki koncentratu pomidorowego
sól, świeżo zmielony pieprz
natka pietruszki
Sposób wykonania:
Cebulę obrać, drobno pokroić i zeszklić 

na oleju. Do zmielonego mięsa dodać zru-
mienioną cebulę, jajko, ok. 2 łyżki tartej buł-
ki, pokrojoną pietruszkę, roztarty czosnek, 
sól, słodką paprykę i pieprz. Wszystko wy-
robić, a następnie z masy uformować klop-
siki. Obtoczyć je w bułce tartej i usmażyć, 
przełożyć do gorącego bulionu. Doprawić 
koncentratem pomidorowym. Gotować ok. 
30 minut. Pod koniec gotowania sos należy 
przyprawić ostrą papryką, solą i pieprzem. 
Podawać z ziemniakami i zielonym grosz-
kiem.

Smacznego! Artur Żurawski życzy smacznego!
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Jak nie dać się owadom
owady  Potrafią skutecznie zepsuć wakacyjny wypoczynek, spacer w lesie czy grillowanie. Na nic zdaje 
się odganianie, bo one natrętnie wracają. W naszym poradniku przedstawiamy domowe sposoby na walkę 
z owadami

Lato to najprzyjemniejszy 
okres w roku. Nawet jeśli pogo-
da dopisuje, humor mogą nam 
popsuć komary, meszki, muchy 
czy kleszcze. Boimy się iść do lasu 
z obawy przed kleszczami i na-
trętnymi komarami. Wypoczynek 
przy grillu potrafią zepsuć chęt-
ne na nasze potrawy osy, muchy. 
Uciążliwe są też meszki. Warto 
całe to towarzystwo podejść spo-
sobem.

Komary
Ataki komarów rozpoczyna-

ją się na początku maja i trwają 
do października. Ich ukąszenia 
to jeden z najpowszechniejszych 
letnich problemów. Pojawiające 
się po nich swędzące bąble mogą 
utrzymywać się nawet przez kil-
ka dni. Komary przyciąga zapach 
ludzkiego potu (a konkretnie kwas 
mlekowy w nim zawarty). Po każ-
dym wysiłku w letnie dni warto 
wziąć szybki prysznic i zmyć z sie-
bie pot. Komary nie lubią witami-
ny B, dlatego warto ją przyjmo-
wać. Ale podobają im się perfumy, 
zwłaszcza o nutach kwiatowych. 
W letnie miesiące warto z nich 
zrezygnować. 

Bzyczące owady przyciąga 
czarny kolor. Lepiej ubierać się 
w jasne rzeczy. Jakie barwy wy-
brać? Biały, żółty, różowy, po-
marańczowy będą zachęcać inne 
owady, tak więc zdecydujmy się na 
kolor spoza tej palety. Wieczorem 
najlepiej założyć bluzę z długim 
rękawem oraz długie spodnie. 

Komary szukają wilgotnych 
miejsc, by się w nich rozmnażać. 
Są to przede wszystkim wody 
stojące. Gdy jesteśmy uczuleni na 
ukąszenia, powinniśmy wyelimi-
nować beczki napełnione wodą, 
wiadra, puszki z deszczówką, sło-
iki, zabezpieczyć oczka wodne czy 
baseny dla dzieci. 

Komary nie znoszą niektó-

rych roślin. Są to między innymi 
lawenda, bazylia, rosiczka, koci-
miętka, pelargonia, mirt, mięta 
pieprzowa. Warto nimi obsadzić 
ogród. Nie lubią też zapachu ka-
dzidełek indyjskich. Pomogą nam 
także olejki eteryczne – paczuli, 
eukaliptusowy cytrynowy, z tra-
wy cytrynowej, goździkowy mają 
najsilniejsze działanie odstra-
szające. Podobnie działają także 
olejki rozmarynowy, cedrowy, 
z mięty pieprzowej, lawendowy, 
tymiankowy, geranium. Można 
nimi nasmarować odkryte części 
ciała, ustawić kominek zapachowy 
na stole lub przygotować atomi-
zer z wodą oraz kilkoma kroplami 
olejku i spryskać nim np. meble 
ogrodowe. Komary nie cierpią 
także zapachu octu. 

Można też sięgnąć po skle-
powe preparaty. Zawierają one 
w składzie związek chemiczny, 
tzw. DEET. Warto jednak spraw-
dzać jego stężenie, jeśli jest mniej-
sze niż 20%, środek nie będzie 
skuteczny. Do wyboru jest spray, 
opaska na rękę, lampa na komary, 
odstraszacz elektroniczny.

Elektrofumigatory to urzą-
dzenia, które mają zamontowaną 
specjalną płytkę owadobójczą lub 
pojemnik z płynem oraz odparo-
wywacz. Substancja odstraszająca 
komary jest uwalniana stopniowo, 
dzięki czemu elektrofumigator 
wystarcza na dłuższy czas. Trze-
ba jednak pamiętać, że niektóre 
preparaty zawierają związki che-
miczne, które mogą być szkodliwe 
zwłaszcza dla dzieci.

A co na ukąszenie? Wybiera-
my maść z apteki lub korzystamy 
z cieszących się popularnością 
domowych metod. Sok z cytryny 
to doskonały sposób na zmniej-
szenie stanu zapalnego. Jednak 
po jego zastosowaniu nie powin-
niśmy wystawiać się na słońce. 

Kolejna metoda to przyłożenie 
kostki lodu. Ustąpi swędzenie, 
a bąbel stanie się mniejszy. Zwy-
kły miód także może przyspieszyć 
gojenie się bąbla, często zaleca się 
też przyłożenie do skóry plaster-
ka cebuli. Pomoże również okład 
z octu jabłkowego.

Meszki
Z pozoru małe i niegroźne. 

Jednak każdy, kto choć raz do-
świadczył ataku meszek, zmienia 
zdanie na ich temat. Mimo że są 
mniejsze od komarów (1-3 mm), 
ich ugryzienia często okazują się 
znacznie bardziej dotkliwe. Ataki 
meszek zaczynają się na począt-
ku maja. W przeciwieństwie do 
komarów, owady te są aktyw-
ne w ciągu dnia. Możemy trafić 
na nie nad wodą lub na łąkach. 
Meszki składają jaja w środowisku 
wodnym, w związku z tym należy 
udrożnić rynny i usprawnić spływ 
wody w rowach, by zapobiec roz-
mnażaniu się ich i późniejszej in-
wazji na nasze domy. 

Meszki, podobnie jak komary, 
nie znoszą zapachu olejków ete-
rycznych (migdałowych, wanilio-
wych, lawendowych, miętowych 
i goździkowych). Nie lubią także 
witaminy B, lawendy, kocimiętki, 
mięty i trawy cytrynowej. 

Jeśli doszło już do ukąszenia, 
powinniśmy przemyć skórę spi-
rytusem lub wodą utlenioną. Nie 
jest to wymagane w przypadku 
komarów, które wbijają się głębo-
ko pod skórę, ale meszka zostawia 
otwartą rankę, przez którą do na-
szego organizmu mogą wniknąć 
zarazki. 

Kleszcze
Łatwo je „złapać” na spacerze 

w lesie czy na łące. Kleszcze naj-
bardziej lubią obszary przejściowe 
między dwoma różnymi typami 
roślinności, np. brzegi lasów grani-
czące z łąkami, polany, błonia nad 
rzekami i stawami, zagajniki z za-
roślami, obszary, gdzie las liściasty 
przechodzi w iglasty (lub odwrot-
nie) albo wysoki w niski, obszary 
zarośnięte paprociami, jeżynami, 
czarnym bzem i leszczyną. 

By nie złapać kleszcza, naj-
lepiej chodzić środkiem ścieżek, 
z dala od przydrożnych traw 
i krzaków. Na spacery chodzimy 
w długich spodniach i w nakryciu 
głowy. Odstraszające środki che-
miczne nie zawsze spełniają swoje 
zadanie. Kleszcze, podobnie jak ko-
mary i meszki, przyciąga nasz pot. 
One też nie lubią wit. B i olejków 
eterycznych: goździkowego, cytro-
nelowego, z drzewa herbaciane-
go, tymiankowego, szałwiowego, 
z mięty pieprzowej, paczulowego, 

ze słodkich migdałów, eukaliptu-
sowego. Łatwo przyrządzić z nich 
specyfik odstraszający. Olejki na-
leży stosować po rozcieńczeniu: 
5 kropli jednego z wybranych 
olejków w 50 ml oleju roślinnego, 
np. z pestek winogron, jojoby lub 
słodkich migdałów. Jedynie olejek 
z drzewa herbacianego można na-
nosić bezpośrednio na skórę.

Kleszcze nie lubią czosnku, 
można nim natrzeć odsłonięte 
partie skóry. Podobno noszenie 
ząbków czosnku w kieszeniach 
też pomaga. Ogród bez kleszczy 
zapewni lawenda, szałwia, mięta 
pieprzowa, rozmaryn, tymianek, 
geranium, eukaliptus i melisa le-
karska. 

Gdy już znajdziemy kleszcza 
na ciele, musimy zachować szcze-
gólną ostrożność w trakcie jego 
usuwania. Nie wolno go polewać 
ani smarować żadnymi środkami. 
Jeśli obawiamy się, że nie umiemy 
go usunąć, w aptece są dostępne 
specjalne kleszczołapki z instruk-
cją obsługi. Po usunięciu kleszcza 
miejsce ukąszenia należy przemyć 
środkiem odkażającym, a pajęcza-
ka wysłać na testy, by sprawdzić, 
czy nie przenosił boreliozy.

osy
Osy są owadami bardzo uciąż-

liwymi dla człowieka. Ich ukąsze-
nia są bolesne i niebezpieczne, 
szczególnie dla osób uczulonych. 
Jeżeli osy dokuczają nam na świe-
żym powietrzu, np. podczas wypo-
czynku w ogrodzie lub na działce, 
warto przede wszystkim zadbać, 
aby nie przyciągać ich uwagi słod-
kim i pachnącym jedzeniem lub 
napojami. Musimy też zadbać 
o szczelność wszelkich pojemni-
ków na odpady, do których lgną te 
owady. Jeżeli już chcemy coś zjeść 
i pobiesiadować z bliskimi, warto 
w pobliżu rozstawić kilka pułapek 
na osy, które będą kusić owady 
i odrywać ich uwagę od naszego 
stołu. Czasem wystarczą wysokie 
słoiki czy szklane butelki ze słod-
kim napojem w środku. Łatwo 
przygotujemy pułapkę – bierze-
my puste, plastikowe butelki po 
wodzie mineralnej (bez korków) 
i odcinamy ich szyjki. Następnie 
szyjkę odciętą od butelki wkła-
damy do niej z powrotem, ale 
odwróconą do góry nogami (czyli 
gwintem do dołu).W ten sposób 
utworzymy lejek, po którym owa-
dy będą zmierzać do wnętrza bu-
telki. Ponieważ drogi wyjścia osy 
szukają zazwyczaj poruszając się 
przy ściankach butelki, nie będzie 
im łatwo wyfrunąć. Do wnętrza 
butelki wlewamy słodki sok, wodę 
z miodem lub napój stanowiący 

przynętę dla os. Bardzo dobrze 
w tej roli sprawdza się też piwo.

Możemy kupić gotowe pułap-
ki na osy i inne owady w postaci 
płytki, którą ustawiamy lub wie-
szamy w pomieszczeniu, w któ-
rym chcemy pozbyć się intruzów. 
Pamiętajmy, aby samemu nie li-
kwidować gniazda os, bo owady 
mogą nas zaatakować. Użądlenie 
osy może być szczególnie groźne 
dla osób uczulonych na jad. Co 
powinno nas zaniepokoić? Gdy po 
użądleniu pojawią się objawy ta-
kie jak zawroty głowy, gorączka, 
utrata przytomności, wysypka, 
wymioty lub biegunka, należy jak 
najszybciej wezwać karetkę.

Co możemy zrobić, by złago-
dzić skutki ukąszenia? Przyłóżmy 
do skóry na jakiś czas kostkę lodu, 
najlepiej zawiniętą w ściereczkę. 
To zmniejszy ból, a jad osy nie 
będzie się rozprzestrzeniał. Aby 
przyspieszyć gojenie, warto wypić 
wapno. Możemy przyłożyć także 
plasterek cebuli. To jedna z naj-
bardziej powszechnych metod.

Muchy
Groźny jest bąk bydlęcy, tzw. 

końska mucha. Znaki na skórze 
po jego ataku są bardzo bolesne 
i mogą goić się nawet przez kilka 
tygodni. Bąki bydlęce pojawiają 
się zazwyczaj w okolicy zbiorni-
ków wodnych i pastwisk. Bąbel, 
który pojawi się na ciele, dobrze 
jest zdezynfekować spirytusem. 
Dodatkowo powinniśmy pić także 
wapno.

Ze zwykłymi muchami można 
walczyć. Jednym z najprostszych 
sposobów są zwykłe plastikowe 
torebki wypełnione wodą i mone-
tami. Torebki napełnione wodą do 
wysokości 3/4 zawiązujemy na su-
peł, by uniknąć wycieknięcia wody. 
Umieszczamy je w pobliżu drzwi 
i okien lub miejsca na grillowanie 
w ogrodzie. Dlaczego ten sposób 
działa? Woda wewnątrz torebki 
rozprasza promienie słoneczne, 
to odstrasza owady. Na muchy 
działają też rozwieszone płytki CD. 
Odbijający się od nich blask także 
je odstraszy. Skutecznym sposo-
bem będzie pułapka ze słodkim 
płynem (taka jak na osy). Muchy 
nie znoszą zapachu lawendy, octu 
i goździków oraz ziół. Warto zatem 
grillować w otoczeniu rozmarynu, 
bazylii czy tymianku. Podstawową 
zasadą jest zachowanie czysto-
ści. Bieżące wyrzucanie resztek 
jedzenia, mycie stołu, sprzątanie 
odchodów naszych czworonogów 
znacznie ograniczy liczbę much 
w naszym ogrodzie.

(nał)
fot. pixabay/ilustracyjne
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Piękne okolice Górzna
TURYSTYKA  Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy to enklawa przyrodnicza położona 
niedaleko Brodnicy. Warto odwiedzić to urokliwe miejsce

Górznieńsko-Lidzbarski Park 
Krajobrazowy powstał w 1990 
roku. Jest położny na terenie 
trzech województw: kujawsko-
pomorskiego, warmińsko-ma-
zurskiego i mazowieckiego. Zo-
stał utworzony w celu ochrony 
niepowtarzalnych wartości kul-
turowych, przyrodniczych i kra-
jobrazowych. Jego powierzchnia 
wynosi ponad 27 tys. ha, z czego 
blisko połowa znajduje się na te-
renie naszego regionu. GLPK to 
przede wszystkim obszary leśne 
mające charakter puszczański. 
Na ukształtowanie terenu duży 
wpływ miał lodowiec i to na 
skutek jego działania powstały 
klasyczne wzgórza morenowe, 
pagórki kemowe, zespoły drum-

linowe oraz zagłębienia i liczne 
wzniesienia. Najniższa wysokość 
to 80 m n.p.m.(dno doliny Bry-
nicy), a najwyższa „Sarnia Góra” 
– ponad 189 m n.p.m. W wielu 
miejscach można zobaczyć kra-
jobraz podgórski. Na terenie 
parku występują liczne jeziora 
(29), których łączna powierzch-
nia wynosi ponad 490 ha.

Punktem centralnym parku 
jest miejscowość Górzno i jej 
najbliższe okolice. To tam jest 
najbardziej rozbudowana infra-
struktura turystyczna.

Główna część parku znajdu-
je się w dorzeczu rzeki Drwęcy, 
zwłaszcza w jej lewym dopływie, 
którym jest rzeka Brynica. Jest 
to obszar pełen mokradeł, ba-

gien i torfowisk. Przez teren par-
ku przepływa 18-kilometrowy 
odcinek tej rzeki, który równo-
cześnie stanowi wspaniały szlak 
kajakowy. W wielu miejscach 
rzeka ma charakter rzeki gór-
skiej. Zostały tu utworzone dwa 
ścisłe rezerwaty „Jar Brynicy” 
i „Jar Brynicy II”.

Na terenie GLPK ustanowio-
no siedem rezerwatów przyrody 
oraz dwa obszary ochrony sie-
dlisk „Natura 2000”, tj. Ostoja 
Lidzbarska i Mszar Młociczno. 
Występują też liczne pomni-
ki przyrody z najsłynniejszym 
500-letnim „Dębem Rzeczpo-
spolitej”. Jego wysokość prze-
kracza 35 metrów a obwód pnia 
wynosi ponad 6 metrów. Można 

go spotkać w rezerwacie „Jar 
Brynicy”.

Najważniejsze jeziora mają 
kształt rynnowy. Należy wy-
mienić jezioro Górzno, Bryńskie 
i Jezioro Młyńskie. Występują 
też liczne jeziora w typie oczek, 
które w okresie letnim nierzadko 
wysychają. Ważnym elementem 
przyrodniczym i krajobrazo-
wym parku są mokradła i tereny 
bagienne. To właśnie tam moż-
na spotkać niecodzienne okazy 
fauny i flory nadrzecznej.

Flora parku cechuje się du-
żym bogactwem, naturalnością 
i różnorodnością. Niektóre ga-
tunki mają charakter reliktowy 
i powstały w okresie ostatniego 
zlodowacenia! Wymienić można 
beżynę czarną, gniazdnicę gru-
bolistną i konietlicę syberyjską. 
Są to bardzo rzadkie gatunki 
i silnie zagrożone. Występuje 
też 12 gatunków roślin górskich, 
takich jak czosnek górski, arnika 
górska czy też kokoryczka okół-
kowa.

Fauna kręgowców liczy po-
nad 250 gatunków. Możemy spo-
tkać sarny, dziki, jelenie, a także 
łosie. Ciekawostką jest na pew-
no 10 gatunków nietoperzy. Na 
terenie parku występuje rów-
nież niewielka populacja wilków. 
Świat ptaków jest również bar-
dzo bogaty. Obserwując przy-
rodę zobaczymy bielika, kanię 
rudą i czarną, rybołowa i sokoła 
wędrownego. Ciekawostką jest 
również żuraw, którego sylwet-

ka występuje w godle GLPK.
Gór znieńsko-L idzbar sk i 

Park Krajobrazowy, oprócz wa-
lorów przyrodniczych, ma do 
zaoferowania szereg zabytków, 
które warto zobaczyć. 

Zabytkowa świątynia 
w Górznie, pochodząca z XVII 
wieku, to Kościół Podwyższenia 
Krzyża Świętego, związany z za-
konem miechowitów. Warto zo-
baczyć grodzisko w Radoszkach, 
pochodzące z XIV wieku – nie-
wielkie wzniesienie w kształcie 
kwadratu, na którym w prze-
szłości był gród rycerski oto-
czony fosą. Jest też grodzisko 
położne nad jeziorem Księte, 
niedaleko wsi o takiej samej na-
zwie. Jego początki datowane są 
na XI wiek. Zbudowane zostało 
na wzniesieniu o wysokości 9 m 
i ma kształt zbliżony do kwa-
dratu. Na „Dziewiczym Kopcu” 
w rejonie Górzna w przeszłości 
znajdował się pałac biskupów 
płockich.

Polecamy udać się do ma-
lowniczej wioski letniskowej 
Wierzchownia z charaktery-
styczną dawną zabudową oraz 
odwiedzić drewniane młyny 
wodne w Traczyskach. 

GLPK oferuje również szlaki 
piesze, prowadzące wokół naj-
ciekawszych miejsc parku oraz 
szlaki rowerowe. Są one bardzo 
dobrze oznakowane. Idealne na 
letnie wycieczki.

(Maw)
fot. FalkLand Górzno
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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)

Przy byle okazji będziesz szukał okazji do podjęcia 
nowych zajęć czy udziału w kontrowersyjnych dys-
kusjach. Potrzeba ci wyzwań intelektualnych, bę-
dziesz teraz w świetnej formie. Zabłyśniesz na niwie 
towarzyskiej, a znajomi będą pod wrażeniem twojej 
inteligencji. Ostrożnie w sprawach finansowych, 
ktoś będzie cię namawiał do udziału w ryzykownym 
biznesie.

Będziesz wesoły i towarzyski, możesz liczyć na za-
proszenia od znajomych. Dobry humor przyda się też 
w pracy, gdzie lepiej zdystansować do wygórowanych 
ambicji współpracowników. Rób swoje i poczekaj. 
Zadbaj za to o relacje w domu, może wspólny weeken-
dowy wypad dobrze wam zrobi? Zabierzcie planszówki 
i spędźcie czas razem.

Przed tobą kilka dni oddechu. Pozwól sobie na od-
poczynek. Dobrym pomysłem będzie odwiedzenie 
kosmetyczki czy wizyta u fryzjera. Zadbasz o siebie 
i od razu poczujesz się lepiej. Co więcej, spotkasz na 
swojej drodze dawnego wielbiciela. Czy stare uczu-
cia odżyją na nowo? To zależy od twojej woli. Lwy 
w stałych związkach niech nie zapominają o partne-
rach.

W najbliższych dniach życie będzie płynąć przy-
jemnie, nie grożą ci wpadki. Gdzieś po drodze po-
jawią się szanse, zwróć na nie uwagę i postaraj się 
je wykorzystać. W sferze zawodowej również spo-
kój. Twoja pozycja się poprawia, zyskałaś szacunek 
szefa i współpracowników.

Planety sprzyjają rozwojowi osobistemu. Jeśli za-
mierzasz wybrać się na terapię, skorzystać z usług 
coacha, nauczyć się czegoś nowego, co sprawi, że 
będziesz czuła się lepiej sama ze sobą – teraz jest na 
to czas. Chodź na spacery, zapisz się na zumbę lub 
jogę, przewietrz szafę.

Poczujesz, że jakaś część twojej codzienności wy-
maga naprawy. Zastanów się, co nie działa tak, jak 
powinno i jak inaczej to zorganizować. W sprawach 
zawodowych postaraj się udowodnić, że jesteś kom-
petentny, a zyskasz ofertę współpracy albo dosta-
niesz awans.

Stale poświęcasz się dla innych, a teraz przyszła 
pora, by pomyśleć tylko o sobie. Miałeś ostatnio 
bardzo dużo odpowiedzialnych zadań na głowie 
i teraz czujesz się zmęczony. W pracy dotrą do cie-
bie niepokojące plotki. Nie powtarzaj ich, nie daj 
się wciągnąć w intrygi.

W najbliższych dniach sporo będzie się działo i to 
do tego stopnia, że może zakręcić się w głowie od 
nadmiaru wydarzeń i spotkań. Nie odpuszczaj, a je-
śli nosisz się z jakimś ambitnym pomysłem, pora 
go zrealizować. Planety ci sprzyjają. Weekend też 
zechcesz spędzić aktywnie, namówisz partnera na 
sportowe zmagania lub udział w dużej imprezie.

Przed tobą spokojniejszy czas, ale lenistwo nie jest 
wskazane. Zabierz się za uporządkowanie spraw 
finansowych. Jeśli nie czujesz się mocny w tej 
dziedzinie, zasięgnij zdania innych osób. Popracuj 
też nad atmosferą w związku, trochę romantyzmu 
z pewnością nie zaszkodzi. Samotne Byki dadzą 
się namówić na randkę komuś, z kim dzielą pokój 
w pracy.

Ktoś surowy podda ocenie twoje ostatnie ambitne 
poczynania w pracy. Będzie chciał znaleźć jakiś 
punkt zaczepienia do krytyki, ale ty odważnie broń 
swoich racji. W ten sposób zasłużysz na szacunek. 
Jeśli podwiniesz ogon, zyskasz łatkę nieprofesjonal-
nego. W wolnych chwilach zrelaksuj się, najlepiej 
z bliską osobą u boku. Zostaw sprzątanie na później, 
czas na zabawę.

W pracy pojawią się problemy, których nie da się roz-
wiązać od ręki. To skutecznie popsuje ci nastrój, bo nie 
znosisz napiętej atmosfery. Spokojnie, sytuacja uspo-
koi się za kilka dni. Dobra passa zacznie ci sprzyjać 
i sam wpadniesz na twórcze rozwiązanie konfliktu. Bę-
dziesz też obdarzony wyjątkowym urokiem osobistym. 
Twoja atrakcyjność nie przejdzie bez echa.

Będziesz miał tysiące spraw do załatwienia. Zaczną 
cię pociągać tematy związane ze sztuką, a także modą. 
Postanowisz odświeżyć letnią garderobę. Będzie awan-
gardowo, ale ze smakiem. Otoczenie będzie cię kom-
plementować. Po porządkach w szafie postanowisz 
wziąć się za przemeblowanie domu. Ustal to najpierw 
z bliskimi, by uniknąć konfliktu.

Kolorowanki dla dzieci
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pierwsza pomoc przed wakacjami
GMINA CIECHOCIN  O tym, że dzwonienie na 112 dla żartu nie popłaca oraz tym, że tonący nie krzyczy a to-
nie w ciszy, podczas spotkania z ratownikiem Marcinem Suchoparskim dowiedzieli się uczniowie ze szkoły 
w Ciechocinie

19 czerwca w szkole podsta-
wowej w Ciechocinie na zapro-
szenie Urzędu Gminy Ciecho-
cin pojawił się ratownik Marcin 
Suchoparski. Celem spotkania 
było przeprowadzenie szkolenia 
z pierwszej pomocy przedlekar-
skiej dla dzieci klas IV, V i VI.

– Bardzo ważne jest, by 
dzieci wiedziały jak się zacho-
wać podczas wypadku – mówi 
Marcin Suchoparski. – Trzeba 
im przypominać zasady tak, aby 
potrafiły wezwać pomoc i udzie-
lić pierwszej pomocy.

Podczas spotkania ratow-
nik za pomocą filmu nagranego 
w dyspozytorni pokazał dzie-
ciom jak szkodliwe mogą być 
żarty lub fałszywe wezwania 
służb. Wyjaśnił, że oprócz kary 
finansowej jaką mogą ponieść 
rodzice, od takiego żartu może 
zależeć ludzkie życie. Dzieci 

uczyły się prawidłowego we-
zwania pomocy i opisywania te-
renu, bowiem centrum dyspozy-
tora znajduje się w Toruniu i nie 
zna on terenu gminy Ciechocin. 
Potem dzieci dowiedziały się jak 
reagować w określonych sytu-
acjach  np. złamania, porażenia 
prądem czy tonięcia w wodzie.

– Jeśli myślicie, że tonący 
krzyczy i woła to się mylicie – 
tłumaczył ratownik. – Człowiek 
tonie w ciszy i tylko nasza reak-
cja może mu uratować życie.

Dzieci ćwiczyły za pomocą 
fantoma szkoleniowego resu-
scytację. Ćwiczenia miały formę 
warsztatów. Uczniowie bowiem 
musieli odnaleźć się w różnych 
sytuacjach np. kiedy zasłabnie 
osoba na ulicy, kobieta w ciąży, 
kiedy znajdą nieprzytomnego 
grzybiarza w lesie a nie będą 
miały przy sobie telefonu i chy-

ba najważniejsze przed wakacja-
mi, kiedy zobaczą, że ktoś tonie. 
Dzieci uczyły się też jak pomóc 
młodszemu rodzeństwu, kiedy 
się zachłyśnie lub połknie jakiś 
przedmiot, który spowoduje, że 
drogi oddechowe zostaną zatka-
ne.

– Bardzo nam się podobało, 
fajne były filmy, które wyświe-
tlał ratownik. Te złamania były 
straszne, nie wiedzieliśmy, że 
to aż tak wygląda. Moment po-
rażenia prądem był jak z filmu, 
ale faktycznie lepiej nie doty-
kać żadnych kabli – dyskutowali 
między sobą chłopcy, opuszcza-
jąc salę.

W spotkaniu uczestniczyło 
70 uczniów. Zostało one zaini-
cjowane przez wydział zdrowia 
urzędu gminy w Ciechocinie.

Tekst i fot. 
(nał)

Z dziećmi w Szkole Podstawowej w Ciechocinie 
spotkał się ratownik Marcin Suchoparski Dzieci mogły same na sobie poćwiczyć prawidłowe bandażowanie

Ratownik wytłumaczył jak pomóc najmłodszym kiedy się zachłysnął

Dzieci nauczyły się jak prawidłowo wykonać sztuczne oddychanie

Uczniowie mogli sami poćwiczyć jak udzielić pierwszej pomocy

Golub-Dobrzyń

Dzieci pojechały na 
„Wakacje z Muszkieterami”
Ósmioro dzieci z Golubia-Dobrzynia wyjechało 24 czerwca na bezpłatne kolonie 
do Puszczy Kampinoskiej, dzięki III edycji charytatywnej akcji „Wakacje z Musz-
kieterami”.

Łącznie w akcji weźmie udział 
750 dzieci z całej Polski, w wieku 
8-14 lat. Ambasadorką „Wakacji 
z Muszkieterami” jest medalistka 
olimpijska Sylwia Gruchała, a ho-
norowy patronat objął Rzecznik 
Praw Dziecka. 

Dzięki Fundacji Muszkieterów 
grupa dzieci z Wąbrzeźna rozpoczę-
ła 24 czerwca wypełnione  licznymi 
aktywnościami wakacje w Puszczy 
Kampinoskiej. Atrakcyjny program 
zapewnia podopiecznym fundacji 
rozwój umiejętności naukowych, 
artystycznych i sportowych. Mali 
Muszkieterowie odwiedzą również 
Warszawę, dla niektórych z nich 
będzie to pierwsza wizyta w stolicy 
Polski. Na trasie zwiedzania znaj-
dują się m.in. Pałac Kultury i Nauki, 
Centrum Nauki Kopernik i PGE Na-
rodowy. 

− Każde dziecko zasługuje 
na niezapomniane wspomnienia 
z wakacji oraz odpoczynek po roku 
szkolnym. Jest to niezwykle ważne 
dla rozwoju dziecięcej ciekawości 

i kreatywności. Wizyta w Warsza-
wie oraz Puszczy Kampinoskiej to 
dla podopiecznych Fundacji niepo-
wtarzalna okazja zawarcia nowych 
przyjaźni czy też odkrycia swoich 
pasji – mówi Sylwia Gruchała, am-
basadorka „Wakacji z Muszkietera-
mi”. 

Przez trzy lata, dzięki wła-
ścicielom sklepów Intermarchè 
i Bricomarchè oraz Fundacji Musz-
kieterów, już blisko 3 tys. potrzebu-
jących dzieci wyjechało na wyma-
rzone wakacje. Tegoroczna edycja 
projektu obejmie około 750 pod-
opiecznych Fundacji Muszkieterów 
w całej Polsce. Kolonie potrwają aż 
do początku września. W sumie za-
planowano 8 turnusów. Fundacja 
Muszkieterów podjęła współpracę 
z fundacjami, stowarzyszeniami, 
domami dziecka, szkołami oraz 
lokalnymi instytucjami miejskimi, 
aby zapewnić uczniom wypoczy-
nek po roku pełnym szkolnych wy-
zwań. 

(ToB), fot. nadesłane
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Największy pomocnik mam
CIEKAWOSTKI  Dziecięcy smoczek to wynalazek, który zrewolucjonizował życie młodych ma-
tek. W jaki sposób powstał i jak z płaczem dzieci radziły sobie nasze pra pra babcie?

W naszej kulturze płacz 
dziecka nie był odbierany jed-
noznacznie źle. Wierzono, że 
jeśli dziecko na przykład płacze 
podczas chrztu, wówczas bę-
dzie żyło długo i szczęśliwie. To 
spokojne i ciche dzieci był uwa-
żane za chorowite. Było w tym 
trochę prawdy, ponieważ dziec-
ko plączące musiało mieć silne 

płuca.
W XV wieku pojawiały się 

pierwsze pacyfikatory. Dziwne 
słowo oznaczało urządzenia 
służące do uspokajania dzieci. 
Pionierem smoczków był Nie-
miec Bartholomäus Metlinger. 
Jego życiowym dziełem jest 
księga poświęcona opiece nad 
dziećmi od urodzenia do siód-

mego roku życia. Wymieniał 
kilka ludowych sposobów na 
uciszanie dzieci. Za smoczek 
służyć mogły palce oraz pędy 
niektórych roślin.

W XVII wieku pojawiły 
się smoczki wykonane z kora-
lowców oraz kości słoniowej. 
Zazwyczaj dodawano do nich 
srebrne elementy uchwytu. 
Tego typu smoczki były do-
stępne tylko dla najbogatszych. 
Wierzono, że kościane zwierząt 
dodadzą dzieciom zwierzęcej 
siły. Na wsiach dzieci uspoka-
jano także stosując „słodkie cy-
cuszki”. Nazwa może wydawać 
się śmieszna, ale był to bardzo 
pomysłowy gadżet. Matka bra-
ła mały kawałek materiału, 
zwijała go w kulkę i owijała 
drugim kawałkiem materia-
łu. Następnie kulkę maczano 
w miodzie i dawano dziecku. 
Maluchy uwielbiały słodki 
smak i przez kilka godzin da-
wały spokój rodzicom. W nie-
których krajach zamiast szmat-
ki zwiniętej w kulkę, używano 
kawałka mięsa lub słoniny. Gdy 
dziecko nie dawało za wygraną, 
posuwano się do ostateczne-
go argumentu i maczano kul-
kę w alkoholu. W Polsce rów-
nie ciekawym pomysłem było 
wkładanie do takiego smoczka 
maku. Po sprowadzeniu do na-
szego kraju buraków, bawełnia-
ne kuleczki maczano w wodzie 

z cukrem. Nazywano jej so-
skami. Opioidy zawarte w nim 
usypiały maleństwa. Podobne-
go typu smoczki były używane 
w całej Europie, o czym świad-
czy fakt, że na obrazie „Madon-
na z dzieciątkiem” uwiecznił go 
Albrecht Dürer –  renesansowy, 
niemiecki malarz.

Po odkryciu natural-
nej gumy, do domów trafiały 
smoczki właśnie tego typu. 
W 1900 roku farmaceuta ame-
rykański Christian W. Meinec-
ke opatentował smoczek w po-
staci, którą znamy do dziś, czyli 
z rączką w kształcie kółka. To-
warzysząca smoczkowi „tarcza” 
chroniła przed połknięciem 
urządzenia przez dziecko. Na 
początku XX wieku smoczki 
stały się powszechne wśród 
klas uboższych. Bogaci pozo-
stawali przy kości słoniowej 
i koralowcach, biedni obstawali 
za tanią gumą. Lekarzy bardzo 
martwiła popularność gumo-
wych smoczków. Obawiali się, 
że smoczek wypada na brudną 
podłogę i po ponownym kon-
takcie z ustami dziecka staje 
się siedliskiem zarazków i źró-
dłem choroby. 

Początkowo gumowe 
smoczki były dostępne w trzech 
kolorach: białym, czarnym 
i czerwonym. Minusem było 
to, że guma zawierała śladowe 
ilości ołowiu i dziecko, które 

„przedawkowało” smoczek, mo-
gło nabawić się groźnej choro-
by. Matki również miały sporo 
obiekcji do smoczków. Pisywa-
no, że prowadzi on do deforma-
cji języka. Jeden z pediatrów 
łączył smoczek z późniejszymi 
dewiacjami seksualnymi w do-
rosłym życiu. Była to bzdura, 
ponieważ nie mógł dowieźć 
swoich teorii, gdyż smoczek 
wynaleziono kilka lat przed 
publikacją jego badań. W 1925 
roku próbowano połączyć ssa-
nie smoczka z późniejszym 
pociągiem do papierosów. Rów-
nież tę teorię obalono. Po wyna-
lezieniu tworzyw sztucznych 
zaczęły one zastępować gumę. 
Plastik stosowany był także do 
odlewania ramek smoczków.

Pozostaje tylko podpo-
wiedź na pytanie: dlaczego 
smoczek? Czy nazwa ma cokol-
wiek wspólnego ze smokiem? 
Troszkę tak. Każde dziecko zna 
legendę o smoku wawelskim, 
który wypił tyle wody z rzeki, 
że aż pękł. Nasi przodkowie 
Słowianie wierzyli, że smoki to 
straszne stworzenia, które osu-
szały jeziora i rzeki wysysając 
z nich wodę. Nazwa „smok” 
wzięła się od prasłowiańskiego 
słowa cmok, co oznaczało tyle 
co „ssać”.

(pw)
fot. internet

XX wiek

Człowiek, od którego 
wszystko się zaczęło
W 1949 roku odbył się IV Międzynarodowy Konkurs Chopinowski w Szafarni. 
Był on wówczas powiązany z konkursem chopinowskim w Warszawie. Sza-
farnia miała swojego cichego bohatera – urzędnika i miłośnika kultury.

Rozpoczęty tuż po zakoń-
czeniu II wojny światowej zwy-
czaj organizowania konkursów 
w Szafarni w 1949 roku był już 
ugruntowany. Konkursy odby-
wały się jesienią. Życie Warsza-
wy opisało tamtą uroczystość 
w bardzo ciekawy sposób.

– Niemało spustoszenia 
w ogródkach Szafarni, Rado-
mina, Płonnego poczyniła ta 
uroczystość! Wszystkie obrabo-
wano doszczętnie z pąsowych 
i żółtych georginii. Georginie 
poszły do szkoły na girlandę, 
a girlanda dębowa z gęsto po-
wtykanymi kwiatkami oplo-

tła taras pałacu w Szafarni. Od 
dawna już na długie lata przed 
wojną, w pałacu była szkoła se-
rowarska i spółdzielnia, a teraz 
jest szkoła podstawowa. W nie-
dzielny ranek wielki taras za-
mienił się we wspaniałą salę 
koncertową pod stropem bardzo 
niebieskim. Na tle odnowionej 
fasady połyskującej bielą w ośle-
piającym blasku słonecznym 
czernieje podniesione skrzydło 
fortepianu Bechsteina. Tu odbę-
dzie się koncert dla przybyłych 
z Warszawy gości: uczestników 
Międzynarodowego Konkursu 
Chopinowskiego, ich profesorów 

i sędziów konkursowych – opi-
suje redaktor  Życia Warszawy.

Tego dnia do Szafarni przy-
było kilka tysięcy osób. Nie 
było krzesełek. Zamiast tego 
był koce, które goście przywieź-
li ze sobą. Rozłożyli się obozem 
naokoło sadzawki. Ludziom 
z okolicy zagrał jako pierwszy 
profesor Stanisław Szpinalski. 
Był to wybitny pianista, który 
w 1927 roku zajął drugie miej-
sce na konkursie chopinowski 
w Warszawie. W 1949 roku był 
jurorem tego konkursu. W Sza-
farni zagrał nokturn, balladę 
i trzy mazurki.

Okazuje się, że Szafarnię 
z Warszawą połączył pracownik 
wojewódzkiego wydziału kul-
tury i sztuki Mieczysław Toma-
szewski. Pan Mieczysław wciąż 
żyje. Jest znawcą twórczości 
Chopina. Ma niezwykle cieka-
wą biografię. Jako 18-latek wal-
czył  kampanii wrześniowej. Po-
tem zbiegł z obozu jenieckiego. 
W czasie okupacji organizował 
nielegalne wieczory muzyczno-
literackie. Po wojnie skierowany 
został do Bydgoszczy. Ukończył 
studia w Toruniu. Otrzymał 
dziesiątki odznaczeń za pielę-
gnacje polskiej kultury. W ciągu 
roku swojej pracy w wojewódz-
twie bydgoskim (1948-1949) zor-
ganizował 160 koncertów na 
wsiach i w miasteczkach. Bar-
dzo spodobała mu się Szafarnia. 
Otworzył tu wystawę pod na-
zwą „Okolica Chopina”. Później 
zainicjował „Dzień Chopinowski 
Wsi”. Autorami prac na wystawę 
malarską w Szafarni byli bracia 
Kotlarczkowie z Torunia. 

Odwiedzili oni 28 miejsco-
wości, które w czasie swojego 
pobytu w okolicy zwiedził Fry-

deryk Chopin. Na wystawie pod 
każdym obrazem umieszczono 
stosowny fragment Kuriera Sza-
farskiego, którego autorem był 
polski kompozytor. Powstała 
także wystaw objazdowa, któ-
ra jeździła od wioski do wioski 
z portretami, nutami itd. Nosiła 
nazwę „Chopin mówi o sobie”. 
W 1949 roku do Szafarni przy-
były liczne delegacje z całego 
świata:

– Jedziemy szpalerami 
szkarłatnej jarzębiny, która bu-
dzi podziw Meksykańczyków, 
nawykłych do widoku kak-
tusów przydrożnych. Mijamy 
malowniczy pogrzeb wiejski. 
W Rypinie podejmuje gości sta-
rosta Chyczewski wraz z miej-
scowym komitetem Roku Cho-
pinowskiego. Prof. Szpinalski, 
z właściwym sobie apetytem, 
pałaszuje dobrze zapracowany 
bigos, zachęcając zagranicznych 
kolegów do skosztowania na-
szego narodowego przysmaku, 
jakim zapewne delektował się 
i Chopin – kończy relację Życie 
Warszawy.

(pw)
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enigmatyczny sherlock
KOWALEWO POMORSKIE  Po raz drugi nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych z terenu gminy 
Kowalewo Pomorskie napisali projekt i wystąpili z wnioskiem o dotację do Fundacji mBanku. Pieniądze 
otrzymali i zorganizowali konkursy, warsztaty i turnieje

Projekt nazwano ,,Enig-
matyczny Sherlock”. Funda-
cja mBanku zaakceptowała go 
i przyznała dotację.

– Nasze pomysły zyska-
ły akceptację Fundacji mBanku 
i mieliśmy do dyspozycji oko-
ło 4 tys. zł –  mówi Magdalena 
Kosk. – Również gmina Kowa-
lewo Pomorskie, podobnie jak 
w zeszłym roku, partycypowała 
w realizacji projektu kwotą 700 
zł.

Szkoły biorące udział w pro-
jekcie należą do gminy miejsko-
wiejskiej Kowalewo Pomorskie, 
trzy z nich to szkoły wiejskie, 
liczące około 100 uczniów (SP 
Kowalewo Pom., SP Pluskowęsy, 
SP Wielka Łąka, SP Wielkie Rych-
nowo).

– My, matematycy z tych 
szkół, ściśle ze sobą współpracu-
jemy – dodaje Magdalena Kosk. 
– Chcemy więc, aby również nasi 
najzdolniejsi uczniowie współ-
pracowali i rywalizowali mię-
dzy sobą na planszach gier, nad 
rozwiązywaniem zadań i pro-
blemów matematycznych oraz 
wspólnie poznawali inne oblicza 
matematyki. Ponieważ uczniów 
zdolnych w małych szkołach 
jest niewielu oraz są na różnych 
poziomach nauczania, pragnęli-
śmy ich zebrać razem w innym 

miejscu niż szkoła i pokazać jak 
fajnie można się uczyć, różniąc 
się w pomysłach i strategiach, 
a także bawić matematyką. Mo-
gli oni nawiązać kontakty rówie-
śnicze. Wspólny wyjazd pozwoli 
im osiągać lepsze wyniki w kon-
kursach i rozwijać ich zaintere-
sowania.

Działaniami w ramach 
projektu będą objęci ucznio-
wie z klas IV-VI z terenu gminy 
Kowalewo Pomorskie. To gru-
pa licząca około 100 uczniów. 
W konkursie matematycznym 
i turniejach brało udział ok. 100 
uczniów, natomiast w warsz-
tatach w Gdańsku ogółem 32 
uczniów.

W projekcie zawarto nastę-
pujące zadania: etap szkolny 
„Gminnego Konkursu Matema-
tycznego klas IV-VI”, warsztaty 
matematyczne z szyfrowania, 
Gminny turniej gry SHERLOCK, 
gminny turniej gry RUMMIKUB, 
etap gminny „Gminnego Kon-
kursu Matematycznego klas IV-
VI”, dwudniowe warsztaty mate-
matyczne w Gdańsku.

Matematycy w Trójmieście
Po szkolnym etapie „Gmin-

nego Konkursu Matematycznego 
klas IV-VI”, warsztatach mate-
matycznych przeprowadzonych 
w poszczególnych szkołach, 

gminnych turniejach gier plan-
szowych ,,Sherlock” i ,,Rummi-
kub” oraz gminnym etapie ,,GKM 
klas IV – VI” zrealizowano ostat-
ni element projektu ,,Enigma-
tyczny Sherlock” – dwudniowy 
wyjazd do Trójmiasta. 8 czerwca 
32 uczestników wycieczki z czte-
rech szkół oraz ich nauczyciele 
matematyki wyruszyli na mate-
matyczne zabawy w stylu Sher-
locka.

– Po dwugodzinnej podró-
ży autokarem dotarliśmy do 
gdańskiego Centrum Hewelia-
num. Grupa została podzielona 
na dwa zespoły – mówi koor-
dynator Agnieszka Szymczak. 
– Pierwszy poszedł na interak-
tywną wystawę ,,Łamigłówka”, 
gdzie w przystępny sposób wy-
jaśniono trudne matematyczne 
zagadnienia, jak choćby feno-
men Wstęgi Möbiusa czy Trójkąt 
Pascala albo fraktal Sierpińskie-
go. Wystawa  pokazuje też, na 
czym polega fenomen liczby PI  
i pomaga nauczyć się tabliczki 
mnożenia za pomocą świetlistej 
Wieży Mnożenia. Wiele elemen-
tów tej wystawy zafascynowało 
naszych matematyków. Drugi 
zespół w tym czasie uczestni-
czył w warsztatach w Sali Pita-
gorasa, gdzie próbował rozko-
dować  wiadomości i dostać się 

do ,,skarbu” zamkniętego na 
szyfrowaną kłódkę skrzynce. 
Po chwilowym odpoczynku po-
jechaliśmy do Centrum Nauki 
Experyment, które znajduje się 
w Gdyni. Ponownie podzieleni 
na dwa zespoły przystąpiliśmy 
do zwiedzania wystaw interak-
tywnych i warsztatów. Wystawy 
są tematyczne np. Drzewo Życia, 
Hydroświat, Niewidoczne siły, 
Kierunek zdrowie, Akcja czło-
wiek, Wynalazki Leonarda da 
Vinci, Eksperymentuj i Maszy-
na Goldberga. Na każdej z tych 
wystaw można się było sporo 
dowiedzieć, a także poekspery-
mentować.

Uczniowie na warsztatach 
musieli pobawić się w łamaczy 
wszelkiego rodzaju kodów (trze-
ba było się wykazać wiedzą ma-
tematyczną i logiką oraz spry-
tem) i znaleźć ,,skarb” ukryty 
w zaszyfrowanej skrzynce.

– Po wszystkim pełni wra-
żeń pojechaliśmy na obiad – re-
lacjonuje koordynatorka. – Po-
tem była chwila relaksu na plaży 
w Sopocie i lody dla ochłody 
rozgorączkowanych umysłów. 
Następnie pojechaliśmy do 
miejsca zakwaterowania, czyli 
schroniska młodzieżowego. Po 
kolacji był jeszcze czas na inte-
grację wszystkich uczestników. 
Następny dzień przywitał nas 
piękną pogodą. Po śniadaniu ru-
szyliśmy do Centrum Wspinacz-
kowego Blokfit, gdzie znajdują 
się salon gier wirtualnych Fan-
tomatyka Vr  oraz kilka Enigmat 
Escape Rooms. Uczniowie mo-
gli przenieść się do wirtualnego 
świata i doświadczyć nowych 
przygód za pomocą nowocze-
snej technologii VR, kultowych 
gier konsolowych (nowej i star-
szej generacji). Aby zapewnić 
uczniom odpowiednią dawkę 
adrenaliny, zarezerwowaliśmy 
trzy pokoje ucieczki, z których 
mogli wydostać się dopiero po 
rozwikłaniu zagadek. Pierwszy 

to Skarb Gdańskich Korsarzy, 
drugi to Alicja W Krainie Czarów 
i trzeci to Cela Śmierci. Escape 
room to świetna rozrywka, prze-
niesiona z ekranów komputerów 
do rzeczywistego świata – po-
koje pełne zagadek, rozwijające 
kreatywność, spostrzegawczość, 
logiczne myślenie i umiejętno-
ści dedukcyjne oraz zacieśnia-
jące więzy współpracy w grupie. 
Celem jest ucieczka w ciągu 60 
minut z zamkniętego pokoju, 
zaaranżowanego w odpowied-
nim klimacie, stanowiącym te-
mat przewodni danej przygody. 
Nasi uczestnicy byli zachwyceni 
tą forma rozrywki mimo iż nie 
wszystkim udało się wyjść z za-
mkniętego pokoju. Po obiedzie 
został nam już tylko jeden punkt 
programu – gra miejska.

Uczniowie ma podstawie 
mapy i dostarczonych im wcze-
śniej informacji mieli odpowie-
dzieć na kilka pytań. Rywalizacja 
między szkołami spowodowa-
ła bardzo szybkie poruszanie 
uczestników się po gdańskim 
Starym Mieście. Po rozstrzy-
gnięciu rywalizacji, wygrała 
Szkoła Podstawowa z Pluskowęs, 
uczniowie mieli czas na ponow-
ne, już spokojne, przyjrzenie się 
zabytkom  i oczywiście Neptu-
nowi.

– Chwila odpoczynku, pa-
miątkowe zakupy i obowiązkowe 
lody zamknęły nasz wspaniały 
wyjazd do Trójmiasta – dodaje 
koordynatorka. – Teraz jest czas 
na wspominanie i dzielenie się 
wrażeniami. Kto wie może za 
rok spotkamy się w innym mie-
ście na matematycznym szlaku 
kodów, zagadek, niewyjaśnio-
nych tajemnic.

Koordynatorkami projektu 
były nauczycielki: Małgorzata 
Kłos, Magdalena Kosk, Izabela 
Masłowska i Agnieszka Szym-
czak.

(nał)
 fot. nadesłane
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OGŁOSZENIA
DROBNE

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

Agroturystyka

Agroturystyka U Lucyny, Handlowy Młyn 20, 

kontakt pod nr. tel. 724 365 793

Agrturystyka na Pojezierzu Brodnickim, sma-

żalnia Skarlanka, Gaj Grzmięca 45, kontakt pod 

nr. tel. 721 181 247

Auto moto

auto handel/komisy

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

sprzedaż zamiana Szychowo 35, kontakt pod nr. 

tel. 514 342 906

DAMAR - auta sprowadzane z Niemiec  - ko-

mis, transport, ul. Sikorskiego 4, Brodnica, 

kontakt pod nr. tel. 660 466 986

Auto Handel-Komis skup i zamiana, Marek 

Wiśniewski, ul. Lidzbarska 10B, Brodnica, 

kontakt pod nr. tel. 603 858 933

części i akcesoria

Części i akcesoria sam. U Małgosi, Małgorzata 

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

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

Części i akcesoria sam. U Małgosi,  Małgo-

rzata Salach, Kowalewo Pom., ul. Batalionów 

Chłopskich 3B. tel. 56 684 40 72

mamAUTO – sprawdzone części używane do 

wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 

54 280 2990

Radmat Sklep motoryzacyjny, części i naprawa 

rowerów. tel. 726 235 076

FUH Belczyński Spraye, lakiery, kosmetyki, 

samochodowe, farby śnieżka, emulsje. kontakt 

pod nr. tel. 516 123 663

U Adama Sklep motoryzacyjny ul. Świerkowa 

8. tel. 566 833 784

Auto częśći AiR ul. Tulipanowa 14. kontakt pod 

nr. tel. 664 490 951

Sklep motoryzacyjny, wymiana oleju MOTO-

OIL Diag. komput., wymiana opon, klimaty-

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

ziewanowskiego 22

AUTO-ZARĘBSKI Części i akcesoria samocho-

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

tel. 56 683 50 58

motocykle/skutery

Hel-Trans - części i akcesoria do jednośladów, 

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

myjnie

Myjnia bezdotykowa 24h ul. Żeromskiego 40A 

(naprzeciw TESCO). tel. 502 683 025

Myjnia samochodowa. Stacja Orlen Frydrychowo 

56. tel. 56 684 18 62

Myjna samoobsługowa bezdotykowa, ul. Brod-

nicka 21, Kowalewo Pomorskie

serwisy

Auto naprawa J. Cebula geometria, diagnostyka 

pojazdowa Kowalewo Pom. tel. 721 300 688.

Auto Gaz Montaż instalacji gazowych, mecha-

nika pojazdowa. tel. 600 055 664

A.Osowski Ogumienie sprzedaż, wymiana, ser-

wis. tel. 692 833 009

JB Truck Diagnostyka i naprawa samochodów 

ciężarowych, serwis klimatyzacji. kontakt pod 

nr. tel. 608 711 361

Trygum Kompleksowe usługi wulkanizacyjne, 

opony używane. Pląchoty 14. tel. 782 659 253

D.Grabowski Klimatyzacja i diagnostyka kół 

3D, Sadykierz 17. tel. 668 547 369

K.Bieganowski Zakład wulkanizacyjny ul. Stru-

mykowa 1. tel. 601 917 253

D.Kęsicki Usługi mech. Klimatyzacja, wulkani-

zacja, diag. komp. tel. 665 832 917

G.Nowakowski Auto naprawa-handel wulkani-

zacja, klimatyzacja. tel. 603 607 228

Tom-Gaz Montaż samochodowych instalacji 

gazowych. tel. 608 027 239

Auto-Nik Mechanika i diagnostyka samocho-

dowa, Radomin 63 A. tel. 665 130 681

Auto Check Klimatyzacja, elektryka sam., ob-

sługa, naprawa. tel. 882 510 025

WICHUREX klimatyzacja, serwisy opon me-

chanika pojazd. Kowalewo Pom. Tel. 504 395 

786, 501 499 948

AUTO-ZARĘBSKI naprawy bieżące, geometria 

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

tel. 56 683 50 58

Naprawa i serwis samochodów ciężarowych - 

GABAR Wrocki. tel 601 656 616

Wulkanizacja kompleksowo – GABAR Wrocki. 

tel. 601 707 951

MAR-MOT, naprawa samoch. specjalizacja Re-

nault, Peugeot, Citroen. tel. 666 866 751

D. Siemienik, klimatyzacja, wulkanizacja, ser-

wis. tel. 56 683 30 17

AiR Auto naprawa i kompleksowe naprawy po-

wypadkowe. tel. 664 490 951

AUTOLAK blacharstwo-lakiernictwo, autoko-

smetyka kompleksowa. tel. 606 634 083

skup aut/demontaż

mamAUTO – złomowanie/auto-kasacja – PŁA-

CIMY NAJWIĘCEJ – Odbiór gratis, gotówka! 

54 280 2990 

K. Bieganowski Skup aut gotówka. kontakt pod 

nr. tel. 601 917 253

stacja kontroli pojazdów

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

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

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

489, Kowalewo Pom.

Okręgowa stacja kontroli pojazdów AUTO-ZA-

RĘBSKI, ul. Szosa Rypińska 32A. kontakt pod 

nr. tel. 56 683 50 57

Okręgowa stacja kontroli pojazdów ul. Soko-

łowska 23 (naprzeciwko targowiska) kontakt 

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

stacje paliw

Stacja paliw LOTOS – GABAR Wrocki. kontakt 

pod nr. tel. 56 683 69 66

Stacja Paliw Orlen - Frydrychowo 56. kontakt 

pod nr. tel. 56 684 18 62

usługi

Dorabianie kluczy, ostrzenie noży, nożyczek, ma-

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

Pomoc drogowa – autoholowanie – GABAR 

Wrocki. tel. 663 007 096

Transport, usługi ładowarką – GABAR Wrocki. 

tel. 601 656 616

Wynajem Mercedesa W110 do ślubu i na im-

prezy okolicznościowe. tel. 606 634 083

JAC Wypożyczalnia lawet i przyczep towaro-

wach oraz podłodziowych, G-D, Podzamek 

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

Gawrońscy - legalizacja tachografów cyfrowych, 

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

Budowa i Remonty

materiały

Drewniane konstrukcje dachowe, Radomice 119. 

tel. 604 493 762, 54 287 94 91

ogrzewanie

Wodny kolektor słoneczny sprzedaż, montaż, ser-

wis. tel. 668 773 499

KARKON Zaporowicz producent kotłów UKZ EKO 

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

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

Usługi hydrauliczno - ślusarskie wodno-kan 

i CO. Wykonawstwo instalacji wodnych i kana-

lizacyjnych, centralnego ogrzewania. Montaż 

kotłowni. Radomin 23b, tel 512 295 280

usługi

PIASEK, ŻWIR oferuje: piasek płukany, sucho 

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

tłuczeń, gruz, DOWÓZ, tel. 608 219 596

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

biurowe, szafy przesuwne. Wyposażenia firm, ap-

tek, przychodni lekarskich, inst. pożytku publicz-

nego, tel. 662 116 657

DOM

wyposażenie wnętrz

FHU Olek Sprzedaż dywanów, wykładzin, chodni-

ków, Ostrowite 22. tel. 501 621 145

Sklep rzeczy używanych meble, kosiarki, rowe-

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

nr. tel. 693 481 013

Firanex pomiar wystrój i aranżacja okien 

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

kontakt pod nr. tel. 516 126 855

DOMY WESELNE / SALE

Sala bankietowa „U DANIELI” - wesela, im-

prezy okolicznościowe, Zbójno 152, tel. 698 

142 767

Sala bankietowa Róża wesela przyjęcia stypy im-

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

tel. 532 524 082, 532 524 099

Dom weselny KARDAMON - wesela, imprezy 

okolicznościowe, Małe Pułkowo 36, kontakt 

pod nr. tel. 884 885 090 

Zajazd Złota Podkowa Wrocki - sala weselna, im-

prezy okolicznościowe, tel. 601 913 928

Bar Janosik imprezy okolicznościowe do 30 

osób, Frydrychowo, tel. 730 201 309

Półwysep Wądzyn - Sala weselna, imprezy 

okolicznościowe, tel. 667 652 205

DORADZTWO I INWESTYCJE

Formalności i inwestycje w pigułce „od A 

do Z”. Operaty wodnoprawne, karty  informacyjne 

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

Viz-Arch biuro architektoniczne Dorota Czar-

nołucka-Krzemińska, projektowanie, nadzoro-

wanie, doradztwo inwestycyjne, kontakt pod 

nr. tel. 881 205 398,  886 115 708

EDUKACJA

szkoły językowe

Szkoła języków obcych SPARROW, ul. Konop-

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

Akademia Językowa CGD-uczymy dzieci, 

młodzież i dorosłych, Golub-Dobrzyń, ul. Pod 

Arkadami 9, tel. 604 791 169

żłobki/przedszkola

Przedszkole niepubliczne „ Wróbelek” - , organi-

zacja urodzin  dla dzieci, tel. 519 844 525

FINANSE I BANKOWOŚĆ

agencje

Agencja PKO BP-kredyty, lokaty otwieranie 

kont osobistych, wpłaty, wypłaty, ul. Kościusz-

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

biura rachunkowe

Biuro Rachunkowe Dorota Garkowska, Go-

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

kontakt pod nr. tel. 608 514 548

Biuro Rachunkowe SIGMA Barbara Jasieniecka, 

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

Biuro Rachunkowe Buchalter Beata Kudźba, 

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

kredyty

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

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

579 lub 508 055 036. www.pomocnykredyt.com

leasing

Leasing-Experts oferta specjalna nie tylko dla 

firm, leasingujemy prawie wszystko- auta, kom-

putery, maszyny, urządzenia, tel. 575 665 290

lombardy

Lombard pożyczki pod zastaw  złota - aut - nie-

ruchomości, Kowalewo  ul. Toruńska 4. kontakt 

pod nr. tel. 781 491 378

ubezpieczenia

M. Kiełkowska, ubezpieczenia OC, AC, majątko-

we, Zbójno. tel. 506 032 523

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz Golub-Do-

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

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz  Kowalewo 

Pom., ul. Batalionów Chłopskich 4, kontakt pod 

nr. tel.517 710 660

usługi

Dobry punkt finansowy, opłaty za wszyskie ra-

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

lecia 13 B, tel. 531 022 379

GABINETY  WETERYNARYJNE

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

Raś, dyżur całodobowy, Małe Pułkowo 42, kon-

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

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

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

bowy, tel. 517 532 637

GASTRONOMIA

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

skiego 13, tel. 733 814 473

HOTELE

Zajazd Złota Podkowa Wrocki - hotel, restauracja, 

tel. 601 913 928

Motel Przy Stacji - Frydrychow 56. kontakt pod 

nr. tel. 56 684 18 62

Półwysep Wądzyn - Hotel, restauracja, kontakt 

pod nr. tel. 667 652 205

KOMPUTERY / IT

Komputery, sprzedaż, serwis, kasy fiskalne, ter-

minale płatnicze, programy insert. kontakt pod nr. 

tel. 600 483 434

PS INSTAL komputery, serwis, sprzedaż, napra-

wa, instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie.  

tel. 56 690 43 90

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, 

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

796 088 904JK Centrum Serwisowe, telefony, 

komputery, nawigacje, konsole, Kowalewo Pom., 

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

MODA I URODA

ADA-PLUS markowa biżuteria srebrna, stoisko 

patronackie (pralnia TESCO), kolekcje na każdą 

okazję.

Gabinet kosmetyczny W. Staniszewska, Golub-

Dobrzyń ul. Konopnickiej 7c, tel. 665 848 149

Salon kosmetyczny DARIA, Golub-Dobrzyń, ul. 

Ceglana 4, tel. 508 741 237

NIERUCHOMOŚCI

biura nieruchomości
Z nami bezpiecznie sprzedaż , kupisz, wynajmiesz, 

kupujący nie płaci prowizji, tel. 575 665 29

NSP-Nieruchomości Biuro pośrednictwa w obro-

cie nieruchomościami. Oferujemy profesjonalne 

przeprowadzenie każdego rodzaju transakcji 

w nieruchomościach. Golub-Dobrzyń ul. Pod 

Arkadami 11 tel. 531 795 462

Agroturystyka

Auto Moto

Budowa i remonty

Dom

Domy weselne / sale

Doradztwo i inwestycje

Edukacja

Finanse
i bankowość

Gabinety weterynaryjne

Gastronomia

Hotele

Komputery / IT

Moda i uroda

Nieruchomości



Firma Alpha Dam w Dębowej 
Łące zatrudni pracownika 
produkcji - obsługa maszyn 
do cięcia/rozcinania folii 
i pakowanie towaru. Atrak-
cyjne warunki zatrudnienia. 
CV prosimy wysyłać na adres: 
87-207 Dębowa Łąka 45  lub 
e-mail: info@alphadam.com.
Tel.: 56 646 20 07

Poszukuję pracownika do pracy 
w gospodarstwie rolnym-bydło. Tel. 
669 221 627

Praca przy zbiorze borówki, 
601 282 554

Rolnictwo

Knury maciory kupię odbiór z go-
spodarstwa waga 725 804 742 

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

Sprzedam pszenżyto, jęczmień. Go-
lub-Dobrzyń. Tel. 694 380 389

Sprzedam dmuchawę do zboża, lej 
do nawozów. Tel. 693 604 758

Sprzedam ziemię rolną, 2 ha, przy 
asfalcie. Wielgie. Tel. 793 120 390 

Sprzedam siano w małych kostkach 
4.5zł kostka. Tel. 722 357 610

Sprzedam grunty orne 6,4 ha Zbó-
jenko. Tel. 665 772 484

Sprzedam jeczmień, 670 zł tona, tel. 
721 317 389

Sprzedam prosiaki, 6 szt. Tel. kon-
taktowy 508 823 076 

Sprzedam sianokostkę, 5 zł. Tel. 
kontaktowy 602 459 227

Różne

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

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 
ton, tel 600 990 042

Auto-Moto

Sprzedam Volkswagen Polo Classic, 
poj. 1,4 cm3, benzyna/gaz, 1997r., 
nowy przegląd, nowe opłaty. Tel. 
727 586 943 

Kupię/Sprzedam

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

Sprzedam kanapę, garderobę, dy-
wan, futro damskie. Tel. kontaktowy 
532 834 892 GOLUB DOBRZYŃ

Działka budowlana 30 a, podzielona, 
woda, prąd. Krajżega + silnik 5,5kw. 
Wóz konny z zaczepem. Betoniar-
ka 250 L. Tel. 54 289 73 47 Lipno 
i okolice

Nieruchomości

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

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

Sprzedam dom w Węgiersku z dział-
ką o pow. 47 ar. Tel. 514 752 315 

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

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

Sprzedam mieszkanie 32m2 w Go-
lubiu-Dobrzyniu. I piętro. Tel. kon-
taktowy 723 748 166

Sprzedam M4, 53 m2, ul. Kościusz-
ki, Dobrzyń. Tel. 602 355 909 

Praca

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

Auto/Moto

Kupię/Sprzedam

Rolnictwo

Różne

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

Skład opału, sprzedaż hurtowa  i detaliczna, praw-
dopodobnie najtańszy węgiel w okolicy, tel. 730 
015 103

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

aktywny wypoczynek
Hurtownia rowerów w Zieleniu - Sprzedaż,  
serwis, naprawa, tel. 605 418 025

fitnes/aerobic
Klub X-Fitness - idealne miejsce dla kobiet, zadbaj 
o swoją sylwetkę, porady dietetyczne i treningowe, 
tel. 730 167 510

Siłownia tylko dla kobiet DARIA, Golub-Dobrzyń, 
ul. Ceglana 4, tel. 508 741 237

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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regionalni karatecy
SZTUKI WALKI  W Gałczewie zorganizowano Regionalny Turniej Kyokushin Karate. Głównym pomysło-
dawcą imprezy był Golubsko-Dobrzyński Klub-Karate Kyokushin, a zawody wsparli: wójt gminy Golub-Do-
brzyń oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gałczewie

Redakcja:
87-400 Golub-Dobrzyń
ul. Rynek 20 
tel. (56) 493 41 50
e-mail: redakcja@wpr.info.pl

Redaktor prowadzący:
Tomasz Błaszkiewicz
tel. 721 093 072
t.blaszkiewicz@wpr.info.pl

TygodnIK RegIonU
goLUbSKo-dobRZyńSKIego

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega 
sobie prawo do ich redagowania 
i skracania. Redakcja nie odpowiada 
za treść zamieszczonych ogłoszeń.

Dział reklamy i ogłoszeń:
tel. 608 688 587
e-mail: reklama@wpr.info.pl 
Wydawca: 
Wydawnictwo 
Promocji Regionu Sp. z o.o.
87-400 Golub-Dobrzyń
ul. Rynek 20 
Druk:
GRUPA WM Sp. z o.o.  
10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

W imprezie wystąpiło w su-
mie 86 zawodników z klubo-
wych ośrodków zlokalizowanych 
w: Wąbrzeźnie, Chełmży, Toru-
niu, Bydgoszczy, Kościerzynie 
i Golubiu-Dobrzyniu oraz sekcje 
golubskiego klubu z Zielenia, 
Dębowej Łąki i Kowalewa Po-
morskiego.

Sędzią głównym zawo-
dów był sensei Janusz Drywa, 
a w wymagającej pracy pomaga-

li mu: Andrzej Poczwardowski, 
Krzysztof Sosnówka, Tomasz 
Semeniuk, Dariusz Żydziak, Ani-
ta Matura, Jarosław Grabowski, 
Artur Mazanowski, Agnieszka 
Jarosz, Monika Poczwardowska 
i Roman Waśkiewicz. Imprezę 
prowadzili natomiast: Krzysztof 
Lewandowski i Tomasz Moskal.

– Zawody stały na bardzo 
wysokim poziomie sportowym. 
Zawodnicy, w zależności od wy-

walczonych lokat, honorowa-
ni byli pucharami, dyplomami 
i pamiątkowymi statuetkami 
oraz drobnymi upominkami. 
Cieszymy się z uzyskanej fre-
kwencji i powoli rozpoczynamy 
już planowanie kolejnej edycji 
naszych regionalnych zmagań – 
podkreślił sensei Janusz Drywa.

(kl) 
fot. nadesłane

Upamiętnili kolegę
Wędkarze z Koła Miejskiego PZW „Drwęca” spotkali 
się na kolejnych zawodach. Rywalizacja nad Jeziorem 
Handlowy Młyn miała szczególny charakter.  

WędkarstwoPiłka nożna

Piłkarski koniec sezonu
Zespoły z regionu rozegrały ostanie ligowe mecze w sezonie 2017/2018. Miniona 
kampania nie będzie zaliczona do udanych. Z IV ligą pożegnał się Sokół Radomin, 
zaś z klasy okręgowej spadła Drwęca Golub-Dobrzyń. Żadna z ekip nie uzyskała 
awansu.

Sokół w swoim ostatnim me-
czu na poziomie czwartej ligi wy-
grał na wyjeździe z Notecianką Pa-
kość 2:1. Drużyna Sławomira Rożka 
zgromadziła na swym koncie 29 
oczek, ale wynik ten nie pozwolił 
na utrzymanie. 

Sezon w klasie okręgowej na 
miejscu dziewiątym kończy Pro-
mień Kowalewo Pomorskie. Popu-
larny Promyczek przez pewien czas 
wymieniany był nawet w gronie 
kandydatów do awansu, ale słabsza 

druga połowa rundy rewanżowej 
szybko zweryfikowała te nadzieje. 
W ostatniej kolejce LKS został roz-
gromiony na wyjeździe 3:8 przez 
Radzyniankę Radzyń Chełmiński. 

Na miejscu 12. „okręgówkę” 
kończy Iskra Ciechocin, która do 
ostatnich chwil walczyła o utrzy-
manie i cel ten udało się jej zre-
alizować. Drużyna w 30. kolejce 
przegrała z ligowym zwycięzcą, Po-
morzaninem Toruń 1:3.

Do A-klasy spada zaś ostatnia 

w tabeli Drwęca Golub-Dobrzyń, 
z którą żegna się również trener 
Łukasz Kierzkowski. MKS na za-
kończenie przygody z okręgową 
klasą przegrał 3:4 z Pomorzaninem 
Serock.

W A-klasie w samym środku 
tabeli sezon skończył Pogrom Zbój-
no. Ekipa swój finałowy mecz roze-
grała 10 czerwca, przegrywając na 
wyjeździe z Gwiazdą Starogród. 

(kl) 
fot. archiwum

Nad akwenem wodnym 
w Handlowym Młynie odbył się 
Memoriał śp. Jana Jaworskiego – 
byłego kapitana sportowego Koła 
PZW „Drwęca”. 

W tych nietypowych zawo-
dach uczestniczyło 26 zawodników 
– członków koła „Drwęca”. Pogo-
da nie sprzyjała rywalizacji, padał 
deszcz i było zimno. Mimo takich 
warunków, kontynuowano zawo-
dy. 

Wygrał w nich Robert Bruzda, 
uzyskując 3415 punktów. Drugie 
miejsce zajął Mariusz Madej, a trze-
ci był Michał Natkowski. Zwycięzcy 
otrzymali pamiątkowe puchary 
i dyplomy, a wszyscy użytkownicy 
skosztowali pieczonego prosiaka 
(dar jednego ze sponsorów zawo-
dów). Złowione ryby trafiły z po-
wrotem do jeziora.

Tekst i fot.
(Maw)


