
CZWARTEK

ISSN: 1899-864X

nr 36/2018 (514)

6 WRZEŚNIA 2018

1,99 zł
w tym 5% VAT

R
 E K L A M

 A

Reklama w CGD  tel. 608 688 587Dyżur reporterski tel. 721 093 072
t.blaszkiewicz@wpr.info.pl

GMINA RADOMIN

Złapani z narkotykami

str. 4

WYWIAD

Oczami działacza
związkowego

str. 6

R
 E K L A M

 A

GOLUB-DOBRZYŃ  Szymon Wiśniewski to kolejny kandydat 
na burmistrza Golubia-Dobrzynia. Reprezentuje szeroki Komi-
tet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe – Czas 
Dobrych Gospodarzy i Zgoda dla Powiatu

Wiśniewski 
na burmistrza
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Szymon Wiśniewski to na-
uczyciel historii w Zespole Szkół 
nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. Od 
czterech lat jest także radnym 
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 
Zasiada w komisji infrastruk-
tury, komisji oświaty, kultury 
i sportu oraz jest przewodni-
czącym komisji rewizyjnej rady 
miasta. Jest absolwentem Uni-

wersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Uniwersytetu Kazi-
mierza Wielkiego w Bydgoszczy 
oraz Akademii Obrony Narodo-
wej w Warszawie. Ma 34 lata. Od 
urodzenia związany jest z Golu-
biem-Dobrzyniem. Podobnie jak 
jego rodzina. 

Jest zaangażowany społecz-
nie w wiele inicjatyw. W ostat-

nim czasie wspierał powstanie 
wystawy na Rynku w Golubiu. 
Był inicjatorem powstania po-
mnika upamiętniającego miesz-
kańców wywiezionych do ZSRR. 
Reaktywował również w naszym 
powiecie Hufiec Związku Har-
cerstwa Polskiego. Jest autorem 
kilku opracowań dotyczących 
historii regionu. Propaguje dzie-
je miasta i okolicznych miejsco-
wości w prasie oraz telewizji. 

– Zdecydowałem się kan-
dydować na stanowisko bur-
mistrza, ponieważ uważam, że 
nasze miasto ma ogromny po-
tencjał – podkreśla Szymon Wi-
śniewski. – W ostatnich latach 
ciągle słyszymy, że miasto jest 
zadłużone, że to wina innych. 
Uważam, że Golub-Dobrzyń 
może realizować inwestycje przy 
jednoczesnym spłacaniu kredy-
tów. Należy przestać się kłócić 
i odbijać przysłowiową piłeczkę 
tylko pracować na rzecz miasta, 
dla dobra Golubia-Dobrzynia. 

Więcej o kandydacie i jego 
pomyśle kierowania miastem 
napiszemy w przyszłym nume-
rze CGD. 

(ToB)
fot. nadesłane

KOWALEWO POMORSKIE  Seniorzy na parkiecie

W miniony czwartek w Kowalewie Pomorskim spotkali się seniorzy z ca-
łego regionu. Nie brakowało wspólnych tańców i smakołyków. Gospoda-
rzem wydarzenia był kowalewski oddział Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. Więcej na stronie 25. 

(ToB), fot. (krzan)
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Tabela 1. Informacje o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży
Nr 
Przetargu

Obręb Księga wieczysta Nr działki Powierzchnia (ha)

1 Ostrowite TO1G/00001396/7 14/1 6,0000
2 Ostrowite TO1G/00005582/6 468/1 2,5900
3 Ostrowite TO1G/00003760/4 16 5,0000
4 Ostrowite TO1G/00014278/8 115/2 5,3300
5 Ostrowite TO1G/00024228/6 138/1 8.7927
6 Ostrowite TO1G/00013769/0 434/6

434/8
0,4800
2,0800

razem: 2,5600
7 Skępsk TO1G/00020767/8 47/2 3,8667
8 Skępsk TO1G/00007619/9 22/3

22/1
19

2,9400
2,2300
0,5700

razem: 5,7400
9 Ostrowite TO1G/00006363/2 434/7

434/14
1,5300
0,4118

razem:1,9418

Tabela 2. Informacje o przetargach
Nr Przetar-

gu
Obręb Nr działki Godzina Cena wywoławcza

(PLN)
Wadium
(PLN)

Postąpienie
(PLN)

1 Ostrowite 14/1 9.00 330 000,00 42 000,00 1 000,00
2 Ostrowite 468/1 9.45 140 000,00 18 000,00 1 000,00
3 Ostrowite 16 10.30 270 000,00 35 000,00 1 000,00
4 Ostrowite 115/2 11.15 290 000,00 38 000,00 1 000,00
5 Ostrowite 138/1 12.00 480 000,00 60 000,00 1 000,00
6 Ostrowite 434/6, 434/8 12.45 140 000,00 20 000,00 1 000,00
7 Skępsk 47/2 13.30 210 000,00 30 000,00 1 000,00
8 Skępsk 22/3, 22/1, 19 14.30 310 000,00 40 000,00 1 000,00
9 Ostrowite 434/7, 434/14 15.00 110 000,00 16 000,00 1 000,00

O G Ł O S Z E N I E

Spółka chce sprzedać 41,82 ha swoich gruntów rolnych w Ostrowitem i Skępsku. 

Przetarg już w piątek 14.09
Wadium można wpłacać do środy 12.09
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ustawka na polu pod lipnem
REGION  Do tzw. ustawki kiboli mogło dojść pod Lipnem. W efekcie działań policjanci zatrzymali 13 pseu-
dokibiców, którzy umówili się na walkę w ręcz. Część już usłyszała zarzuty
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W sobotę po 15.00 dyżurny 
lipnowskiej komendy odebrał 
telefon z anonimową informacją 
o tym, że po polu w miejscowo-
ści Okrąg biega kilkudziesięciu 
mężczyzn. Według zgłoszenia 
mężczyźni byli bez koszulek 
i wyraźnie szykowali się do bój-
ki. Na miejsce natychmiast skie-
rowano wszystkie dostępne pa-
trole z Lipna. Na pomoc przybyli 
także funkcjonariusze z Rypina.

– Jak się okazało, na ustawkę 
umówili się pseudokibice Wło-
cłavii Włocławek, ŁKS-u Łódź, 
Sparty Brodnica i Legii Chełm-
ża – w sumie ok. 40 osób. Na 
widok nadjeżdżających radio-
wozów mężczyźni zaczęli ucie-
kać. Funkcjonariusze zatrzymali 
trzynaście osób. Dziewięć z nich 
zostało zwolnionych po przesłu-
chaniach, a cztery osoby zostały 
osadzone w policyjnym aresz-
cie – mówi mł. asp. Małgorzata 
Małkińska z KPP Lipno.

Zatrzymani usłyszeli zarzut 
czynnego udziału w zbiegowi-
sku, którego uczestnicy mieli 

dopuścić się gwałtownego za-
machu na osobę lub mienie, 
a także udziału w bójce naraża-
jącej inne osoby na niebezpie-
czeństwo utraty życia lub zdro-
wia. Czyn został określony jako 
chuligański, co zwiększa zagro-
żenie karą.

Kierujący audi 22-latek, 
mieszkaniec Złotoryi, oprócz 
zarzutu udziału w zbiegowisku 
usłyszał zarzut niezatrzymania 
się do kontroli drogowej, pomi-
mo wyraźnych sygnałów wyda-
wanych przez funkcjonariusza 
poruszającego się oznakowanym 
radiowozem oraz usiłowania 
dokonania czynnej napaści na 
funkcjonariuszy, poprzez próbę 
zepchnięcia z drogi radiowozu, 
którym jechali policjanci. Grozi 
mu za to nawet do 10 lat wię-
zienia.

Policjanci zabezpieczyli 
znalezione przy zatrzymanych 
kominiarki, rękawice służące do 
walk i ochraniacze na zęby. Przy 
jednym z osadzonych podczas 
przeszukania odnaleziono amfe-

taminę. Trwają czynności zmie-
rzające do ustalenia przebiegu 
całego zdarzenia i pozostałych 
osób biorących w nim udział.

Zarówno za udział w zbie-
gowisku, którego uczestnicy na-
rażają zdrowie lub życie innych 
osób jak i udział w bójce i po-
biciu zagrożone są karą do 3 lat 
pozbawienia wolności.

(ak)
 fot. KPP Lipno

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM KAJAKARZOM
za skorzystanie z usług Malinowej Stanicy 

w sezonie 2018
Zapraszamy na ostatnią imprezę 8 i 9 września – szczegóły na Facebooku Malinowej Stanicy

oraz wszystkich państwa w roku 2019. 

https://www.facebook.com/malinowastanica/
http://www.malinowastanica.pl/

O G Ł O S Z E N I E
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Złapani z narkotykami
GMINA RADOMIN  Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn z naszego powiatu. Starszy z nich usłyszał za-
rzuty posiadania znacznej ilości narkotyków z zamiarem ich dalszej sprzedaży oraz handel narkotykami. 
Jego młodszy kolega z gminy Radomin odpowie za posiadanie środków odurzających i udzielenie pomocy 
w przechowywaniu nielegalnych substancji, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej

Obu mężczyzn prokura-
tor objął policyjnym dozorem, 
a także zobowiązał do porę-
czenia majątkowego. Teraz za 

swoje czyny odpowiedzą przed 
sądem.

W środę 29 sierpnia funk-
cjonariusze z zespołu do walki 

z przestępczością narkotyko-
wą Komendy Powiatowej Poli-
cji w Golubiu-Dobrzyniu o 6.00 
złożyli niezapowiedzianą wizytę 
22-letniemu mieszkańcowi gmi-
ny Radomin, w związku z wcze-
śniejszymi ustaleniami, że 
mężczyzna może posiadać nar-
kotyki, które ma zamiar sprze-
dać. Przypuszczenia kryminal-
nych potwierdziły się. 

– W miejscu zamieszka-
nia 22-latka policjanci znaleźli 
prawie gram amfetaminy oraz  
9 tabletek extasy. Jednak droga 
do odnalezienia znacznej ilości 

zakazanej substancji wiodła do 
kolegi 22-latka, któremu przeka-
zał narkotyki na przechowanie – 
tłumaczy asp. sztab. Małgorzata 
Lipińska z KPP Golub-Dobrzyń. 

W trakcie przeszukania 
mieszkania 19-latka policjanci 
znaleźli prawie 115 g amfetami-
ny, 17 g marihuany oraz wagę 
elektroniczną. Obaj mężczyźni 
zostali zatrzymani.

30 sierpnia 22-letni miesz-
kaniec gminy Radomin usłyszał 
zarzuty posiadania znacznej ilo-
ści narkotyków z zamiarem ich 
dalszej sprzedaży oraz handel 

narkotykami. 
– Jego młodszy kolega 

usłyszał zarzut posiadania nar-
kotyków i udzielenia pomocy 
w przechowywaniu nielegalnych 
substancji, w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej – dodaje 
Lipińska. 

Wobec obu mężczyzn pro-
kurator zadecydował o objęciu 
ich policyjnym dozorem i zobo-
wiązał do poręczenia majątko-
wego. Teraz za swoje czyny od-
powiedzą przed sądem.

(ToB)
fot. ilustracyjne

Gmina Golub-Dobrzyń

100 lip na 100-lecie
100 lip zostanie zasadzonych tej jesieni na terenie gminy Golub-Dobrzyń. To ak-
cja, która ma wspierać populację pszczół, ale także upamiętnić 100-lecie niepod-
ległości Polski.

Gmina Golub-Dobrzyń 
w tym roku przystąpiła do Mani-
festu Gmin Przyjaznych Pszczo-
łom i otrzymała tytuł Gminy 
Przyjaznej Pszczołom w ramach 
programu „Z Kujawskim Poma-
gamy Pszczołom”. W ramach 
tego manifestu w gminie za-
powiedziano powstanie miejsc 
przyjaznym pszczołom.  oraz 
promowanie poprawnych za-
chowań podczas stosowania 

oprysków przez rolników. To 
właśnie zabiegi przeprowadzane 
w złej porze dnia najbardziej na-
rażają pszczoły na wyginięcie.

Kolejnym krokiem pomoc-
nym pszczołom jest rozdawa-
nie sadzonek lip. 40 pierwszych 
drzew przekazano pszczelarzom. 
Pozostałych 60 będzie rozda-
ne do 11 listopada. Być może 
w przyszłym roku doczekamy 
się więcej lipowego miodu, który 

przez wielu znawców uznawany 
jest za najsmaczniejszy cho-
ciaż bardzo trudny w produk-
cji. Dlaczego? Problemem jest 
właśnie brak większych skupisk 
lip. Drzewa te rosną zazwyczaj 
w parkach lub przy drogach. 
Miód lipowy, podobnie jak sam 
napar z kwiatów lipy, posiada 
właściwości lecznicze.

(pw)

Gmina Golub-Dobrzyń

Wrócili z tomami nowych książek
Pod koniec sierpnia kolejny raz gminę Golub-Dobrzyń odwiedziła delegacja 
z ukraińskiej gminy partnerskiej Trościaniec. Do kraju wróciła cięższa o 11 karto-
nów książek.

Wizyta delegacji rozpoczęła 
się 26 sierpnia, od uczestnictwa 
w gminnych dożynkach w Osiecz-
kowie. To drugi raz, gdy Ukraińcy 
goszczą podczas tej największej 
w gminie imprezy. Tym razem na 
scenie dożynkowej wystąpił także 

ukraiński zespół „Kalinowe korale” 
z repertuarem ludowym.  

Po niedzielnym świętowaniu 
przyszła pora na bardziej technicz-
ne spotkania, zwłaszcza dotyczące 
inwestycji drogowych. Ta dziedzina 
jest na Ukrainie wciąż w powija-

Wyróżnienia 
za pracę społeczną
Ruszył nabór wniosków w dwunastej edycji Nagród 
Stalowy Anioł, przyznawanych przez zarząd woje-
wództwa osobom wyróżniającym się w pomocy spo-
łecznej. Laureatami mogą zostać osoby lub zespoły 
będące animatorami zmian, prezentujące twórcze 
podejście do idei rozwoju społeczności lokalnych 
i rozwiązywania lokalnych problemów społecznych. 
Zgłoszenia są przyjmowane do 30 września. 

Region

– Praca na rzecz drugiego 
człowieka to misja. Przyznając 
doroczne wyróżnienia chcemy 
promować najciekawsze i naj-
bardziej wartościowe inicjatywy 
w tej dziedzinie, nowatorskie 
osiągnięcia oraz postawy rzetel-
ności i ofiarności wśród pracow-
ników, a także wolontariuszy –  
mówi marszałek Piotr Całbecki.

Nagrody przyznawane są 
między innymi za tworzenie 
i realizowanie modelowych roz-
wiązań w zakresie opieki nad 
dzieckiem i rodziną, wdrażanie 
projektów aktywizacji i inte-
gracji społecznej osób wyklu-
czonych, aktywizowanie i inte-
growanie wspólnot lokalnych, 

wspieranie sektora ekonomii 
społecznej i wolontariatu, pro-
mowanie dobrych praktyk z za-
kresu integracji społecznej oraz 
zaangażowanie w pracę na rzecz 
innych i bezinteresowną pomoc 
osobom potrzebującym.

Kandydatów do nagrody 
mogą zgłaszać przedstawiciele 
organów administracji rządowej 
i samorządowej, przedstawicie-
le jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej, przedsta-
wiciele organizacji pozarzą-
dowych, kościołów, związków 
wyznaniowych oraz laureaci 
Stalowego Anioła.

Wnioski o przyznanie nagro-
dy należy składać do 30 września 
2018 roku osobiście do siedziby 
Departamentu Spraw Społecz-
nych, Wdrażania EFS i Zdrowia 
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 
73 lub przesłać pocztą na adres 
urzędu (plac Teatralny 2, 87-
100 Toruń). Bliższych informa-
cji udzielają pracownicy Biura 
Wsparcia Rodziny i Przeciwdzia-
łania Przemocy; telefon (056) 
652 18 14, e-mail: d.piekarek@
kujawsko-pomorskie.pl.

(ToB)
fot. ilustarcyjne

kach i władze Trościańca chcą do-
wiedzieć się jak z remontami dróg 
radzą sobie ich polscy partnerzy. 
Drugą dziedziną życia, która od 
pewnego czasu wzbudza zainte-
resowanie Ukraińców to działal-
ność ochotniczych straży pożar-
nych. W tym celu odbyli wizytę 
w OSP Nowogród, która jest jedną 
z dwóch jednostek w gminie, które 
należą do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego.

Na Ukrainę delegacja wróciła 
z 11 kartonami książek. Zebrano je 
w ramach akcji, której celem było 
stworzenie specjalnego polskiego 
działu w jednej z tamtejszych bi-
bliotek.

(pw)
fot. nadesłane
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500 zł będzie otrzymywać 600 
młodych ludzi. 

Prymusi Zawodu 
Kujaw i Pomorza
Kolejny program pogram 

wsparcia dla zdolnej młodzieży 
adresowany jest do uczniów tech-
ników i szkół zawodowych. Środki 
z projektu „Prymusi Zawodu Kujaw 
i Pomorza” mają pomóc w kształ-
ceniu potrzebnych na rynku pracy 
specjalistów. W pierwszej edycji 
przedsięwzięcia stypendia (od 200 
do 500 zł miesięcznie) otrzymało 
dotąd 622 uczniów z 72 szkół na-
szego regionu. W nowym roku 
szkolnym odbierze je taka sama 
liczba uczniów 

Marszałkowskie stypendia 
edukacyjne: dla uczniów szkół 
zlokalizowanych na terenie woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego; 
przyznawane na okres 10 miesięcy 
danego roku szkolnego (rocznie od 
2 do 5 tysięcy złotych), a ich wy-
sokość zależy od pozycji ucznia 
na liście rankingowej oraz rodzaju 
szkoły w jakiej uczeń pobiera na-
ukę; wsparcie można przeznaczyć 

na cele związane z rozwojem edu-
kacyjnym - m.in. zakup książek, 
komputera, udział w dodatkowych 
zajęciach i konkursach, opłacenie 
dostępu do internetu, dojazdów 
do szkoły oraz zakwaterowania; fi-
nansowane ze środków w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Kujawsko-Po-
morskiego. 

Jak aplikować o stypendium: 
nabory wniosków od 1 do 30 
września; potrzebne dokumenty: 
wniosek o przyznanie stypendium 
(dostępny od 1 września na stronie 
projektu), zaświadczenia lub doku-
menty potwierdzające osiągnięcia 
w konkursach lub olimpiadach, ko-
pia świadectwa szkolnego; wydruk 
elektronicznej wersji wniosku uzu-
pełniony o podpisy wraz z doku-
mentami można składać osobiście 
lub przesłać drogą pocztową na 
adres Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego w Toruniu (pl. Teatralny 2, 
87-100 Toruń).

(ToB)

Nowy rok szkolny wystartował
KOWALEWO POMORSKIE  3 września we wszystkich szkołach rozbrzmiewał pierwszy dzwonek, oznaj-
miając rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Po 72 dniach słonecznych wakacji uczniowie wrócili w szkolne 
mury, aby z zapałem zdobywać wiedzę i doskonalić umiejętności, a także... z utęsknieniem wyczekiwać na  
kolejne wakacje za rok

R E K L A M A

W Zespole Szkół w Kowalewie 
Pomorskim naukę zaczęli ucznio-
wie technikum logistycznego, 
mechatronicznego oraz żywienia 

i usług gastronomicznych, a po-
nadto szkoły branżowej I stop-
nia. Symbolicznego otwarcia do-
konał dyrektor placówki Bogdan 

Oskwarek, który życzył wszyst-
kim uczniom satysfakcji z osiąga-
nych wyników oraz sukcesów na 
egzaminach zewnętrznych. 

Również nauczyciele kowa-
lewskiego Zespołu Szkół nie-
ustannie podnoszą swoje kwa-
lifikacje. Podczas uroczystego 
apelu dyrektor Oskwarek złożył 
gratulacje nauczycielkom, które 
uzyskały wyższe stopnie awan-
su zawodowego: nauczycielem 
dyplomowanym została anglist-
ka Agnieszka Szymańska, a na-
uczycielem mianowanym mate-
matyczka Iwona Kamper. Panie 
otrzymały piękne kwiaty, zaś 
dyrektor Bogdan Oskwarek prze-

Nauczyciele Zespołu Szkół nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. 
Agnieszka Szymańska została nauczycielem dyplomowanym, 
a Iwona Kamper – mianowanym

kazał im słowa uznania za do-
tychczasowe osiągnięcia, życząc 
kolejnych sukcesów.

Okolicznościowy program 
artystyczny przygotowali ucznio-
wie klas czwartej i trzeciej tech-
nikum pod kierunkiem polonisty 
Krzysztofa Zaniewskiego. W pro-
gramie nie zabrakło akcentów 

patriotycznych. Organizatorzy 
podkreślili doniosłą, setną rocz-
nicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości, ponadto uczestnicy 
apelu minutą ciszy uczcili pamięć 
ofiar II wojny światowej.

(krzan)
fot. nadesłane

Okolicznościowy program artystyczny przygotowali uczniowie klas czwartej 
i trzeciej technikum

– Dobra edukacja to klucz do 
dobrej przyszłości. Zależy nam, by 
uzdolnieni młodzi ludzie mieli wa-
runki ku temu, by w pełni wyko-
rzystać swój potencjał. Najwyższa 
kwota pomocy, którą będziemy 
przyznawać w ramach trzech na-
szych projektów stypendialnych to 
500 złotych miesięcznie. Na wnio-
ski czekamy do końca września 
– mówi marszałek województwa 
Piotr Całbecki.

Prymus Pomorza i Kujaw
Pomysł przyznawania stypen-

diów powstał z myślą o uczniach, 
którzy uzyskują dobre wyniki 

w nauce z przedmiotów przyrod-
niczych, informatycznych, ma-
tematyki, języków obcych oraz 
przedsiębiorczości. Marszałkow-
skie stypendia (w wysokości od 200 
do 500 zł miesięcznie) otrzymują 
uczniowie starszych klas szkół 
podstawowych oraz zawodowych, 
branżowych, liceów i techników. 
W ciągu dwóch pierwszych edycji 
programu z tej pomocy skorzysta-
ło już 3,2 tysiąca najzdolniejszych 
młodych ludzi. W roku szkolnym 
2018/19 otrzyma ją 1,5 tysiąca 
uczniów. 

Humaniści na start!

Nie zapominamy też o mło-
dych mieszkańcach regionu, któ-
rzy osiągają bardzo dobre wyniki 
z przedmiotów humanistycznych. 
Chodzi o uczniów z klas VII i VIII 
podstawówek, III klas gimnazjów 
oraz liceów ogólnokształcących, 
którzy z historii i języka polskie-
go uzyskali średnią co najmniej 
4,5 oraz są laureatami lub fina-
listami ogólnopolskich olimpiad 
z przedmiotów humanistycznych 
albo konkursów organizowanych 
w naszych regionie. W nowym 
roku szkolnym comiesięczne sty-
pendium w wysokości od 200 do 

Region

Sięgnij po stypendium
Ruszyły nabory wniosków w ramach marszałkowskich programów stypendial-
nych dla zdolnej młodzieży w roku szkolnym 2018/2019. Urząd Marszałkowski 
realizuje obecnie trzy takie projekty – dla uczniów uzdolnionych w zakresie 
przedmiotów ścisłych, języków obcych i przedsiębiorczości, dla uczniów szkół 
zawodowych oraz dla humanistów. Wysokość wsparcia to nawet 500 złotych 
miesięcznie.
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oczami działacza związkowego
WYWIAD  Mieszkaniec naszego powiatu Jacek Żurawski jest przewodniczącym NSZZ „Solidarność” 
Regionu Toruńsko-Włocławskiego. W rozmowie z naszym tygodnikiem opowiada o działalności związ-
ku oraz o niedzielach wolnych od handlu

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

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

– Jak pan określi pracę 
w „Solidarności”? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– A co z pracownikami in-
nych działalności? 

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

– Dziękuję za rozmowę. 
***

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

Rozmawiała i fot. 
Daria Szpejenkowska
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wojewódzkie dożynki za nami
REGION  2 września w Wąbrzeźnie odbyły się dożynki wojewódzko-diecezjalne. Gospodarzami tej do-
niosłej uroczystości były lokalne władze samorządowe, z burmistrzem Leszkiem Kawskim oraz starostą 
Krzysztofem Maćkiewiczem na czele, a także marszałek województwa Piotr Całbecki, przewodniczący 
sejmiku Ryszard Bober i ordynariusz diecezji toruńskiej ks. biskup Wiesław Śmigiel. Rolnicze święto sta-
nowiło ponadto okazję do wręczenia państwowych i resortowych odznaczeń oraz wyróżnień

Wśród wielu oficjalnych 
gości byli m.in. wiceminister 
rolnictwa Ryszard Zarudzki, 
wojewoda kujawsko-pomorski 
Mikołaj Bogdanowicz, starosto-
wie, wójtowie i burmistrzowie 
z terenu województwa, a także 
parlamentarzyści z naszego re-

gionu – Iwona Michałek i Paweł 
Szramka. 

Po uroczystej mszy świętej 
w kościele śś. Apostołów Szy-
mona i Judy Tadeusza barwny 
korowód dożynkowy przema-
szerował do amfiteatru na Pod-
zamczu. Tu na wzgórzu zamko-

wym swoje stoiska wystawowe 
zaprezentowały samorządy oraz 
instytucje związane z rolnic-
twem, a także stowarzyszenia, 
lokalne grupy działania i przed-
siębiorcy. Swój „bojowy chrzest” 
przeszedł nowy amfiteatr, wzbu-
dzając podziw i słowa uznania, 

zarówno wśród wąbrzeźnian, 
jak też gości spoza miasta. Fina-
łowy koncert zespołu De Mono 
był dopełnieniem niedzielnych 
atrakcji.

Zaszczytną rolę starostów 
tegorocznych dożynek pełni-
li Anna i Radosław Cegielscy 
z Wielkich Radowisk w gminie 
Dębowa Łąka. Państwo Cegielscy 
wychowują czworo dzieci, a tak-
że prowadzą gospodarstwo rolne 
o powierzchni 40 ha, zajmując 
się przede wszystkim produkcją 
mleka i hodowlą bydła. Pracę 
w rolnictwie łączą z aktywno-
ścią społeczną. Anna Cegielska 
od 2010 roku jest sołtysem wsi 
i z powodzeniem aktywizuje 
mieszkańców w działania na 
rzecz lokalnej społeczności, na-
tomiast Radosław Cegielski jest 
aktywnym strażakiem w OSP. 

Podczas przemówień nie 
zabrakło życzeń dla rolników 
z okazji ich święta, ale także 

zapewnień, że w trudnej sytu-
acji mogą oni liczyć na pomoc 
państwa. Wojewoda kujawsko-
pomorskim wspomniał m.in., iż 
rolnicy mogą liczyć na rządową 
pomoc w pokryciu strat, spowo-
dowanych tegoroczną suszą. 

– Od czterech już lat na-
wiedzają nas klęski żywiołowe 
i jako strona rządowa staraliśmy 
się zawsze pomóc rolnikom. Tak 
będzie i w tym roku. Na 64 tys. 
gospodarstw rolnych szacuje-
my, że ucierpiało 40 tys. Mamy 
przeznaczoną kwotę pomocy, 
może ona być rozszerzona. Rol-
ników, w tej trudnej sytuacji, na 
pewno nie zostawimy samych 
– zapewniał wojewoda Mikołaj 
Bogdanowicz. Zapowiedź pomo-
cy dla rolników wyraził ponadto 
wiceminister Ryszard Zarudzki, 
który odczytał list przygoto-
wany przez szefa resortu Jana 
Krzysztof Ardanowskiego. 

Tekst i fot. (krzan)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz i wiceminister Ryszard Zarudzki wręczyli ordery druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej

Barwny korowód dożynkowy
Burmistrz Leszek Kawski i starosta Krzysztof Maćkiewicz 
byli gospodarzami dożynek

Gospodarze wojewódzko-diecezjalnych dożynek mieli także 
czas na mniej oficjalne spotkania z uczestnikami uroczystości

Wszyscy uczestnicy konkursu na wieniec dożynkowy 
otrzymali specjalne certyfikaty Zgodnie z tradycją dla wszystkich przygotowano chleb upieczony z tegorocznych zbiorów
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wakacje z biblioteką
GOLUB-DOBRZYŃ  Za dziećmi i młodzieżą dwa miesiące wypoczynku. Sprawdzamy jak nasi najmłodsi 
spędzali wakacje z miejscową biblioteką

W poprzednich numerach 
naszego tygodnika pisaliśmy, co 
w tym roku dla młodych miesz-
kańców Golubia-Dobrzynia 
przygotował dom kultury. Tym 
razem przyjrzeliśmy się ofercie 
miejskiej i powiatowej biblioteki 
publicznej. Zajęcia odbywały się 
w jej fili przy ul. Mickiewicza 6 
na Osiedlu Młodych.

W cyklu pod hasłem „Ty-
dzień Letnich Wakacji”, który 
trwał od 6 do 10 sierpnia, wzięło 
udział kilkanaście osób. Dzieci 
miały zapewnione drugie śnia-
danie i fachową opiekę. Zajęcia 
dla nich prowadziła bibliotekarz 
Ewa Serkowska i Alicja Liczner-
ska. Tematem przewodnim było 

rozwijanie wyobraźni i zdolno-
ści plastycznych.

Dzieci uczyły się różnych 
technik plastycznych („Pla-
styczna dłoń”), tworzyły kukieł-
ki z papieru, aby w ten sposób 
zbudować własny teatrzyk. Była 
też nauka tworzenia różnych 
przedmiotów przy wykorzysta-
niu kolorowego papieru. Nie za-
brakło gier i zabaw planszowych 
oraz oglądania filmu. W tym 
przypadku była to historia o ho-
telu dla psów. Bardzo ciekawe 
okazały się zajęcia multimedial-
ne przeprowadzone na różnych 
serwisach internetowych.

(Maw)
fot. nadesłane

Ćwiczenia plastyczneZajęcia multimedialne cieszyły się dużym zainteresowaniem

Nie brakowało baniek mydlanych

Drugie śniadanie
Malowanie twarzy

Gmina Radomin

30 lat minęło…
W sobotę 8 września o godzinie 17.00 w Ośrodku Cho-
pinowskim w Szafarni planowany jest koncert z oka-
zji 30-lecia funkcjonowania tej instytucji. 

10 września 1988 roku 
w obecności władz wojewódzkich 
i lokalnych miało miejsce oficjal-
ne otwarcie Ośrodka Kultury im. 
Fryderyka Chopina w Szafarni. 
Wydarzeniu temu towarzyszył 
recital Ewy Pobłockiej połączony 
z czytaniem fragmentów Kuriera 
Szafarskiego przez aktora Igora 
Śmiałowskiego.

Z tej okazji w najbliższą sobotę 
z recitalem chopinowskim wystąpi 

Rafał Błaszczyk, laureat licznych 
konkursów pianistycznych, obec-
nie student drugiego roku studiów 
doktoranckich w klasie prof. Ewy 
Pobłockiej. W jego interpretacji 
zabrzmią kompozycje Fryderyka 
Chopina.

– Drugą część tego wydarzenia 
wypełni przedstawienie drama-
tyczno-muzyczne Sufit i podłoga 
w reżyserii Anny Kękuś – tłumaczy 
Bartłomiej Kozłowski z Ośrodka 

Chopinowskiego. – Poezja i proza 
Tadeusza Różewicza czy Cypriana 
Kamila Norwida budują warstwę  
literacką dzieła, a dopełnia ją mu-
zyka z pogranicza jazzu i ekspery-
mentu. W przedstawieniu udział 
wezmą: Krzysztof Ścierański (wir-
tuoz gitary basowej, legenda pol-
skiego jazzu, kompozytor), Marcin 
Jajkiewicz (wokalista jazzowo-ro-
zrywkowy), Igor Obłoza (aktor te-
atralny i filmowy).

Bilety w cenie 15/20 zło-
tych można rezerwować za po-
mocą elektronicznego systemu 
rezerwacji lub telefonicznie:  
56 682 79 30. Ośrodek zastrzega, że 
wszystkie nieodebrane rezerwacje 
są automatycznie anulowane 20 
minut przed koncertem i ponow-
nie skierowane do sprzedaży. Nie 
dotyczy to osób korzystających 
z Chopin Busa.

Informujemy, że na koncert 
można dojechać Chopin Busem 
(bilet na przejazd podlega rezer-
wacji) – z Torunia: 15:00 – Urząd 
Marszałkowski, Plac Teatralny  
2 (bilet w obie strony 10 zł); 15:10 
– Rubinkowo, przystanek przy 
markecie Obi (bilet w obie strony 
10 zł); z Golubia-Dobrzynia – 15:50 
– Starostwo Powiatowe, pl. 1000-
lecia 25 (przejazd darmowy). Po-
wrót  po koncercie.

(ToB)
fot. nadesłane

GMina GOLUB-DOBRZYŃ  Przecięli wstęgę

31 sierpnia rok szkolny rozpoczął się w nowym punkcie przedszkolnym 
w Węgiersku. Zapotrzebowanie na tego typu obiekt było duże. Dostęp-
nych było 16 miejsc dla dzieci i wszystkie zostały wypełnione. Maluchy 
będą mogły korzystać z zajęć przedszkolnych w pełnym wymiarze godzi-
nowym, co pomoże rodzicom, którzy dojeżdżają do pracy.

(pw)
fot. nadesłane 
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Wyższa renta socjalna

1 września weszła w życie ustawa podwyższająca rentę socjal-
ną. W maju tego roku parlament uchwalił jednogłośnie ustawę 
zwiększającą to świadczenie z 865,03 do 1029,80 zł. W efekcie 
renta socjalna wzrosła do 100% kwoty najniższej renty z tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy. Nowe przepisy weszły w życie 
w sobotę, ale z mocą obowiązującą od 1 czerwca. Oznacza to, 
że renta socjalna w podwyższonej wysokości będzie wypłacana 
we wrześniu z dodatkowym trzymiesięcznym wyrównaniem. Dla 
osoby, która miała wypłacane to świadczenie w czerwcu, lipcu 
i sierpniu br., wyrównanie wyniesie 494,31 zł brutto. Łączna wy-
sokość renty socjalnej do wypłacenia we wrześniu wyniesie więc 
1524,11 zł brutto.

Nowe wzory paszportów

Wszyscy, którzy od 5 listopada będą składali 

wnioski o wydanie paszportu, otrzymają doku-

ment według nowego wzoru. Tego dnia wejdzie 

w życie zmiana rozporządzenia ministra spraw 

wewnętrznych. Dokumenty będą lepiej zabezpie-

czone, a na ich stronach znajdą się motywy gra-

� czne związane z obchodzoną w tym roku 100. 

rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Nowy paszport będzie zawierał także dodatkowe 

oznaczenia przeznaczone dla osób niewidzących 

i niedowidzących. 
Nie będzie obowiązku wymiany starych paszpor-

tów na nowe. Wszystkie w dotychczasowej formie 

gra� cznej pozostają ważne do wskazanego w do-

kumencie terminu.

Będzie ustawa o ustroju rolnym? 

Jak czytamy na stronie internetowej resortu rolnictwa, jesz-
cze w tym miesiącu pojawi się propozycja nowelizacji ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego. Zmiany będą miały na celu m.in. 
złagodzenie dotychczas obowiązujących ograniczeń w obrocie 
nieruchomościami rolnymi. Utrzymana zostanie zasada, zgodnie 
z którą nabywcami nieruchomości rolnych powinni być przede 
wszystkim rolnicy indywidualni, prowadzący gospodarstwa rodzin-
ne, będące w myśl art. 23 Konstytucji podstawą ustroju rolnego 

państwa. Przewiduje się zwiększenie powierzchni nieruchomości 
rolnej wyłączonej spod przepisów ustawy do 1 ha (dotychczas 

do 0,3 ha). Zmiana ta ułatwi nabywanie niewielkich nierucho-
mości rolnych przez osoby zainteresowane osiedleniem się na 

wsi.

Pomoc 
dla poszkodowanych rolników 

Producenci rolni, których gospodarstwa zosta-ły dotknięte suszą lub powodzią obejmującą co najmniej 70 proc. danej uprawy, mogą od 14 do 29 września składać wnioski o udzielenie pomo-cy. Stawka wsparcia wynosi 1 tys. zł na 1 ha po-wierzchni upraw. Wnioski należy złożyć do kierow-nika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producen-ta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl)

Strzelnice w powiecie 

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs ofert na dofinan-
sowanie budowy lub remontu strzelnic, które będą umożliwiały pro-
wadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Samorządy będą 
mogły uzyskać dotacje od MON-u w wysokości do 80 proc. wartości 
projektu. Warunkami ubiegania się o dotacje jest dysponowanie przez 
samorząd nieruchomością i pokrycie co najmniej 20 proc. kosztów 
budowy lub remontu strzelnicy. MON czeka na oferty samorządów 
do 21 września. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 19 października 
2018 roku. Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Mini-
sterstwa Obrony Narodowej.

Ponad 1,5 mln wniosków o 500 plus 

Jak informuje resort rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej, rodzice i opiekunowie złożyli już 1,52 mln 
wniosków o świadczenie Rodzina 500+ na nowy 
okres świadczeniowy. Prawie 40 proc. wniosków 
złożono online. Jeśli zainteresowani zdążyli z doku-
mentami w lipcu lub sierpniu, pieniądze otrzymają 
do końca października. Jeśli wniosek złożą we wrze-
śniu, świadczenie tra�  do nich do końca listopada, 
z wyrównaniem za październik. Wniosek złożony 
w październiku to wypłata do końca grudnia z wy-
równaniem za październik i listopad. 
Wniosek o „Rodzina 500+” na nowy okres świadcze-
niowy trzeba złożyć do końca października.

Zarejestruj zwierzęta przez internet

Ruszył, przygotowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, Portal IRZplus. Dzięki niemu rolnicy i przedsiębiorcy z terenów 
wiejskich, którzy posiadają oznakowane bydło, owce, kozy czy świnie, 
mogą szybko i wygodnie dokonywać przez internet zgłoszeń o zdarzeniach 
dotyczących zwierząt gospodarskich, np. o ich urodzeniu, kupnie, wywozie 
lub uboju. Za pośrednictwem IRZplus można także bez wychodzenia z domu 
złożyć zapotrzebowanie na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz oraz 
ich duplikaty, a także zamówić duplikaty paszportów dla bydła. Posiadacze 
zwierząt, którzy chcą korzystać z Portalu IRZplus, uzyskają do niego dostęp, 
rejestrując się w aplikacji e-WniosekPlus w celu utworzenia nowego konta. Je-
śli natomiast mają już dostęp do tej aplikacji, mogą w łatwy sposób, podczas 
logowania, rozszerzyć posiadane uprawnienia o dostęp do Portalu IRZplus lub 
skorzystać z posiadanego dostępu do dotychczasowej aplikacji CK IRZ. Obowią-
zek dokonywania zgłoszeń, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa żyw-
ności, nakłada ustawa o systemie identy� kacji i rejestracji zwierząt.
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Rolnicze związki 
proponują ministrowi

Warmia i Mazury z ASF

Nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi pochodzi 
z naszego województwa. Ostatnio otrzymał od miej-
scowych rolników szereg skarg i propozycji.

Afrykański pomór świń występuje ostatnio w gospo-
darstwach na północy naszego kraju.

Finanse

Finanse

Więcej na paliwo

Jak oszczędzić ropę? 

30 litrów oleju napędowego na dużą jednostkę prze-
liczeniową (DJP) – taki limit zwrotu akcyzy od paliwa 
rolniczego ma obowiązywać w przyszłości.

Olej napędowy jest drogi, co wymusza szukanie sposobów na oszczędzanie go. 
Zainspirujemy się wskazówkami amerykańskiego resortu rolnictwa.

Polityka

Choroby

Łatwiej o działkę
PRAWO  Wprowadzenie ustawy o obrocie ziemią rolną zna-
cząco utrudniło jej zakup. Politycy – chociaż utrzymują, że za-
trzymało to spekulacje gruntami ornymi – już deklarują polu-
zowanie zapisów

27 sierpnia w Przysieku ob-
radowało Porozumienie Związ-
ków Zawodowych i Organizacji 
Rolniczych Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego. Pierwszy z jego 
postulatów dotyczy komisji szacu-
jących straty spowodowane suszą. 
Zdaniem rolników, powinny pra-
cować codziennie – także w week-
endy. O ile łatwo oszacować stan 
kukurydzy, rzepaku czy żyta, to 
w przypadku okopowych nie jest 
to już proste. Gospodarze doma-
gają się, by komisje gminne szaco-
wały straty na wszystkich gatun-
kach roślin i glebach, gdzie ubytki 
faktycznie wystąpiły. Aneksy za-
wierające informacje o stratach 
w uprawach buraków, ziemniaków 
i kukurydzy powinien przyjmo-
wać i oceniać wojewoda. Ciekawą 
propozycją jest ta, by do oceniania 
upraw używać także zdjęć sateli-
tarnych. 

Drugi problem to umowy kon-
traktacyjne – podpisując je, rolnik 
deklarował, że dostarczy określo-
ny plon. Niestety, z powodu suszy 
okazało się to niemożliwe. Związ-
ki rolnicze chcą, by władze woje-
wódzkie i rząd pomogły w polu-
bownym załatwieniu tej kwestii. 

Kolejne postulaty dotyczą 

dwukrotnej w roku wypłaty do-
płat do materiału siewnego i do 
paliwa rolniczego oraz uzależnie-
nia kwoty de minimis od wielko-
ści gospodarstwa. Porozumienie 
apeluje o przyśpieszenie wypłaty 
dopłat bezpośrednich dla gospo-
darstw najbardziej poszkodowa-
nych przez żywioły. Pomoc jest 
potrzebna już. Zaliczka powinna 
wynosić 70% należnej kwoty, a nie 
30%, jak to było dotychczas.

Gminy, by ulżyć rolnikom, 
ustalają stawkę podatku rolnego 
na najniższym dopuszczalnym 
prawem poziomie. W ten sposób 
pomagają gospodarzom, ale jed-
nocześnie szkodzą sobie. Niska 
stawka podatku oznacza bowiem 
obniżenie przez rząd subwencji 
z budżetu centralnego. Rolni-
cy apelują, by skończyć z takim 
krzywdzeniem samorządów. 

Kolejne postulaty są związane 
z ASF. Gospodarze chcą zwiększe-
nia sanitarnego odstrzału dzików, 
a nawet całkowitej likwidacji po-
pulacji tego zwierzęcia. Poza tym 
wnioskują o wzmożenie kontroli 
fito- i zoosanitarnych na grani-
cach oraz o wstrzymanie importu 
zbóż z Ukrainy.

(pw)

Ogniska choroby odnotowano 
na Warmii i Mazurach pod koniec 
sierpnia. W pierwszym przypadku 
ASF stwierdzono w małym gopso-
darstwie, gdzie utrzymywano 20 
świń. W drugim zutylizowano 2718 
tuczników. 

Choroba zbiera żniwo na 
świecie. Nowe ogniska pojawia-
ją się w Chinach oraz w Europie 
– ostatnio  w Bułgarii i Rumu-
nii. W ostatnim z wymienionych 
państw pojawiła się w gigantycz-
nej fermie, liczącej 140 tys. tucz-
ników. Wszystkie zutylizowano. 
W Rumunii choroba rozprzestrze-
niła się za sprawą rolników. Gdy 
w gospodarstwie padała świnia, 
obawiali się zgłaszać przypadek 
i wyrzucali zwierzę do Dunaju. 
Wielka ferma czerpała wodę wła-
śnie z tej rzeki. 

Co dzieje się, gdy w gospodar-
stwie stwierdza się ASF? Służbom 
weterynaryjnym przyświecają 
wówczas trzy cele. Pierwszym jest 
jak najszybsza likwidacja ogniska, 
drugim ustalenie źródła choroby, 

a trzecim ustalenie, czy choroba 
nie została zawleczona do sąsia-
dów i zakładów przetwórczych. 

Wszystkie świnie znajdujące 
się w gospodarstwie zostają za-
bite, a ich zwłoki zutylizowane. 
Niszczone są również produkty 
pozyskane od świń, pasze itd. Na-
stępnie przeprowadza się grun-
towne czyszczenie oraz dezyn-
fekcję przy użyciu odpowiednich 
preparatów biobójczych, które wy-
kazują działanie unieszkodliwiają-
ce w stosunku do wirusa ASF.

To jednak nie koniec. Rolnik 
nie może od tak wrócić do pro-
dukcji. Musi minąć co najmniej 40 
dni od zakończenia dezynfekcji 
do momentu wprowadzenia no-
wych zwierząt. Wszyscy hodowcy, 
u których wystąpiło ognisko ASF, 
spełniający wymagania weteryna-
ryjne (w tym z zakresu identyfika-
cji i rejestracji świń) otrzymają na-
leżne im odszkodowanie za straty 
poniesione w związku z działania-
mi inspekcji weterynaryjnej. 

(pw)

W tym roku rolnicy złożyli 
już wnioski o zwrot akcyzy. Li-
mit wynosił 1 zł na 1 l oleju na-
pędowego, przy maksymalnym 
zużyciu 86 l/ha. Już wówczas 
postulowano, by został zwięk-
szony do poziomu 126 l/ha. 

W projekcie pojawia się maksy-
malna stawka 100 l/ha. 

Ministerstwo pochyliło się 
także nad postulatami rolników, 
którzy uprawy wykorzystują do 
hodowli zwierząt. W ich przy-
padku zamiast stawki hekta-

rowej ustanowiono stawkę na 
dużą jednostkę przeliczeniową. 
W projekcie zaproponowano, by 
na 1 DJP było to 30 l oleju na-
pędowego. Samorząd rolniczy 
postuluje, by podnieść stawkę 
do 40 l. 

Rolnicy proponują również, 
by wnioski o zwrot akcyzy rolni-
cy mogli składać w marcu i wrze-
śniu. Są to miesiące z mniejszym 
obciążeniem pracami polowymi 
i przez to jest więcej czasu na 
formalności. 

(pw)

Rocznie amerykańscy farme-
rzy wydają na paliwo 5,84 mld do-
larów, co stanowi niemal 26 proc. 
kosztów. Dane te skłoniły urzędni-
ków do polecenia rolnikom kilku 
unowocześnień, by zmniejszyć zu-
życie oleju napędowego. Pierwsze 
z zaleceń dotyczy przechowywa-
nia paliw w zbiornikach. Okazuje 
się, że ze zbiornika o pojemności 
ponad tysiąca litrów, intensywnie 
użytkowanego, co roku może od-
parować ok. 400 l paliwa! Zaleca 
się, by zbiorniki paliwowe stały 
w cieniu i były pomalowane na 

biało, by odbijać promienie sło-
neczne. 

Kolejny sposób na oszczędno-
ści to stosowanie paliwa zimowego 
i letniego, w zależności od warun-
ków pogodowych. Pracownicy jed-
nego z uniwersytetów stworzyli 
nawet specjalny szacunek zużycia 
paliwa przez traktor. Rolnik może 
porównać go z wynikami osiągany-
mi w gospodarstwie i stwierdzić, 
czy jego jazda jest ekonomiczna, 
czy może są problemy ze sprzę-
tem, który zużywa więcej paliwa 
niż to konieczne itd. 

Rząd USA proponuje tak-
że uprawę bezorkową, ponieważ 
zmniejsza ona zużycie paliwa. 
Dużą uwagę zwraca się na poślizg 
kół traktora na skutek zbyt lekkie-
go lub zbyt dużego ładunku. Jak to 
sprawdzić? Wystarczy obserwo-
wać odcisk kół pozostawiany za 
traktorem. Odpowiednie zdjęcie 
pokazujemy obok artykułu.

Jak widać, nawet w kraju, któ-
ry posiada ogromne zapasy paliw 
kopalnych dba się o ich zużycie, bo 
paliwo to pieniądz. 

(pw)

Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi stwierdził niedawno, że 
zmiana w ustawie ma dotyczyć 
wyłączenia spod jej przepisów 
użytków rolnych o powierzchni 
do hektara. Dotąd było to 0,3 ha. 
Powyższy zapis ograniczał plany 
inwestycyjne osób, które chciały 
osiedlić się na wsi. 

Na zapowiadanej zmianie 
skorzystają też rolnicy Będą mo-
gli zarobić, sprzedając nierucho-

mość samodzielnie dowolnej oso-
bie. Nie będą musieli już pytać 
o zgodę Dyrektora Generalnego 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa.

Badacze rynku już dawno 
wskazywali, że po 2016 roku roz-
kwitł rynek mieszkań miejskich, 
a zmalała sprzedaż działek wiej-
skich. Wszystko za sprawą usta-
wy o obrocie ziemią. Sprzedaż 
nieruchomości rolnych spadła 

o 17 proc. między 2016 a 2017 ro-
kiem. Wzrosła za to cena hekta-
ra gruntu ornego. Stawia to pod 
znakiem zapytania polityczne re-
zultaty, zapowiadane podczas ob-
ostrzania przepisów dotyczących 
sprzedaży ziemi. Przed 2016 roku 
twierdzono, że to spekulacja na 
rynku powoduje, że ziemia dro-
żeje. Dwa lata po tym, jak niemal 
zamrożono rynek, ceny rosną. 

(pw)
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Kilka pytań 
o… służebność przesyłu 

ADWOKAT RADZI  Tym razem w naszym cyklu omawiamy kwestię problemów związanych ze słupami 
energetycznymi znajdującymi się na prywatnych działkach

Anna Krawczyk-Koźmińska, 
prowadząca Kancelarię Adwokac-
ką w Wąbrzeźnie (ulica Wolno-
ści 4, tel. 663 018 891), w formie 
przystępnych pytań i odpowiedzi 
przybliża Czytelnikom zawiłości 
prawa. Jeżeli mają Państwo jakieś 
tematy, które warto poruszyć na 
naszych łamach, prosimy o kon-
takt mailowy: redakcja@wpr.info.
pl. 

– O co chodzi z tymi słupa-
mi ?

– Liczni właściciele nierucho-
mości, szczególnie rolnicy, przez 
całe lata znoszą uciążliwości zwią-
zane z tym, że na ich działkach 
znajdują się trakcje energetyczne, 
słupy energetyczne czy trans-
formatory. Niektórzy odziedzi-
czyli swoje nieruchomości z taką 
uciążliwą zawartością, natomiast 
inni poddali się woli zakładów 
energetycznych czy wodociągo-
wych, które instalowały na ich 
działkach urządzenia przesyłowe. 

– Można nie zgadzać się na 
to, aby linie energetyczne czy 
wodociągowe biegły przez naszą 
działkę ?

– Nie, tak dobrze nie jest. 
Zwykle właściciel działki nie ma 
większego wpływu na to, jak 
przebiegać ma linia energetyczna 
czy wodociągowa i jeśli zostanie 
wydana decyzja o lokalizacji ta-
kiej inwestycji, to trudno jest ją 
powstrzymać.  

 – Osoba, która ma na swo-
jej działce niechciane słupy nie 
może odnieść z tego tytułu żad-
nych korzyści ?

– Czasem można uzyskać 
rekompensatę finansową za nie-
chciane słupy znajdujące się na 
naszej działce. To, czy będzie to 
możliwie, zależy od bardzo wie-
lu okoliczności, w szczególności 
od tego, kiedy linie energetyczne 
lub wodociągowe  były wybudo-
wane i na podstawie jakich prze-
pisów to się odbywało. Ważne 

jest również, jaką dokumentacją 
dysponują zakłady energetyczne, 
wodociągowe czy gazownicze. 
Tego typu przedsiębiorstwa prze-
syłowe zwykle nie chcą płacić za 
swoje urządzenia znajdujące się 
na działkach, ale w sprzyjających 
okolicznościach możliwe jest uzy-
skanie znacznych kwot na drodze 
sądowej.

– Kiedy więc mamy szanse 
na jakieś pieniądze ?

– Po pierwsze, przedsię-
biorstwo energetyczne lub inne 
nie może mieć tytułu prawnego 
upoważniającego do korzystania 
z urządzeń czy słupów znajdują-
cych się na naszej działce. Zwykle 
wynika to z księgi wieczystej. Po 
drugie, zwykle bardzo trudno jest 
uzyskać wynagrodzenie w sytu-
acji, kiedy słupy wybudowane 
były ponad 30 lat temu, ponie-
waż przedsiębiorstwa bronią 
się wówczas tym, ze zasiedziały 
służebność przesyłu. Jeśli nato-

miast infrastruktura ta wybudo-
wana została później, możemy 
domagać się ustanowienia tzw. 
służebności przesyłu za wynagro-
dzeniem, najkrócej mówiąc jest 
to wypłacana jednorazowo lub 
okresowo suma pieniędzy za to, 
że linia przesyłowa stoi na naszej 
działce, przecz co utrudnia korzy-
stanie z niej. Czasem w odręb-
nym postępowaniu można żądać 
można także wynagrodzenia za 
bezumowne korzystanie z naszej 
działki nawet za kilka lat wstecz. 

– Jak wyglądają postępowa-
nie sądowe w takich sprawach?

– Sprawy sądowe o ustano-
wienie służebności przesyłu są 
bardzo skomplikowane, wymaga-
ją przeprowadzenia szeregu do-
wodów, w tym opinii biegłych, ale 
niekiedy udaje się uzyskać rekom-
pensatę rzędu kilku lub nawet 
kilkudziesięciu tysięcy złotych, 
w zależności od wielkości działki 
przez którą przebiega linia prze-

syłowa i utrudnień, które wiążą 
się z jej obecnością. Szczególnie 
duże kwoty przyznane mogą być 
wtedy, kiedy linia przesyłowa 
utrudnia wybudowanie budyn-
ków na działce lub w inny sposób 
ogranicza korzystanie z działki. 

adw. Anna 
Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

Mniej dorobisz 
do emerytury i renty
1 września zmieniła się kwota przychodów, jakie może osiągnąć pracujący eme-
ryt i rencista, który nie ukończył powszechnego wieku emerytalnego. Dodatkowe 
zarobki mogą spowodować, że ZUS zmniejszy, a nawet zawiesi wypłacanie świad-
czenia. 

ZUS

Na to, czy ZUS zawiesi lub 
zmniejszy świadczenie, ma wpływ 
przede wszystkim przychód z dzia-
łalności, od której są obowiązkowe 
składki na ubezpieczenia społecz-
ne, np. z umowy o pracę.

Limity dorabiania dla emery-
tów rencistów ustala się na pod-
stawie wysokości przeciętnego 
wynagrodzenia, które oblicza GUS. 
Od 1 września kwoty miesięcznego 
przychodu powodujące zmniejsze-
nie lub zawieszenie emerytur lub 
renty wynoszą odpowiednio:

• 70% przeciętnego wynagro-

Zgłoszeni on-line
Uruchomiona przez resort cyfryzacji e-usługa jest 
coraz bardziej popularna. Dzięki niej, bez wychodze-
nia z domu, rodzice zgłosili narodziny co 10. dziecka 
urodzonego po 1 czerwca.

Społeczeństwo informacyjne

– To dobry wynik. Jednak za-
leży nam, by z naszej usługi korzy-
stało jeszcze więcej rodziców. Uru-
chomiliśmy ją po to, by ułatwić im 
życie – mówi minister cyfryzacji 
Marek Zagórski.

Jak to zrobić? Cały proces to 
5 prostych kroków. Ważne: rodzic, 
który będzie rejestrował narodziny 
(może to być zarówno mama, jak 
i tata) musi mieć aktualny Profil Za-
ufany. Można go założyć np. z po-
ziomu elektronicznego konta ban-
kowego. Co dalej? Wejdź na stronę 
www.obywatel.gov.pl i tam wybierz 
usługę, z której chcesz skorzystać. 
Po zalogowaniu, system poprosi 
o potwierdzenie, że jesteś matką/
ojcem dziecka. Następnie – o zwe-
ryfikowanie twoich danych. Jak tyl-
ko to zrobisz, przejdziesz do zare-
jestrowania narodzin potomka. To, 
czego potrzebujesz na tym etapie, 
to m.in. nazwa szpitala, w którym 
dziecko przyszło na świat oraz imię 
dziecka. Ustal także numer aktu 
małżeństwa lub urodzenia (jeśli 
nie jesteś w związku małżeńskim), 
co pozwoli na weryfikację twoich 
danych w Urzędzie Stanu Cywilne-
go. Kilka kliknięć i gotowe. Kolejny 

krok to wybór adresu, pod którym 
chcesz zameldować dziecko oraz 
sposobu odebrania dokumentów. 
Do wyboru masz skrzynkę na ePU-
AP, odbiór osobisty lub przesyłkę 
tradycyjną pocztą. Ostatni krok to 
podgląd wniosku i podpis (Profilem 
Zaufanym).

– Pierwsze dni dla świeżo 
upieczonych rodziców to zawsze 
czas pełen nowych wyzwań i obo-
wiązków. Zgłoszenie narodzin 
dziecka online to proste, szybkie, 
bezpieczne i bezpłatne narzędzie, 
ale przede wszystkim oszczędność 
czasu rodziców, którzy w tym waż-
nym momencie życia mogą – za-
miast wizyty w urzędzie – spędzić 
go z nowym członkiem rodziny – 
przypomina minister Zagórski.

Możliwość zarejestrowania 
narodzin dziecka przez internet 
działa od 1 czerwca br. To niejedy-
na e-usługa dedykowana rodzicom. 
Nie wychodząc z domu, można już 
m.in. zawnioskować o Europejską 
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotne-
go (EKUZ) dla swoich dzieci, złożyć 
wnioski w programach 500+ i „Do-
bry start”. 

Ministerstwo Cyfryzacji

dzenia miesięcznego – 3164,80 zł
 • 130% przeciętnego wynagro-

dzenia miesięcznego – 5877,40zł
Nowe progi obowiązują do 30 

listopada 2018. W tym okresie eme-
ryci, którzy pobierają wcześniejsze 
emerytury oraz renciści mogą 
dorobić bez ryzyka zmniejszenia 
świadczenia do kwoty 3164,80 zł. 
Jeśli osiągną przychód przekracza-
jący 70 proc. przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia, ale nie 
wyższy aniżeli 130 proc. tego wyna-
grodzenia, to świadczenie zostanie 
zmniejszone o kwotę przekrocze-
nia, nie więcej jednak niż o kwotę 
maksymalnego zmniejszenia, która 
od 1 marca br. wynosi:

• 582,38 zł – emerytura, renta 
z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy,

• 436,82 zł – renta z tytułu czę-
ściowej niezdolności do pracy,

• 495,06 zł – renta rodzinna dla 
jednej osoby

Jeśli natomiast dochód prze-
kroczy 130 proc. przeciętnego wy-
nagrodzenia tj. kwotę 5877,40 zł – 
ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Zawieszeniu ani zmniejszeniu, 
bez względu na wysokość osią-
ganego przychodu, nie podlegają 
emerytury osób, które osiągnę-
ły powszechny wiek emerytalny 
(nie dotyczy to tych osób, których 
emerytura została zawieszona 
w związku z kontynuowaniem za-
trudnienia w ramach stosunku pra-
cy, podjętego przed jej nabyciem). 
ZUS nie zmniejsza ani nie zawie-
sza świadczenia w razie osiągania 
przychodu w przypadku prawa do 
emerytury częściowej. Pełna wy-
sokość gwarantowana jest również 
w przypadku:

• renty inwalidy wojennego, 
z tytułu pobytu w obozie i w miej-
scach odosobnienia lub renty ro-
dzinnej po tych inwalidach,

• renty inwalidy wojskowego 
w związku ze służbą wojskową lub 
renty rodzinnej po żołnierzu, któ-
rego śmierć ma związek ze służbą 
wojskową.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS

fot. ilustracyjne
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 Golub-Dobrzyń
 W niedzielę 9 września o 19.00 w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu wystąpi 

formacja Farben Lehre. Grupa działa od ponad 30 lat i jest jedną z najbardziej cenio-
nych kapel punk-rockowych w naszym kraju. Została założona w Płocku z inicjatywy 
Wojciecha Wojdy i Marka Knapa. Ma na swoim koncie takie utwory jak: „Matura”, 
„Spodnie z GS-u” czy „Anioły i Demony”. Bilety w przedsprzedaży kosztują 25 zł, 
a w dniu koncertu – 35 zł. Wejściówki do nabycia w domu kultury. Rezerwacji telefo-
nicznej można dokonać pod nr. tel. 665 823 666. 

 Wąbrzeźno
 W Wąbrzeskim Domu Kultury można oglądać wystawę Wojewódzkiego Ośrodka 

Animacji Kultury pt. „Uwolnij wspomnienia”. To utrwalone i zatrzymane w czasie oso-
biste wspomnienia pojedynczych osób. Poprzez fotografie uczestniczymy w podnio-
słych chwilach całych rodzin, które celebrują ważne wydarzenia prywatne lub uczest-
niczą w ceremoniach kościelnych. Prezentowane zdjęcia to nie tylko pożółkłe kartki 
z albumów, ale świadectwa przemijania i zmian kulturowych. Ekspozycja dostępna do 
końca września w godzinach pracy jednostki.

 5 września o godzinie 17.00 w WDK zostanie otwarta wystawa „380 lat wsi Książ-
ki 1638-2018”. Ekspozycję przygotowali: Wojciech Deżakowski – członek rady so-
łeckiej sołectwa Książki, Eugeniusz Dylewski – sołtysa sołectwa Książki oraz Macieja 
Sacha – miłośnik historii. – Mimo że wieś jest stosunkowo młoda, wiele okolicznych 
miejscowości ma tradycje sięgającą średniowiecza. Możemy się pochwalić ciekawą 
i niepospolitą historią. Wieś od początku swojego istnienia, aż do końca II wojny świa-
towej związana była z narodem niemieckim i nie zachowało się wiele rzeczy z tamtych 
czasów, niemniej jednak dzięki dużemu zaangażowaniu i długotrwałym poszukiwa-
niom udało się zebrać trochę lokalnych pamiątek oraz odtworzyć niektóre fakty z życia 
naszych przodków – mówi Sacha. Wstęp wolny.

 Po raz kolejny kolekcjonerzy staroci z regionu odwiedzą Wąbrzeźno. 6 września 
od godziny 9.00 na Pl. Jana Pawła II mieszkańcy powiatu wąbrzeskiego będą mogli 
obejrzeć wiele ciekawych i unikatowych eksponatów. Stare monety, odznaczenia, lam-
py, zdjęcia i inne „zakurzone” minionym czasem przedmioty czekają na gości podczas 
tegorocznego spotkania z pasjonatami historii. Jarmarki staroci już na stałe wpisały 
się w kalendarz imprez i z roku na rok cieszą się coraz większą frekwencją. Jest to 
prawdziwa uczta dla koneserów. Pchli targ potrwa do godziny 16.00.

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

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

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

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

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Rypińskie kino
wraca z przytupem

FILM  Rypiński Dom Kultury ogłosił filmowy repertuar na 
najbliższy miesiąc. Fani kina będą mogli zobaczyć m.in. „Mam-
ma Mia! Here We Go Again”, „Iniemamocni 2” czy „Dywizjon 
303. Historia prawdziwa”

W ostatnich miesiącach kino 
w Rypinie przeszło gruntowną 
modernizację. Remont objął salę 
widowiskową, pomieszczenia ad-
ministracyjne oraz hol wejściowy. 
Zmienił się kąt nachylenia widow-
ni, by goście mogli oglądać filmy 
czy spektakle z wysokości. Zwięk-
szyła się też liczba miejsc siedzą-
cych z 211 do 270. Sala jest wypo-
sażona w nowoczesne systemy 
oświetlania scenicznego i nagło-
śnienia. Wymieniony został ekran 
projekcyjny, rozbudowano też 
system kinowy do technologii 3D, 
przebudowano scenę oraz wyko-
nano nową aranżację akustyczną 
ścian i sufitów. 

Na remont budynku pozy-
skano dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020. To 
jednak niejedyne pieniądze, któ-
re powędrowały do Rypina na 
rozwój infrastruktury kultural-
nej. W ramach projektu „Kultura 
w zasięgu 2.0” Rypiński Dom Kul-
tury otrzymał blisko 140 tys. zł na 
zakup systemu elektronicznego 
plakatu. Tablice nie tylko będą in-
formować o aktualnych wydarze-
niach, zastępując tradycyjne afi-
sze, ale będą również wyświetlać 
ofertę instytucji kultury w całym 

naszym województwie. W ostat-
nio piątek obiekt został oficjalnie 
otwarty. RDK podał też wrześnio-
wy repertuar kina. 

W dniach 5-6-7 (16.30) i 8-9 
września (13.30) rypińskie kino 
przygotowało propozycję dla naj-
młodszych widzów – „Jak zostać 
czarodziejem”. Nieśmiały chło-
piec odkrywa przejście do innego 
wymiaru, w którym spotka niesa-
mowite stworzenia.

5-6 (18.45) i 8-9 września 
(18.00) będzie można obejrzeć 
film „Szpieg, który mnie rzucił” 
w reżyserii Susanny Fogel. Przyja-
ciółki rozpoczynają szpiegowską 
przygodę, gdy okazuje się, że były 
partner jednej z nich był agen-
tem. W rolach głównych: Mila Ku-
nis i Kate McKinnon. 

Z kolei 7 (18.45) oraz 8-9 wrze-
śnia (20.40) przyjdzie pora na 
horror w reżyserii Ariego Aste-
ra pt. „Dziedzictwo. Hereditary”. 
Wkrótce po śmierci seniorki rodu 
jej rodzinę zaczynają niepokoić 
tajemnicze zdarzenia.

W dniach 12-13-14 (18.45) oraz 
15-16 września (18.00) kino przy-
gotowało atrakcję dla fanów 
musicalu – „Mamma Mia! Here 
We Go Again”. Sophie, w tej roli 
Amanda Seyfried, spotyka się na 

greckiej wyspie Kalokairi z przy-
jaciółkami swojej matki Donny 
(Meryl Streep) – Rosie (Julie Wal-
ters) i Tanyą (Christine Baranski). 
Główna bohaterka ogłasza, że 
jest w ciąży, ale ma obawy czy 
będzie w stanie sama wychować 
dziecko. Kobiety deklarują swoją 
pomoc, a za moment dołączają 
do nich: mąż Donny, Sam (Pierce 
Brosnan) oraz jej byli partnerzy: 
Harry (Colin Firth) i Bill (Stellan 
Skarsgård). Wspólnie opowiada-
ją historię Donny, która została 
matką w młodym wieku i samo-
dzielnie wychowywała dziecko, 
jednocześnie prowadząc grecką 
willę i śpiewając w zespole. 

W tych samych dniach (12-
13-14 września) o 16.30, a 15-16 
września – o 13.30 i 15.45 zostanie 
wyświetlony film animowany – 
„Młodzi Tytani: Akcja! Film”. 

W drugiej połowie miesiąca 
czekają nas jeszcze takie seanse 
jak: „Iniemamocni 2”, „Rodziny się 
nie wybiera” oraz „Dywizjon 303. 
Historia prawdziwa”. Szczegółowy 
program na drugą połowę wrze-
śnia podamy w kolejnym wydaniu 
naszego tygodnika. Informacje 
o biletach na stronie www.kino.
rypin.eu.

(ToB), fot. RDK
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05:35 Elif

05:35 Elif odc. 316 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 9 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 37 s. 3 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 102 s. 8 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 87 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:50 Kalkalpen. Starodrzew 
 i wapienne skały - fi lm
14:00 Elif odc. 317 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 31 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 10 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 37
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3326
18:30 Korona królów odc. 88 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Festiwal biegowy w Krynicy
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 252 s. 20 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:30 Magazyn śledczy Anity Gargas
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 19
23:50 Ocaleni odc. 24
00:55 Bez tożsamości odc. 12 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 325 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 113 - serial 

07:10 Szpital odc. 394 - serial 

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

09:10 Kryminalni odc. 3 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 669 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 114 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 568 - serial 

14:55 Szpital odc. 395 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 5 - serial

16:50 Kryminalni odc. 4 - serial

17:55 Dr House odc. 7 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 670 - serial 

20:00 Niania - komedia 

22:05 Lucyfer odc. 9 - serial

23:05 Rush odc. 10 - serial 

00:05 Paranoja - thriller 

06:00 Spadkobiercy odc. 48

07:05 Turbo Fast odc. 17 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 18 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 4

09:00 Septagon odc. 3 - serial

10:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 4

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 4 - serial

12:00 Benny Hill odc. 73

12:40 Detektywi w akcji 

 odc. 124 - serial

13:40 STOP Drogówka odc. 181

14:40 Policjantki i policjanci 

 odc. 432 - serial 

15:40 Maria z przedmieścia 

 odc. 2 - serial 

16:45 Światło twoich oczu 

 odc. 2 - serial 

18:00 Septagon odc. 4 s. 1 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 433 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 212 - serial

21:00 Igrzyska na kacu - komedia 

22:50 Kill Bill - fi lm

01:00 Tuż przed tragedią odc. 7 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 19 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 138 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 42
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 99 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 14 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 53 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 99 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 100 s. 3 - serial 
20:00 Taxi 2 - fi lm
21:45 To nie jest komedia 
 dla kretynów - komedia 
23:40 Kryjówka - komedia
01:30 Dyżur odc. 14 s. 2

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:10 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach Historycznych  

 odc. 6

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Madame Tutli-Putli - fi lm

09:05 Jeszcze nie wieczór - komedia

11:00 Biała wizytówka odc. 3 - serial 

12:10 Biała wizytówka odc. 4 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Pajęczarki - komedia 

15:25 Program publicystyczny

16:10 Ostatnie okrążenie

17:25 Cała zima bez ognia - dramat

19:05 Pegaz odc. 102

19:35 Najlepszy klient - fi lm

19:50 Wiatr - fi lm

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Bilardzista - dramat

22:45 Pojedynki stulecia odc. 1 

23:20 Jadwiga Jankowska-Cieślak.  

 Dotknięcie - fi lm

23:50 Scena klasyczna odc. 27

00:45 Niebiańskie żony Łąkowych  

 Maryjczyków - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 369
06:55 Wojenne dziewczyny 
 odc. 18 s. 2 - serial
07:55 Śladami zbrodni 
 i walki 1944 -1956
08:30 Polskie sto lat - fi lm
09:05 Bydgoszcz 1939 - fi lm
09:40 Krew na bruku. 
 Obrona Grodna 1939 - fi lm
10:10 Sensacje XX wieku odc. 43
10:40 Sensacje XX wieku odc. 42
11:10 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 2 - fi lm
12:15 Jan Serce odc. 3 - serial 
13:15 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 37
13:30 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 5 - serial
14:35 Amerykańska broń odc. 2 - fi lm
15:50 Zaginiona fl ota Kolumba - fi lm
16:50 Komunikaty Wojenne odc. 13
16:55 Polacy w bitwie o Anglię - fi lm
17:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Taśmy bezpieki odc. 55
18:55 Wojenne dziewczyny 
 odc. 19 s. 2 - serial 
20:00 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 1 - serial
21:00 Wojna generałów odc. 1 - serial
22:00 Spór o historię odc. 94
22:35 Szerokie tory odc. 71
23:15 Wyjęci spod prawa odc. 2 - serial
00:15 Życie po radziecku odc. 7 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Monster Trucków 
 - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Fatima - orędzie na dziś odc. 2
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Filmowe życiorysy
14:00 Odebrano nam całe dzieciństwo  
 - fi lm
15:15 Kruszynka - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
16:35 Porady medyczne Bonifratrów
17:00 Modlitwa w intencji 
 rodzin i obrony życia 
 poczętego w Sanktuarium 
 św. Józefa w Kaliszu 
19:25 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie
19:30 Superksięga odc. 26 s. 2 - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wbrew wszelkim 
 przeciwnościom - serial 
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Kosmos - fi lm

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 710 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 26 s. 3
07:20 Na sygnale odc. 107 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 155
11:25 The Voice of Poland 
 - Teaser odc. 2
11:26 Rodzinka.pl 
 odc. 235 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1892 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 31
14:10 Postaw na milion
15:05 Na dobre i na złe 
 odc. 710 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 7 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram odc. 5208
18:35 Kronika VERVA Street Racing
18:40 Rodzinka.pl odc. 153 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 38 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1892 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1893 - serial 
20:45 Bake Off Junior odc. 1
21:45 Zgadnij, kim jestem - komedia
23:40 Na sygnale odc. 196 - serial 
00:10 Pracownik miesiąca - komedia 

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 3 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2281

11:00 Ukryta prawda odc. 925 - serial

12:00 Szpital odc. 814 - serial

13:00 Szkoła odc. 577 - serial

14:00 19+ odc. 278 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 5

15:30 Szkoła odc. 578 - serial

16:30 19+ odc. 279 - serial

17:00 Szpital odc. 815 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 926 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5425

20:10 Doradca smaku odc. 4 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2741 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 175

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 18

22:30 Chłopaki nie płaczą - komedia

00:40 Złodzieje odc. 4 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 622 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 623 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 115 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 728 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 9 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 795 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2712 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 841 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3710
16:30 Na ratunek 112 odc. 244 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 234 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2713 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 261 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 119
21:10 Przyjaciółki odc. 135 - serial 
22:10 Joy - fi lm
00:55 Chirurdzy odc. 103 - serial 

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

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

Taksówkarz Daniel i jego przyjaciel Emilien 
znów stawiają czoła zagrożeniu, które zawisło 
nad Francją: yakuza porwała przebywającego 
w Marsylii japońskiego ministra.

Rok 1996. Komandosi giną w tajemniczych 
okolicznościach podczas misji w Afryce. Tylko 
jeden żołnierz uchodzi z życiem, jednak cierpi 
na zanik pamięci. Pod opieką tubylców wraca do 
zdrowia.

„Zgadnij, kim jestem”
(1998r.) TVN 2 21:45

„Taxi 2”
(2000r.) TV Puls 20:00
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05:35 Elif

05:35 Elif odc. 317 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 10 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 38 s. 3 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 103 s. 8 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 88 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w zagrodzie odc. 8
12:55 Jak rozgniewać ptaka, czyli  
 prawdziwe Angry Birds - fi lm
14:00 Elif odc. 318 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity
16:05 Wieczna miłość odc. 11 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 38
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3327
18:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 1
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Festiwal biegowy w Krynicy
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Włochy - Polska Piłka nożna
20:35 Włochy - Polska Piłka nożna
22:55 Zwycięzca - fi lm 
01:10 Magazyn kryminalny 997 odc. 19

05:15 Ukryta prawda odc. 326 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 114 - serial 

07:10 Szpital odc. 395 - serial 

08:10 Dr House odc. 7 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 4 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 670 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 115 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 569 - serial 

14:55 Szpital odc. 396 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 6 - serial

16:50 Kryminalni odc. 5 - serial

17:55 Dr House odc. 8 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 671 - serial 

20:00 Madagaskar - fi lm

21:50 Czego pragną kobiety - komedia 

00:25 American Horror Story:

 Murder House odc. 6 s. 1 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 49
07:05 Turbo Fast odc. 18 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 19 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 5
09:00 Septagon odc. 4 - serial
10:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 5
11:00 Transakcje za milion dolarów:  
 Nowy Jork odc. 5 - serial
12:00 Benny Hill odc. 52
12:40 Galileo odc. 694
13:40 Galileo odc. 695
14:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 433 - serial 
15:40 Maria z przedmieścia 
 odc. 3 s. 1 - serial 
16:45 Światło twoich oczu 
 odc. 3 - serial 
18:00 Septagon odc. 1 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 434 - serial 
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 1
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 209 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 210 - serial
23:15 Pogromcy korporacji - fi lm
01:00 Galileo: Tajemnicze historie  
 odc. 1

06:00 Kontrakt na miłość odc. 20 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 139 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 43
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 100 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 16 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 15 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 54 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 100 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 101 s. 3 - serial 
20:00 Osaczeni - fi lm
22:10 Maksimum ryzyka - fi lm
00:15 Spartakus: Bogowie areny 
 odc. 18 - serial 

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Oczy mojego ojca - fi lm

09:15 Cała zima bez ognia - dramat

11:00 Biała wizytówka odc. 5 - serial 

12:10 Biała wizytówka odc. 6 - serial 

13:15 Studio Kultura - rozmowy

13:35 Waldbühne 2017 

 - Legendy reńskie

15:20 Program publicystyczny

16:05 Mleczna droga - fi lm

17:45 Kapitan z „Oriona” - dramat

19:25 Pojedynki stulecia odc. 1

20:00 Informacje kulturalne 

20:10 Konkurs Chopinowski  

 na Instrumentach 

 Historycznych odc. 7

20:20 Wstęp do fi lmu odc. 108

20:25 Birdman czyli (Nieoczekiwane  

 pożytki z niewiedzy) - komedia

22:35 Fabryka hitów odc. 1 - serial

23:35 Tygodnik kulturalny

00:30 Bilardzista - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 281
07:00 Wojenne dziewczyny 
 odc. 19 s. 2 - serial
07:55 Taśmy bezpieki odc. 55
08:40 Marzyciele odc. 6
09:10 Polacy w bitwie o Anglię - fi lm
10:05 Życie po radziecku odc. 7 - serial
10:35 Sensacje XX wieku odc. 44
11:10 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 38
11:20 Odkryć tajemnicę odc. 3 - serial
12:20 Jan Serce odc. 4 - serial 
13:35 Historia jedzenia 
 po amerykańsku odc. 2 - serial
14:25 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 32
14:40 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 1 s. 2 - serial
15:40 Historia wynalazków 
 odc. 2 - serial
16:35 Komunikaty Wojenne odc. 14
16:45 Pułkownik Dąbek. 
 Obrona Gdyni 1939 - fi lm
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:20 Ex libris  
18:45 Wojenne dziewczyny 
 odc. 20 s. 2 - serial 
19:55 Pelplińska jesień 1939 roku
20:35 Koło historii odc. 62
21:00 Helikoptery w akcji odc. 1 - serial
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL  
 w DTV odc. 42
22:35 Szerokie tory odc. 70
23:15 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 1 - serial
00:00 Życie po radziecku odc. 8 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Superksięga odc. 26 s. 2 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świata
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Święty nie rodzi
  się po śmierci - fi lm
11:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:30 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 10 - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Matka Teresa - fi lm
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Piloci. Biało-czerwoni 
 z Dęblina - fi lm
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką do  
 Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial
17:00 Boliwia odc. 11 - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Proces przeciwko 
 szatanowi - fi lm
23:40 Petra - tajemnicze miasto

05:30 Koło fortuny
06:05 Egzamin z życia odc. 2 - serial 
06:55 Afryka od kuchni odc. 9 - serial
07:20 Na sygnale odc. 108 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 156
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 236 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1893 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 32
14:00 Coś dla Ciebie odc. 166 
14:25 Rodzinka.pl 
 odc. 238 s. 12 - serial
15:00 XX Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2014 odc. 1
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 8 - serial 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram odc. 5209
18:33 Kronika VERVA Street Racing
18:35 Rodzinka.pl odc. 154 s. 6 - serial
19:00 Wszystko przed nami 
 odc. 39 - serial 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1893 - serial 
20:05 Festiwal Muzyki Tanecznej
  - Kielce 2018 odc. 1
21:05 Festiwal Muzyki Tanecznej
  - Kielce 2018 odc. 2
22:05 Festiwal Muzyki Tanecznej
  - Kielce 2018 odc. 3
23:05 Festiwal Muzyki Tanecznej
  - Kielce 2018 odc. 4
00:10 Drogówka - fi lm

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 4 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2282

11:00 Ukryta prawda odc. 926 - serial 

12:00 Szpital odc. 815 - serial

13:00 Szkoła odc. 578 - serial

14:00 19+ odc. 279 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 6

15:30 Szkoła odc. 579 - serial

16:30 19+ odc. 280 - serial

17:00 Szpital odc. 816 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 927 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5426

20:00 Disco Polo - komedia

22:15 Zawodowcy - dramat

0:20 Alicja w Krainie Czarów - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 624 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 625 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 116 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 729 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 10 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 796 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2713 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 842 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3711
16:30 Na ratunek 112 odc. 245 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 235 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2714 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 262 - serial
20:10 Saga „Zmierzch” 
 - Zaćmienie - fi lm
22:50 Pamięć absolutna - fi lm
01:30 Dziecko Rosemary - serial

06:15 Sąd rodzinny 12:40 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Biała wizytówka 07:00 Wojenne 

dziewczyny

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

Robert MacDougal cieszy się reputacją jednego 
z najlepszych złodziei dzieł sztuki. Kiedy 
w Nowym Jorku zostaje skradziony bezcenny 
obraz Rembrandta, Robert staje się głównym 
podejrzanym.

Przyjaciele z nowojorskiego ZOO – lew Alex, 
hipopotamica Gloria i żyrafa Melman, poszukując 
zbiegłego przyjaciela, zebry Marty’ego, trafi ają na 
pokład statku, który dopływa na Madagaskar.

„Osaczeni”
(1999r.) TV Puls 20:00

„Madagaskar”
(2005r.) TVN 7 20:00



Sobota, 8 września 2018

06:25 Sprawa dla reportera

05:55 Klan odc. 3325
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Las bliżej nas odc. 72 s. 2
08:25 Pełnosprawni
08:50 Studio Raban odc. 42
09:20 Rodzinny ekspres odc. 46
09:50 Kulisy ataku 11 września - fi lm
10:55 Korona królów 
 - taka historia… odc. 1
11:30 Korona królów odc. 85 - serial 
12:00 Korona królów odc. 86 - serial 
12:30 Korona królów odc. 87 - serial 
13:00 Korona królów odc. 88 - serial 
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 186
14:10 Jak to działa? odc. 161
14:40 Opole 2018 na bis
15:05 Ojciec Mateusz 
 odc. 252 s. 20 - serial
16:00 Rolnik szuka żony
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 39
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Drogi wolności odc. 1 - serial 
19:25 Festiwal biegowy w Krynicy
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 28 s. 3 - serial 
21:30 Kwiaty wojny - dramat
00:00 4 Blocks odc. 2 - serial 

05:45 Ukryta prawda odc. 327 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Żony Hollywood 

 odc. 2 s. 3 - serial

09:55 Żony Hollywood 

 odc. 3 s. 3 - serial

10:55 Żony Hollywood 

 odc. 4 s. 3 - serial

11:55 Lassie - fi lm

14:00 Skok przez płot - fi lm

15:50 Harry Potter 

 i kamień fi lozofi czny - fi lm

19:00 Evan Wszechmogący - komedia 

21:00 Millerowie - komedia 

23:20 Imperium wilków -thriller 

02:00 Moc magii odc. 244

06:00 Spadkobiercy odc. 50

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 17 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 16 - serial

08:00 Tom i Jerry Show odc. 2 - serial

08:25 Dzielna Mysz - serial 

08:45 Piesek z Hollywood - komedia 

10:30 Policjantki i policjanci 

 odc. 430 - serial 

11:30 Policjantki i policjanci 

 odc. 431 - serial 

12:30 Policjantki i policjanci 

 odc. 432 - serial 

13:30 STOP Drogówka odc. 182

14:35 Komandosi z Navarony - fi lm

17:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 433 - serial 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 434 - serial 

19:00 Galileo odc. 696

20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 2

21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 211 - serial

22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 212 - serial

23:05 Spotlight - dramat 

01:55 Tuż przed tragedią odc. 8 - serial

06:00 Magnum odc. 13 s. 7 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 75 s. 3

07:50 Szalone fabryki polskiej muzyki!  

 odc. 8

08:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 97 s. 3 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 98 s. 3 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 99 s. 3 - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 100 s. 3 - serial 

12:40 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 101 s. 3 - serial 

13:35 Powrót do przyszłości - fi lm

16:10 Bibliotekarz III: 

 Klątwa kielicha Judasza - fi lm

17:50 Osaczeni - fi lm

20:00 Rambo II - fi lm

22:00 Parker - fi lm

00:20 Pod ścianą - fi lm

07:00 Nienasyceni odc. 1 
07:25 Teledyski
07:50 Informacje kulturalne
08:00 Konkurs Chopinowski 
 na Instrumentach 
 Historycznych odc. 7
08:10 Tygodnik kulturalny
09:05 Wszystkie stworzenia duże 
 i małe odc. 25 - serial 
10:10 Gwiazdy tamtych lat odc. 19
10:45 Czarny Błysk odc. 1 - serial
11:05 Szlakiem Kolberga odc. 26
11:40 Arcydzieła bez tajemnic 
 odc. 2 - serial
12:15 Patrzę na ciebie, 
 Marysiu - dramat
13:40 Rozmowy kontrolowane 
 - komedia 
15:25 Wydarzenie aktualne 
16:05 Wstęp do fi lmu odc. 32
16:10 Tess Melodramat 
19:10 Historia Florence 
 Foster Jenkins - fi lm
20:20 Midnight Express - thriller 
22:30 Dranie w kinie odc. 33
23:10 Frank Zappa & The Mothers:  
 Roxy the Movie - fi lm
01:05 Lincz - thriller 

06:50 Był taki dzień odc. 282
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 22 - serial
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 2
08:20 Zakochaj się w Polsce odc. 2 s. 1
08:50 Wojna domowa odc. 1 - serial
09:35 Wojna domowa odc. 2 - serial
10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 8
10:40 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 5 - serial
11:45 Amerykańska broń odc. 2 - fi lm
12:45 Olbrzymy z epoki lodowcowej  
 odc. 2 - serial
13:50 Szerokie tory odc. 67
14:20 Podróże z historią odc. 2 s. 1
14:55 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 2 - fi lm
15:55 Spór o historię odc. 106
16:40 Odkryć tajemnicę odc. 3 - serial
17:30 Komunikaty Wojenne odc. 15
17:35 Marzyciele odc. 7
18:10 Na kłopoty Bednarski 
 odc. 6 - serial
19:10 Naukowa kawaleria - fi lm
20:15 Wojna generałów odc. 1 - serial
21:15 Polskie drogi odc. 2 - serial 
22:55 Mieczysław Paluch. Człowiek,  
 powstaniec, dowódca - fi lm
23:55 Ocenzurowane taśmy - fi lm
01:30 Telewizja odc. 1 - fi lm

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:00 Nowy kształt wiary 
 - katolicyzm - fi lm
09:50 Pocztówka z Indii 
 - Chennai - miasto 
 św. Tomasza Apostoła - fi lm
10:00 Informacje dnia
10:15 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:25 Kartka z kalendarza
10:30 Święty na każdy dzień
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
12:50 Porady medyczne Bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Oratorium o Męczennikach  
 Sandomierskich - Dojrzewanie  
 drzewa. Witraż wiernością  
 malowany odc. 1
15:00 Świętość w codzienności 
 - św. Joanna Beretta Molla - fi lm
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 17
16:00 Informacje dnia
16:10 Próba wiary odc. 4 - serial
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Król Dawid odc. 11 - serial 
22:50 Teoria ewolucji a współczesna 
 mikrobiologia - fi lm

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1889 - serial 
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1890 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1378 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:40 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 157
11:20 Makłowicz w podróży odc. 164
11:55 Zgadnij, kim jestem - komedia
13:50 Festiwal Muzyki Tanecznej
14:00 Familiada
15:15 Kabaret Moralnego Niepokoju
16:25 Słowo na niedzielę 
16:35 Rodzinka.pl odc. 239 - serial
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram odc. 5210
18:30 Kronika VERVA Street Racing
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 12
19:55 Festiwal Muzyki Tanecznej
20:05 The Voice of Poland odc. 3
21:10 Festiwal Muzyki Tanecznej 
 - Kielce 2018 Festiwal
22:15 Festiwal Muzyki Tanecznej
 - Kielce 2018 Festiwal
23:15 Festiwal Muzyki Tanecznej 
 - Kielce 2018 Festiwal
00:20 Rocky Balboa - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1088

11:00 Na Wspólnej odc. 2738 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2739 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2740 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2741 - serial

12:50 Złodzieje odc. 5 s. 2

13:30 Dorota inspiruje odc. 8

14:30 Ameryka Express odc. 1

16:00 Zgłoś remont odc. 1 s. 2

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 18

18:00 36,6 °C odc. 1 s. 4

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5427

20:00 Mam talent odc. 1 s. 11

21:45 Och, życie - komedia

00:25 Śmierć się śmieje - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:15 My3 odc. 51

09:40 My3 odc. 52

10:10 Ewa gotuje odc. 337

10:45 Nasz nowy dom odc. 107

11:45 Śpiewajmy razem. 

 All Together Now odc. 1

13:15 Saga „Zmierzch” - Zaćmienie - fi lm

15:50 Kabaret na żywo odc. 41

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 99

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 100

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 263 - serial

20:05 Epoka lodowcowa V 

 - Mocne uderzenie - fi lm

22:10 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 88

00:25 Wybraniec śmierci - fi lm

15:50 Harry Potter
 i kamień fi lozofi czny

13:30 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw

13:40 Rozmowy 
kontrolowane

10:10 Okrasa łamie 
przepisy

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

Grudzień 1937 roku. Japońska armia wkroczyła 
do stolicy Chin. Grupa uczennic chroni się 
w kościele. Dołączają do nich prostytutki oraz 
John Miller, który chce umożliwić kobietom 
opuszczenie kryjówki.

Marty McFly wsiada wieczorem za kierownicę 
deloreana z napędem nuklearnym. Pojazd został 
skonstruowany przez ekscentrycznego naukowca, 
doktora Browna. Marty cofa się w przeszłość 
o trzydzieści lat.

„Powrót do przyszłości”
(1985r.) TV Puls 13:35

„Kwiaty wojny”
(2011r.) TVP 1 21:30



Niedziela, 9 września 2018

04:45 Galeria

04:45 Galeria
05:40 Klan odc. 3327
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:35 Las bliżej nas odc. 73 s. 2
09:00 Ziarno odc. 675
09:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 47 - serial
10:05 Zakochaj się w Polsce odc. 84
10:30 Leśniczówka odc. 29 - serial 
11:00 Leśniczówka odc. 30 - serial 
11:30 Leśniczówka odc. 31 - serial 
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Sekrety mnichów odc. 29
13:10 Wielka odwilż w Yellowstone  
 odc. 3 - serial
14:10 Sonda II odc. 88
14:35 Opole 2018 na bis 
15:05 Big Music Quiz odc. 8
16:05 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 27
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 40
17:20 Pogoda
17:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 28 s. 3 - serial
18:35 Jaka to melodia? 
19:20 Festiwal biegowy w Krynicy
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Drogi wolności odc. 2 - serial 
21:15 Rolnik szuka żony
22:15 Ja cię kocham, a ty z nim 
 - komedia 
00:05 Kwiaty wojny - dramat

06:00 Spadkobiercy odc. 51

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  

 odc. 18 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 17 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 1 - serial

08:35 Tom i Jerry Show odc. 2 - serial

08:55 Tom i Jerry Show odc. 3 - serial

09:30 Tom i Jerry: 

 Magiczny pierścień - fi lm

10:40 Galileo odc. 695

11:40 Galileo odc. 696

12:50 Przyjaciel gangstera - komedia

14:40 Nie można pocałować panny  

 młodej - komedia 

16:45 Za linią wroga - fi lm

19:00 Galileo odc. 697

20:00 Wierna jak pies. Policjantki 

 i policjanci - fi lm

21:45 Kill Bill II - fi lm

00:35 Autostopowicz - fi lm

06:00 Flash odc. 8 s. 2 - serial

06:55 Skorpion odc. 3 s. 2 - serial

07:50 Skorpion odc. 4 s. 2 - serial

08:50 Skorpion odc. 5 s. 2 - serial

09:45 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 5 s. 2 - serial

10:20 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 6 s. 2 - serial

11:05 Powrót do przyszłości - fi lm

13:40 Najpiękniejsze baśnie braci  

 Grimm - fi lm

15:40 Książę i ja III: Królewski miesiąc  

 miodowy - komedia

17:40 Hellboy - fi lm

20:00 Armageddon - fi lm

23:05 Ghost Rider - fi lm

01:10 Ukryta tożsamość 

 odc. 1 s. 1 - serial

07:00 Białoruski klimat odc. 1

07:30 Teledyski

08:00 Dranie w kinie odc. 33

08:40 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 26 - serial 

09:45 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 7 - serial

10:50 Trzeci punkt widzenia odc. 253 

11:30 Sobie król - fi lm

12:20 Geograf przepił globus - dramat

14:30 Chuligan literacki odc. 98 

15:10 Mata Hari

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 505

18:10 Rachela Spektakl teatralny 

19:05 Ciemnego pokoju 

 nie trzeba się bać - fi lm

19:45 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach 

 Historycznych odc. 8

20:00 Plac Zbawiciela - dramat

21:55 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 253 

22:30 Ikona

23:00 Scena alternatywna odc. 66

23:35 Midnight Express - thriller

01:45 Najlepszy klient - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 283
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 23 - serial
08:05 Matteo - fi lm
09:05 Wojna domowa odc. 3 - serial
09:40 Wojna domowa odc. 4 - serial
10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 9
10:45 Historia jedzenia 
 po amerykańsku odc. 2 - serial
11:35 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 40
11:50 Plemienna sztuka 
 przetrwania odc. 1 - serial
13:00 Świat z lotu ptaka odc. 2 - serial
14:05 Archiwum zimnej wojny odc. 2
14:40 Skłamałam - melodramat 
16:15 Wielka gra odc. 158
17:10 Komunikaty Wojenne odc. 16
17:15 Wojownicy czasu odc. 12
17:55 Na kłopoty Bednarski 
 odc. 7 - serial
19:00 Zapomniany generał Tadeusz  
 Jordan Rozwadowski - fi lm
20:10 Helikoptery w akcji odc. 1 - serial
21:15 Dreszcze - fi lm
23:10 Wielki test z historii. II
  wojna światowa
01:00 Rifi fi  po sześćdziesiątce 
 - komedia 

08:00 Słowo życia
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
09:30 Pochodzenie świata odc. 2 - fi lm
10:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
10:30 50 lecie koronacji fi gury MB  
 Królowej Pomorza 
 i Matki Jedności - Piaseczno  
 diec. pelplińska 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak 
 do Rodaków - serial
13:50 Powołanie - fi lm
14:50 Kartka z kalendarza
14:55 Święty na każdy dzień
15:00 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 2 - serial
15:50 180 lat na zdrowie - fi lm
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Cuda Jezusa - serial
22:20 Mama Limma - fi lm
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Kartka z kalendarza
23:35 Ja głuchy

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1892 - serial 
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1893 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1379 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
08:55 Pytanie na śniadanie 
10:05 Pogoda - fl esz odc. 266
10:45 Podwodna planeta 
 odc. 6 - serial
11:45 W drodze do Cordury - western 
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 Bake Off Junior odc. 1
16:10 Bake off - Ale przepis odc. 43
16:25 The Voice of Poland odc. 3
17:25 Festiwal Muzyki Tanecznej
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram odc. 5211
18:28 Kronika PKO Wrocław Maraton
18:35 Na dobre i na złe 
 odc. 710 - serial 
19:30 Rodzinka.pl odc. 239 - serial
20:05 Rocky Balboa - dramat
21:55 The Good Doctor 
 odc. 17 - serial 
22:45 The Good Doctor 
 odc. 18 - serial 
23:35 Intruz - dramat
01:30 W drodze do Cordury - western 

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1089

11:00 Drzewo marzeń odc. 1 s. 2

12:00 Co za tydzień odc. 866

12:50 Przed meczem - Wielki mecz  

 TVN vs. WOŚP odc. 1

13:00 Diagnoza odc. 1 s. 3 - serial

14:00 Przed meczem - Wielki mecz  

 TVN vs. WOŚP odc. 2

14:10 Mam talent odc. 1 s. 11

15:50 Przed meczem - Wielki mecz  

 TVN vs. WOŚP odc. 3

16:00 Top Model odc. 1 s. 7

17:00 Wielki mecz TVN vs. WOŚP

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5428

20:00 MasterChef odc. 1 s. 7

21:30 Pułapka odc. 1 - serial

22:30 Oszukać przeznaczenie - horror 

00:40 Zawodowcy - dramat

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:20 Pan Peabody i Sherman - fi lm

11:05 Epoka lodowcowa V 

 - Mocne uderzenie - fi lm

13:15 Noc w muzeum - komedia 

15:40 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 88

17:35 Nasz nowy dom odc. 119

18:40 Aż chce się żyć odc. 7

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 280 

20:05 W rytmie serca odc. 29 - serial 

21:05 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 42

23:05 Bad Company - komedia

01:40 Łotr 1. Gwiezdne wojny 

 - historie - fi lm

05:35 Ukryta prawda odc. 328 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy

08:40 Żony Hollywood odc. 5 s. 3 - serial

09:40 Żony Hollywood odc. 6 s. 3 - serial

10:40 Columbo odc. 8 - serial

12:15 Columbo odc. 1 - serial

13:50 Madagaskar - fi lm

15:40 Niania - komedia 

17:45 Happy Feet: 

 Tupot małych stóp - fi lm

20:00 Harry Potter i Komnata Tajemnic  

 - fi lm

23:20 Ring II - horror 

01:35 Lucyfer odc. 9 - serial

10:40 Columbo 10:40 Galileo

17:40 Hellboy 15:10 Matka Hari 10:15 Okrasa łamie 
przepisy

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 13:15 Noc w muzeum

Larry Daley chciałby stać się autorytetem dla swojego 
10-letniego syna Nicka. Mężczyzna postanawia 
szukać pracy w Muzeum Historii Naturalnej. Zostaje 
zatrudniony jako nocny stróż.

Gdy przestępca Ruby trafi a do więzienia, szybko 
opracowuje plan ucieczki. Współwięzień Quentin, 
gadatliwy złodziejaszek, który wmawia sobie, że 
on i Ruby są najlepszymi kolegami, postanawia mu 
pomóc.

„Przyjaciel gangstera”
(2003r.) TV 4 12:50

„Noc w muzeum”
(2006r.) Polsat 13:15
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05:35 Elif

05:35 Elif odc. 318 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 11 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 39 s. 3 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 104 s. 8 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 1
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda 
12:40 Dożynki jasnogórskie odc. 168 
12:55 Wielka odwilż 
 w Yellowstone odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 319 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 186
16:05 Wieczna miłość odc. 12 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 41
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3328
18:30 Korona królów odc. 89 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Festiwal biegowy w Krynicy
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 32 - serial 
21:00 Fryderyk
22:35 Przedwiośnie odc. 2 - serial 
23:40 Film dokumentalny 
00:45 4 Blocks odc. 2 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 329 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 115 - serial 

07:10 Szpital odc. 396 - serial 

08:10 Dr House odc. 8 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 5 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 671 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 116 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 570 - serial 

14:55 Szpital odc. 397 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 7 - serial

16:50 Kryminalni odc. 6 - serial

17:55 Dr House odc. 9 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 672 - serial 

20:00 Paranoja - thriller 

22:15 Kości odc. 2 s. 12 - serial

23:15 Harry Potter i Komnata 

 Tajemnic - fi lm

02:40 Moc magii odc. 246

06:00 Spadkobiercy odc. 52
07:05 Turbo Fast odc. 19 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 20 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 6
09:00 Septagon odc. 1 - serial
10:00 Niech ktoś tu posprząta 
 odc. 6 s. 1
11:00 Transakcje za milion dolarów:  
 Nowy Jork odc. 6 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 125 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 126 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 24
14:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 434 - serial 
15:55 Maria z przedmieścia 
 odc. 4 s. 1 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 4 - serial 
18:00 Septagon odc. 5 s. 1 - serial
19:00 Policjantki i policjanci
  odc. 435 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 213 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 9 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 10 - serial
22:00 Galileo odc. 696
23:00 Galileo odc. 697
00:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 3

06:00 Kontrakt na miłość odc. 21 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 140 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 44
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 101 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 17 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 16 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 55 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 101 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 102 s. 3 - serial 
20:00 Na linii ognia -thriller 
22:30 Rambo II - fi lm
00:25 Czasy ostateczne: 
 Pozostawieni - fi lm

07:00 Teledyski 

08:10 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach 

 Historycznych odc. 8

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

08:40 Profesor Zazul - fi lm

09:15 Kapitan z „Oriona” - dramat

11:00 Przyłbice i kaptury odc. 1 - serial

12:15 Przyłbice i kaptury odc. 2 - serial

13:20 Studio Kultura - rozmowy

13:40 Syzyfowe prace - fi lm

15:30 Program publicystyczny

16:15 Oczy uroczne - fi lm

17:10 Czarny kot - horror 

18:25 Chuligan literacki odc. 98 

18:55 Sztandar - fi lm

19:00 Miasto - fi lm

19:10 Rondo - fi lm

19:20 Którędy po sztukę odc. 73

19:35 Videofan odc. 95

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Geniusz odc. 1 - serial

21:35 Dźwiękołamacz - fi lm

23:15 Kronos odc. 12 

00:00 Plac Zbawiciela - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 284
07:00 Wojenne dziewczyny 
 odc. 20 s. 2 - serial
07:55 Ex libris
08:20 Wojownicy czasu odc. 12
09:00 Pułkownik Dąbek. 
 Obrona Gdyni 1939 - fi lm
10:00 Życie po radziecku odc. 8, - serial
10:35 Sensacje XX wieku odc. 78
11:15 Olbrzymy z epoki 
 lodowcowej odc. 2 - serial
12:20 Jan Serce odc. 5 - serial 
13:40 Dreszcze - fi lm
15:35 Świat z lotu ptaka odc. 2 - serial
16:35 Spór o historię odc. 50
17:15 Honor generała - fi lm
18:15 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:40 Komunikaty Wojenne odc. 17
18:45 Flesz historii 
19:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 21 s. 2 - serial 
20:10 900 dni - fi lm
21:30 Marzyciele odc. 7
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 3
22:35 Pancerni pogromcy 
 Hitlera odc. 1 - fi lm
23:40 Rząd Polski 1939-1945 - serial 
00:50 Sensacje XX wieku odc. 105

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Młodzi światu
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Pamięć Sybiru - fi lm
13:20 Koncert życzeń
14:10 Tylko chmury poruszają 
 gwiazdy - dramat
15:45 Kartka z kalendarza
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 Kolory świętości
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:00 Msza święta w intencji Ofi ar  
 katastrofy smoleńskiej 
 w Bazylice Archikatedralnej pw.  
 Męczeństwa św. Jana Chrzciciela  
 w Warszawie 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 90 - serial
23:00 PSL - skradziona tożsamość
23:50 Budowa świątyni w Narodowym  
 Sanktuarium Matki Bożej 
 w miejscowości Subukia w Kenii

05:25 Koło fortuny
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 154 
07:20 Na sygnale odc. 109 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 158
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 237 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1893 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 33
14:10 Postaw na milion
15:10 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 9 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram odc. 5212 
18:35 Rodzinka.pl odc. 155 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 40 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1893 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1894 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
20:55 M jak miłość odc. 1380 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm
21:55 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 2 s. 2 - serial 
23:55 Ofi cerowie odc. 9 - serial
00:55 Bardzo grzeczne 
 dziewczyny - dramat

05:50 Uwaga! odc. 5428

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 27 s. 2

07:55 Akademia ogrodnika odc. 27

8:00 Dzień Dobry TVN odc. 2283

11:00 Ukryta prawda odc. 927 - serial

12:00 Szpital odc. 816 - serial

13:00 Szkoła odc. 579 - serial

14:00 19+ odc. 280 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 6

15:30 Szkoła odc. 580 - serial

16:30 19+ odc. 281 - serial

17:00 Szpital odc. 817 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 928 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5429

20:10 Doradca smaku odc. 5 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2742 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 176,

21:30 Top Model odc. 2 s. 7

22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 2 s. 3 - serial

23:30 Ucieczka z Nowego Jorku - fi lm

01:35 Co za tydzień odc. 866

6:00 Nowy dzień z Polsat News
9:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 626 - serial 
9:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 627 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił 
 moje życie odc. 117 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 730 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 11 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 797 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2714 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 843 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3712
16:30 Na ratunek 112 odc. 246 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 236 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2715 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 264 - serial
20:05 Łotr 1. Gwiezdne 
 wojny - historie - fi lm
23:00 Terminator III: Bunt maszyn - fi lm

14:55 Szpital 12:00 Detektyw w akcji 09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Przyłbicie i kaptury 10:35 Sensacje XX wieku

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

Rok 1997. Manhattan jest odciętą od świata wyspą, 
na którą zsyłani są najgroźniejsi przestępcy. Rządzą 
się własnymi prawami, a przeżyje ten, kto dostosuje 
się do panujących tam warunków.

Jyn Erso zostaje uwolniona z więzienia przez 
Rebeliantów, którzy pragną upadku Imperium 
Galaktycznego. Kobieta otrzymuje misję – musi 
wykraść plany Gwiazdy Śmierci, najpotężniejszej 
broni Imperium.

„Łotr 1. Gwiezdne wojny – 
historie”

(2016r.) Polsat 20:05

„Ucieczka z Nowego Jorku”
(1981r.) TVN 23:30
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05:35 Elif

05:35 Elif odc. 319 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 12 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 40 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 105 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:25 Korona królów odc. 89 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda
12:40 To się opłaca
12:55 325. rocznica odnowienia  
 jedności Eparchii Przemyskiej 
 ze Stolicą Apostolską
14:00 Elif odc. 320 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 32 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 13 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 42
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3329
18:30 Korona królów odc. 90 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Polska - Irlandia Piłka nożna
20:35 Polska - Irlandia Piłka nożna
22:55 Ślicznotka z Memphis - dramat
00:50 Film dokumentalny

05:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1152 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 116 - serial 

07:10 Szpital odc. 397 - serial 

08:10 Dr House odc. 9 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 6 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 672 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 117 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 571 - serial 

14:55 Szpital odc. 398 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 8 s. 1 - serial

16:50 Kryminalni odc. 7 - serial

17:55 Dr House odc. 10 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 673 - serial 

20:00 Lot 93 - dramat

22:20 Krwawy diament - dramat

01:20 Sposób na morderstwo 

 odc. 3 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 53

07:05 Turbo Fast odc. 20 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 21 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 7

09:00 Septagon odc. 5 - serial

10:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 7

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 7 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

 odc. 127 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 128 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 8

14:55 Policjantki i policjanci 

 odc. 435 - serial 

15:55 Maria z przedmieścia 

 odc. 5 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 5 - serial 

18:00 Septagon odc. 6 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 436 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 214 - serial

21:05 Autostopowicz - fi lm

23:00 Krwawa zemsta - fi lm

01:00 STOP Drogówka odc. 182

06:00 Kontrakt na miłość odc. 22 s. 2
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 141 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 45
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 102 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 17 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 56 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 102 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 103 s. 3 - serial 
20:00 Underworld - thriller 
22:15 Wasabi: Hubert zawodowiec 
 - komedia
00:10 Twister - fi lm

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Żółty szalik - fi lm

09:45 Czarny kot - horror

11:00 Przyłbice i kaptury odc. 3 - serial

12:15 Przyłbice i kaptury odc. 4 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Barwy ochronne - dramat

15:15 Którędy po sztukę

15:30 Program publicystyczny

16:10 Party przy świecach - komedia 

17:20 Warszawa - fi lm

19:15 Kronos odc. 12 

20:00 Informacje kulturalne

20:10 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach 

 Historycznych odc. 9

20:20 Smok - spektakl 

22:05 Pocztówki znad krawędzi 

 - komedia

23:55 Lila - fi lm

00:35 Nauka chodzenia - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 370
06:55 Wojenne dziewczyny 
 odc. 21 s. 2 - serial
07:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 42
08:30 Flesz historii 
08:50 Bez jednego drzewa 
 las lasem zostanie
10:00 Sensacje XX wieku odc. 105
11:00 Spór o historię odc. 110
11:35 Pomnik czynu - fi lm
12:00 Jan Serce odc. 6 - serial 
13:20 Wszystkie kolory świata 
 odc. 24 - serial
14:25 Historia w postaciach 
 zapisana odc. 3 - serial
16:10 Marzyciele odc. 7
16:35 Komunikaty Wojenne odc. 17
16:45 Jak orły - fi lm
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:20 Wojownicy czasu odc. 13
19:00 Wojenne dziewczyny 
 odc. 22 s. 2 - serial 
19:50 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 42
20:00 Rówieśnicy Niepodległości - fi lm
21:00 Wielka Armada 
 - kulisy klęski odc. 1 - serial
22:00 Jak było?
22:40 Mistrz - fi lm
00:10 Z życia regionu odc. 650

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:30 Moje leczenie wodą - 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
11:35 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
11:45 Bitwa pod Płowcami 
 - pierwsza Victoria 
 nad Zakonem Krzyżackim
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Grunt to droga 
12:35 Uczeń i mistrz - fi lm
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 90 - serial
14:50 Krzyż i wieże - 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
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Niech zabrzmi wolność
23:55 Kabwe

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1379 - serial 
07:00 Ewangelicy dla Niepodległej
07:20 Na sygnale odc. 110 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 159
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 238 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1894 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 34
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1379 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 10 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram odc. 5213 
18:35 Rodzinka.pl odc. 156 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 41 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1894 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1895 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
20:50 Bardzo grzeczne 
 dziewczyny - dramat
22:35 Doktor „Dobre Samopoczucie”  
 odc. 1 - fi lm
23:25 Rodzinka.pl odc. 239 - serial
00:00 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 2 s. 2 - serial 

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 5 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2284

11:00 Ukryta prawda odc. 928 - serial

12:00 Szpital odc. 817 - serial

13:00 Szkoła odc. 580 - serial

14:00 19+ odc. 281 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 6

15:30 Szkoła odc. 581 - serial

16:30 19+ odc. 282 - serial

17:00 Szpital odc. 818 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 929 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5430

20:10 Doradca smaku odc. 6 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2743 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 177

21:30 Diagnoza odc. 2 s. 3 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 2 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1134

00:05 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 2 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 628 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 629 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 118 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 731 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 12 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 798 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2715 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 844 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3713
16:30 Na ratunek 112 odc. 247 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 237 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2716 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 265 - serial
20:05 Mission: Impossible 
 - Rogue Nation - fi lm
23:00 Lot 93 z Newark - fi lm
00:55 New York Taxi - komedia

07:10 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

11:00 Przyłbicie i kaptury 10:00 Sensacja XX wieku

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

Na Ziemi od 600 lat trwa wojna wampirów 
z wilkołakami. Ludzie zostawiają monstra 
w spokoju dopóty, dopóki do jednej z bitew 
zwaśnionych stron nie dostaje się student 
medycyny.

Przyjaciółki Lilly i Gerri mieszkają w Nowym 
Jorku. Wybierają się na studia, a to ich ostatnie 
lato przed wyjazdem. Planują więc zrobić coś 
szalonego. Ich przyjaźń wystawiona będzie na 
ciężką próbę.

„Bardzo grzeczne dziewczyny”
(2013r.) TVP 2 20:50

„Underworld”
(2003r.) TV Puls 20:00
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05:35 Elif

05:35 Elif odc. 320 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 13 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 41 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 106 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 90 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:50 Wyspy Kanaryjskie - w cieniu  
 wulkanów - fi lm
14:00 Elif odc. 321 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 180
16:00 Wieczna miłość odc. 14 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 43
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3330
18:30 Korona królów odc. 91 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 33 - serial 
21:00 Wielki test 
22:25 Film dokumentalny - fi lm
23:30 Bez tożsamości odc. 13 - serial 
00:20 Wojsko-polskie.pl

05:15 Ukryta prawda odc. 330 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 117 - serial 

07:10 Szpital odc. 398 - serial 

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

09:10 Kryminalni odc. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 673 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 118 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 572 - serial 

14:55 Szpital odc. 399 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 9 - serial

16:50 Kryminalni odc. 8 - serial

17:55 Dr House odc. 11 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 674 - serial 

20:00 Wróg numer jeden - thriller 

23:15 Z Archiwum X odc. 3 s. 10 - serial

00:15 Millerowie - komedia 

06:00 Spadkobiercy odc. 54

07:05 Turbo Fast odc. 21 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 22 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 8

09:00 Septagon odc. 6 - serial

10:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 8

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 8 - serial

12:00 Detektywi w akcji odc. 129 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 130 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 4

14:55 Policjantki i policjanci 

 odc. 436 - serial 

15:55 Maria z przedmieścia 

 odc. 6 s. 1 - serial 

16:55 Światło twoich oczu odc. 6 - serial 

18:00 Septagon odc. 7 s. 1 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 437 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 215 - serial

21:00 Zakładnik z Wall Street - thriller 

23:05 Resident Evil: Zaświaty - fi lm

01:10 Tuż przed tragedią odc. 8 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 23 s. 2
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 142 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 46
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 103 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 19 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 18 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 57 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 103 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 104 s. 3 - serial 
20:00 Piekielna walka - fi lm
21:55 Maksimum ryzyka - fi lm
00:00 Wikingowie odc. 9 s. 4 - serial 

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne

08:10 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach 

 Historycznych odc. 9

08:20 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Kemping - fi lm

09:00 Warszawa - fi lm

11:00 Przyłbice i kaptury odc. 5 - serial

12:10 Przyłbice i kaptury odc. 6 - serial

13:15 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Mała Apokalipsa - dramat

15:20 Program publicystyczny

15:40 Miasto z morza - fi lm

17:50 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach 

 Historycznych odc. 3

18:40 Informacje kulturalne

19:00 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach 

 Historycznych odc. 3

21:00 Fúsi - dramat

22:50 Pegaz odc. 103

23:25 Perłowy guzik - fi lm

01:00 Pocztówki znad krawędzi 

 - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 286
07:00 Wojenne dziewczyny 
 odc. 22 s. 2 - serial
08:10 Archiwum zimnej wojny odc. 3
08:45 Jak było? 
09:30 Jak orły - fi lm
10:35 Sensacje XX wieku odc. 106
11:35 Rówieśnicy Niepodległości - fi lm
12:35 Jan Serce odc. 7 - serial 
13:40 Wszystkie kolory świata 
 odc. 25 - serial
14:45 Mieczysław Paluch. 
 Człowiek, powstaniec, 
 dowódca - fi lm
15:40 Pancerni pogromcy 
 Hitlera odc. 1 - fi lm
16:35 Komunikaty Wojenne odc. 17
16:45 Polskie Termopile - fi lm
17:30 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 43
17:35 Zaginiony rękopis Pieśni  
 Legionów
17:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Śladami zbrodni 
 i walki 1944-1956 - serial 
19:00 Wojenne dziewczyny 
 odc. 23 s. 2 - serial 
19:55 Wyjęci spod prawa odc. 3 - serial
21:00 Historia wynalazków odc. 3 - serial
22:00 Mój dom - wspomnienia 
 hrabiny Renaty Ostrowskiej - fi lm
22:35 Na odsiecz Wiedniowi - fi lm
00:15 Sensacje XX wieku odc. 95

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Każdy maluch to potrafi 
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca  
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial 
11:25 Toliara - fi lm
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Niech zabrzmi wolność
14:15 Krzyż i wieże - fi lm
15:10 Moje leczenie wodą - fi lm
15:40 Misyjna Eucharystia 
 w Gahunga - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Cud prawdy - fi lm
17:00 Po stronie prawdy
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków
  - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Targ niewiniątek - dramat
23:30 Generał Fieldorf „Nil”

06:00 M jak miłość odc. 1380 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale odc. 111 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz odc. 1472
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 160
11:25 Rodzinka.pl odc. 239 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1895 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 35
14:10 Postaw na milion
15:05 M jak miłość odc. 1380 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram odc. 5214 
18:35 Rodzinka.pl odc. 157 s. 7 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 42 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1895 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1896 - serial 
20:40 Kulisy serialu 
 „Na dobre i na złe” / „Na sygnale”
20:55 Na dobre i na złe odc. 711 - serial 
21:55 Na sygnale odc. 197 - serial 
22:35 Sydney White i siedmiu  
 nieudaczników - komedia
00:30 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 6 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2285

11:00 Ukryta prawda odc. 929 - serial

12:00 Szpital odc. 818 - serial

13:00 Szkoła odc. 581 - serial

14:00 19+ odc. 282 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 6

15:30 Szkoła odc. 582 - serial

16:30 19+ odc. 283 - serial

17:00 Szpital odc. 819 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 930 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5431

20:10 Doradca smaku odc. 7 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2744 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 178

21:30 Ameryka Express odc. 2

23:05 Disco Polo - komedia

01:20 Mroczne zagadki Los Angeles 

 odc. 16 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 630 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 631 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił 
 moje życie odc. 119 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 732 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 13 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 799 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2716 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 845 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3714
16:30 Na ratunek 112 odc. 248 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 238 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2717 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 11 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 530 - serial
20:30 Śpiewajmy razem.
  All Together Now odc. 2
22:05 New York Taxi - komedia
00:10 Cold Creek Manor - thriller 

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 11:00 Przyłbice i kaptury 10:35 Sensacje XX wieku

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

Lata 90., czasy transformacji. Tomek i Rudy 
zakładają zespół discopolowy z zamiarem 
zrobienia kariery w show-biznesie. Wkrótce się 
okazuje, że sukces ma swoją cenę.

Stan, polski pisarz przebywający na emigracji, 
gości w paryskim mieszkaniu byłej żony i jej 
obecnego towarzysza. Przyjaciele dochodzą do 
wniosku, że literat chce popełnić samobójstwo.

„Disco Polo”
(2015r.) TVN  23:05

„Mała Apokalipsa”
(1993r.) TVP Kultura 13:30

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Placki ziemniaczane ze szpinakiem 
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
500 g obranych ziemniaków
200-225 g mąki pszennej
1 jajko
1 cebula
250 g mrożonego szpinaku (liście)
2 ząbki czosnku
duża szczypta gałki muszkatołowej
sól, pieprz
20 g masła
200 ml oleju

Sposób wykonania:
Pokrój w drobną kostkę cebulę, roz-

drobnij czosnek i wszystko podsmaż na 
maśle. Dodaj do tego rozmrożony i od-
sączony szpinak, dopraw solą, pieprzem 
i gałką muszkatołową. Wszystko wymie-
szaj i odstaw. Ziemniaki ugotuj do miękko-
ści, odcedź i utłucz je tłuczkiem lub prze-
ciśnij przez praskę, odstaw do ostudzenia. 
Następnie dodaj do nich jajko, mąkę, sól, 
doprawiony szpinak i dokładnie wyrób cia-
sto. Na początek dodaj 200 g mąki, jeśli 
ciasto nadal będzie się kleić do rąk, dosyp 
resztę. Oderwij kawałek ciasta, rozpłaszcz 
i uformuj owalny placuszek. Tak samo po-
stępuj z resztą ciasta. Placuszki usmaż na 
rozgrzanym oleju na złoty kolor.

Smacznego! Justyna Wilk
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Jak wzmocnić odporność?
ZDROWIE  Zaczął się wrzesień, przed nami jesień i czas przeziębień. Już dziś zadbajmy o swoją odpor-
ność, stosując naturalne preparaty

Jeżówka purpurowa
Znana też jako echinacea, ak-

tywizuje układ odpornościowy 
m.in. poprzez pobudzenie leuko-
cytów do wydzielania substancji 
przeciwwirusowych (interferonu). 
Zawarte w jeżówce substancje 
czynne wzmacniają naturalną od-
porność i pobudzają system im-
munologiczny, zmniejszając tym 
samym podatność na infekcje 
bakteryjne i wirusowe. Jeżówka 
stosowana jest także w zapale-
niach jamy ustnej, gardła i dziąseł. 
Jak wynika z badań naukowych, 
zmniejsza ryzyko rozwoju infekcji 
do 58 proc. Jeszcze skuteczniej-
sza jest w połączeniu z witaminą 
C – wówczas zmniejsza prawdo-
podobieństwo zachorowania aż 
o 86 proc. Z kolei osoby już prze-
ziębione, które będą przyjmować 
przetwory z jeżówki purpurowej, 
mogą liczyć na skrócenie choroby 
o półtora dnia. 

Aloes 
Możemy stosować w postaci 

soku, wyciągów z miąższu, syro-
pu czy tabletek. Zawiera roślinne 
biostymulatory, które zwiększa-
ją produkcję przeciwciał i ilość 
limfocytów we krwi. Acemannan 
i glikozydy zawarte w soku aloeso-
wym pobudzają mikrofagi do wal-
ki z wirusami. Aloes zasłużył na-
wet na opinię rośliny pomagającej 
dosłownie na wszystko, picie soku 
wzmacnia odporność – ma właści-
wości przeciwbakteryjne, przeciw-
zapalne i przeciwbólowe. Dlatego 
aloes pomaga rekonwalescentom 
i osobom osłabionym stanąć na 
nogi. Można go stosować uzupeł-
niająco w leczeniu astmy. 

Co ważne, łączenie prepa-
ratów aloesowych z witaminą 
C powoduje gwałtowny wzrost 
tej witaminy w organizmie. Ilość 
przyswojonej witaminy C w cią-
gu 8 godzin wzrośnie nawet  
o 208 proc., a witaminy E po  
6 godzinach będzie wyższa nawet 
o 268 proc.! 

Czosnek 
Zawiera alliinę, związek prze-

kształcany w allicynę podczas 
miażdżenia lub przeżuwania. To 
substancja wykazująca właściwo-
ści antybiotykowe, dlatego czo-
snek stosowany jest w leczeniu 
i profilaktyce. Przypisuje się mu 
cały wachlarz dobroczynnych 
właściwości, m.in. obniża poziom 
cholesterolu we krwi, działa prze-
ciwmiażdżycowo, pomaga zwal-
czać grzybicę, wspomaga lecze-
nie chorób układu oddechowego 
i trawiennego, zapobiega powsta-
waniu chorób serca, obniża ci-
śnienie. Czosnek zwiększa także 
odporność i działa bakteriobójczo, 
jest więc świetnym sposobem na 

wszelkie przeziębienia, ból gardła 
czy grypę.

Aby wykorzystać właściwości 
czosnku, wystarczy zjadać dzien-
nie 1-2 ząbki (najlepiej, jeśli jest po-
siekany lub zmiażdżony). By zneu-
tralizować nieprzyjemny zapach, 
można przegryzać czosnek natką 
pietruszki, świeżą miętą, selerem, 
tymiankiem lub spożywać z lamp-
ką czerwonego wina. Zdrowszy 
jest surowy czosnek, jeśli jednak 
nie lubisz jego smaku, możesz 
suplementować się powlekanymi 
kapsułkami. Zaleca się stosowa-
nie czosnku w kapsułkach w ilości 
400-600 mg dziennie. Podczas le-
czenia przeziębienia dawka może 
być zwiększona nawet 4-krotnie.

Czosnku nie zaleca się oso-
bom z ostrym i przewlekłym nie-
żytem żołądka i jelit. Szczególną 
ostrożność powinny zachować 
cukrzycy, a konkretnie osoby ze 
skłonnością do hipoglikemii (zbyt 
niskiego poziomu cukru). Osoby, 
które stosują insulinę w formie 
zastrzyków, przed zastosowaniem 
czosnku powinny skonsultować się 
z diabetologiem.

Czarny bez
Jest niezwykle bogaty we fla-

wonoidy, cenne związki pocho-
dzenia roślinnego, które wzmac-
niają nasz układ odpornościowy. 
Spożywając go, organizm zaczyna 
produkować dużą ilość cytokin 
– białek pobudzających komórki 
odpowiedzi odpornościowej. Dzię-
ki temu białe krwinki są w sta-
nie zahamować replikację wirusa 
lub proces namnażania bakterii, 
a następnie samodzielnie rozpra-
wić się z patogenami atakującymi 
organizm. Dzięki tym właściwo-
ściom czarny bez jest niezwykle 
skuteczny m.in. przy zwalczaniu 
zapalenia ucha, grypy, przeziębie-
nia oraz wszelkich innych infekcji 
wirusowych. 

Czarny bez jest bardzo boga-
tym źródłem antocyjanów (natu-
ralnych barwników pochodzenia 
roślinnego), które mają właści-
wości przeciwzapalne. Pomagają 
one w łagodzeniu najróżniejszych 
objawów chorobowych, takich jak: 
wysoka gorączka, katar, drapanie 
w gardle, kaszel, bóle stawów, bóle 
głowy, zmęczenie czy dreszcze.

Podsumowując, czarny bez 
ma właściwości: przeciwwiruso-
we, przeciwzapalne, przeciwbólo-
we. Jest on szczególnie skuteczny 
w leczeniu infekcji wirusowych 
takich jak: grypa, przeziębienie, 
zapalenie oskrzeli, zapalenie gar-
dła, zapalenie migdałów, zapalenie 
zatok czy opryszczka. Dodatkowo 
czarny bez wykazuje działanie na-
potne oraz przeciwgorączkowe, 
co pozwala znacznie przyśpieszyć 

proces leczenia infekcji. 
Probiotyki a odporność
Nazwa probiotyk wywodzi się 

z greckiego „pro bios” – dla życia. 
Probiotyki to żywe mikroorgani-
zmy, które podawane w odpowied-
nich ilościach wywierają korzystne 
skutki zdrowotne. Najczęściej jako 
probiotyki wykorzystuje się bakte-
rie kwasu mlekowego z rodzajów 
Lactobacillus i Bifidobacterium, 
ale prozdrowotne właściwości 
wykazują także niektóre gatunki 
bakterii Escherichia i Bacillus oraz 
drożdże Saccharomyces cerevisiae 
ssp boulardi.

Probiotyki, czyli tzw. dobre 
bakterie, mają potwierdzone licz-
nymi badaniami właściwości lecz-
nicze – wspomagają m.in. leczenie 
biegunek, alergii, atopii, chorób 
zapalnych jelit i wątroby, wzmac-
niają odporność organizmu. Wy-
stępują naturalnie w niektórych 
produktach spożywczych oraz są 
dostępne jako suplementy diety.

Jak zwiększyć ilość drobno-
ustrojów probiotycznych w orga-
nizmie? Pierwszym krokiem jest 
odpowiedni sposób odżywiania. 
Dieta, która sprzyja namnaża-
niu się dobrych bakterii, zawiera 
ograniczone ilości węglowodanów 
w postaci produktów zbożowych 
i praktycznie eliminuje rafino-
wany cukier. Dorosły człowiek 
współdzieli swój organizm z ok. 2 
kilogramami bakterii. Większość 
z nich bytuje w przewodzie po-
karmowym. Spożywanie coraz 
większej ilości leków, szczególnie 
antybiotyków, a także żywności 
wysokoprzetworzonej, bardzo ła-
two prowadzi do zakłócenia nasze-
go wewnętrznego eko-systemu.

Źródła naturalnych probioty-
ków to: domowa kapusta kiszona, 
domowe ogórki kiszone i prze-
twory mleczne. Jogurt naturalny, 
maślanka, kefir w 1 gramie powin-
ny zawierać minimum 10 mln jed-
nostek bakterii Bifidobacterium 
lub 100 mln bakterii Lactobacillus, 
aby mogły być uznane za produkt 
probiotyczny. Na opakowaniach 
dobrej jakości jogurtów i maśla-
nek jest podane, których szczepów 
bakterii użyto do produkcji. Wy-
bierając produkt, zwróćmy uwa-
gę na skład. Składników powinno 
być jak najmniej, tylko produkty 
nie zawierające cukru mogą być 
uznane za produkty probiotycz-
ne. Dobre bakterie zawiera też 
jednodniowe zsiadłe mleko z mle-
ka nieprzetworzonego (nie UHT), 
kwas chlebowy i chleb pieczony na 
zakwasie.

mgr farmacji
Karolina Kowalczyk-Baran

fot. pixabay
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

W najbliższych dniach poczujesz opiekę planet. 
Wszystko będzie szło po twojej myśli, każdy pomysł 
okaże się trafny. Współpracownicy też docenią twoje 
starania. Licz się z tym, że nagle spadnie na ciebie 
więcej ważnych zadań. To nie powód do złości, a ra-
czej szansa na premię. Marzy ci się ożywienie w sfe-
rze uczuć? Weź sprawy w swoje ręce i nie puszczaj 
zdobyczy.

Rozkwitniesz, a po niedawnej chandrze nie zostanie 
nawet ślad. Będziesz chciał spotykać się z ludźmi, 
aranżować imprezy, dyskutować i dowiadywać się 
ciekawych rzeczy. Najlepiej będzie, jeśli spożytkujesz 
tę energię na planowanie jesiennego urlopu. Wybierz 
ładne miejsce, poczytaj o atrakcjach. Trudno będzie 
teraz skupić się na obowiązkach, ale trzeba.

Skupisz się na sprawach rodzinnych, sytuacja tego 
wymaga. Ktoś z najbliższych będzie miał kłopoty 
zdrowotne i na ciebie spadnie zajęcie się jego bizne-
sem bądź dziećmi. Spokojnie, sprawa ma charakter 
przejściowy, a ty całkiem dobrze sobie poradzisz. 
Póki co, nie obiecuj zbyt wiele szefowi, bo chwilowo 
nie będziesz mógł się z tego wywiązać.

W nadchodzących dniach wiele będzie się działo 
w sferze zawodowej. Pilnuj swoich spraw i puść 
mimo uszu historie snute przez osobę, która sły-
nie ze skłonności do fantazjowania. W miłości flirt 
na horyzoncie. Wpadniesz komuś w oko, a partner 
będzie zazdrosny.

Miłosne sprawy tak skutecznie zaprzątają twoją gło-
wę, że nie masz czasu na obowiązki zawodowe. Za-
niedbałeś kilka tematów i teraz może to wyjść na jaw 
za sprawą osoby, której zbytnio zaufałeś. Przygotuj 
się na niezbyt przyjemną rozmowę z szefem. Okaż 
pokorę.

Planety ostrzegają, byś nie brał na siebie zbyt wiele. 
Nie poświęcaj się też dla innych jeśli czujesz, że nie 
masz na to siły. Twoje zdrowie wymaga troski. Po-
staraj się odpocząć, skorzystaj z relaksującego ma-
sażu. Gdy to nie pomoże, pora odwiedzić lekarza.

Nerwowy tydzień w pracy. Pilnuj swoich spraw, by 
ktoś nie zarzucił ci, że źle się z nich wywiązujesz. 
Będziesz miał okazję podsłuchać, co się dzieje 
u konkurencji. Pozwoli ci to zyskać przewagę, o ile 
mądrze wykorzystasz te informacje. W miłości czas 
deklaracji.

Najbliższe dni przeżyjesz w pędzie od jednej cie-
kawej sprawy do drugiej. Będziesz tak zaaferowany 
obowiązkami zawodowymi, że nie dostrzeżesz, że 
coś złego dzieje się w twojej rodzinie. Nie bądź obo-
jętny na sygnały alarmowe, bo to poważniejsze niż 
myślisz. Podczas jednego ze spotkań służbowych 
poznasz kogoś, kto wywoła szybsze bicie serca. 

Będziesz teraz wyjątkowo ostrożny, a nawet podejrz-
liwy. Takie podejście zaburzy postrzeganie rzeczywi-
stości. Uspokój niepotrzebne emocje, a wpadniesz 
na rozwiązanie sekretu, który od dawna zaprząta twój 
umysł. Nie zajmuj się ani plotkami, ani knuciem in-
tryg, bo bardzo szybko obróci się to przeciwko tobie. 
Weekend spędź z partnerem.

Słuchaj intuicji i trzymaj język za zębami. Ktoś bę-
dzie chciał cię bliżej poznać i wykorzystać do swoich 
celów. Nie ufaj mu, mimo że stale się uśmiecha. Do-
kładnie sprawdzaj każde rozliczenie finansowe, bo 
pomyłka może cię wiele kosztować. Takie napięcie 
sprawi, że pod koniec tygodnia poczujesz się bar-
dzo zmęczony. Poświęć choć jeden dzień na leżenie 
bykiem.

Wyczerpujący tydzień pod znakiem spotkań z ludźmi. 
Nagle otoczą cię cudze sprawy, kłopoty, sekrety, za 
czym nie przepadasz. Będziesz musiał udzielać rad, 
współczuć, pocieszać, aż w końcu poczujesz się bar-
dzo wyczerpany. Najlepiej zrobisz, wyjeżdżając samot-
nie na weekend. Naładujesz baterie i zdystansujesz się 
do ostatnich wydarzeń.

Zaczniesz zastanawiać się nad przebiegiem swojej 
kariery. Poczujesz, że przed tobą szansa na ruszenie 
z kopyta i zarobienie dużych pieniędzy. Zaczniesz ob-
myślać strategię, dostrzeżesz nowe rozwiązania. Uda ci 
się wyprzedzić działania konkurencji, zyskasz w oczach 
współpracowników. W miłości spokojnie, ale warto 
zaplanować weekendowy wyjazd.

Kolorowanki dla dzieci
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Seniorzy z werwą
KOWALEWO POMORSKIE  30 sierpnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim 
po raz kolejny odbyło się coroczne spotkanie seniorów przy grillu. Organizatorem imprezy był kowalewski 
oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, natomiast gośćmi zaprzyjaźnieni seniorzy 
z Golubia-Dobrzynia, Brodnicy, Rypina i Lubicza Dolnego. Smakowity poczęstunek zapewnili gospodarze, 
a do tańca zachęcał duet Signum. Zabawa trwała do wieczora

Podczas spotkania nie zabra-
kło także życzliwych słów oraz 
upominków od gości oficjalnych. 
Burmistrz Kowalewa Pomorskiego 
Andrzej Grabowski oraz przewod-
nicząca Rady Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska 
życzyli uczestnikom dobrej zaba-
wy. Ponadto burmistrz poinformo-
wał m.in. o powstającym w Kowa-
lewie domu dziennego pobytu dla 
seniorów. Będzie się on mieścić 
w zrewitalizowanym obiekcie na 
terenie miasta. Jak dodała szefowa 
kowalewskiego PZERiI Maria No-
watka, to oczekiwana przez starsze 

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

osoby instytucja. 
– Miałam możliwość rozdania 

trzydziestu ankiet nt. zaintereso-
wania takim miejscem. Dwadzie-
ścia cztery osoby wyraziły zdecy-
dowaną chęć skorzystania z domu 
dziennego pobytu – mówiła Maria 
Nowatka.

Wśród gości grillowego spo-
tkanie były delegacje PZERiI z Go-
lubia-Dobrzynia i Rypina, członko-
wie stowarzyszeń „Brodniczanka” 
z Brodnicy oraz „Pokolenie” z Lubi-
cza Dolnego.

Tekst i fot. (krzan) Grillowe spotkania to również okazja do ciekawych rozmów

Tłoczno na parkiecieGospodarze zadbali o smakowity poczęstunek

Duet Signum nie po raz pierwszy bawił gości na spotkaniu seniorów

Grillowe spotkania to również okazja 
do ciekawych rozmów Tłoczno na parkiecie

Przewodnicząca rady powiatu Maria Wiśniewska życzyła wszystkim 
udanej zabawy, a także przygotowała dla seniorów kosz owoców

Tłoczno na parkiecie
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Zmienność 
rozpoczęta od żartu
CIEKAWOSTKI  W ostatnich dniach sporo mówiono na te-
mat potrzeby lub absurdalności zmiany czasu. Skąd wziął 
się pomysł przestawiania zegarków i jakie reperkusje ze 
sobą pociągnął?

Już starożytne cywiliza-
cje dostosowywały się do czasu 
letniego i zimowego. Nie prze-
stawiano wówczas zegarów, bo 
tych jeszcze nie było. Ludzie żyli 
w rytmie dnia i nocy. History-
cy już dawno odkryli, że mimo 
zegarów ludzie dzielili dzień na 
pewne części. Nie nazywali ich 
jeszcze godzinami. Dzień dzielił 
się na 12 takich części, przy czym 
liczono je od wschodu do zachodu 
słońca. Latem odpowiednik dzi-
siejszej godziny był więc dłuższy 
niż zimą.

W starożytnym Rzymie czas 
mierzono przy pomocy zegarów 
wodnych. Już one miały usta-
wione oddzielne skale na każdy 
z miesięcy roku. Przykładowo, 
poranne modły do bóstw rozpo-
czynała tzw. hora tertia. Latem 
rozpoczynała się o 9:02, a zimą 
o 6:58. Wszystko przez zmia-
nę czasu w zegarach wodnych. 
W średniowieczu wprowadzono 
system równych godzin, nieza-
leżnie od pory roku.  Tradycja 
nierównych godzin pozostała już 
tylko w skrajnie zamkniętych na 
świat społecznościach greckich 
mnichów i u żydowskich rabi-
nów. Życie mijało więc ludziom 
bez zawirowań związanych 
z przestawianiem zegarów. Pa-
miętajmy, że te skomplikowane 
mechanizmy zegarowe i tak były 
wciąż rzadkie i znajdowały na 
wieżach kościołów i ratuszy.

XIX wiek

Błotny teatr
Przedstawienia teatrów amatorskich towarzyszy-
ły kulturalnemu życiu Dobrzynia od niepamięt-
nych czasów. Niestety narzekano na to, że zanim 
dotarło się na przedstawienie, należało uzbroić się 
w kalosze.

Dobrzyński rynek nie przy-
pominał ponad 100 lat temu 
tego znanego z dziś. Był to sze-
roki plac wypełniony nie bru-
kiem, ale zwykłą ziemią. Była 
ona rozjeżdżana na wszystkie 
sposoby przez koła furmanek. 
Gdy przychodziła jesień lub wio-
senne roztopy, rynek zamieniał 
się w bajoro. Przy rynku mieścił 
się lokal, do którego zajeżdżały 
trupy aktorskie oraz gdzie swo-
je sztuki wystawiali mieszkań-
cy okolicy w ramach teatrów 
amatorskich. Niestety otoczenie 
budynku nie licowało z kulturą 
wysoką. Prasa grzmiała:

XX wiek

Szczodry Dominik
Dominik Dziewanowski był człowiekiem, który 
czynił dobro nie tylko za życia, ale i po śmierci. Za-
pisał majątek na rozwój biednych rzemieślników.

Urodzony w 1911 roku w Sza-
farni Dominik był znany głów-
nie jako przyjaciel Fryderyka 
Chopina. W dorosłym życiu za-
rządzał majątkami w Szafarni 
i Działyniu. Chociaż brał udział 
w powstaniu listopadowym, to 
w następnych latach piastował 
kolejne urzędy w zaborze rosyj-
skim. Był także przeciwnikiem 
powstania styczniowego. Zmarł 
8 czerwca 1881 roku. Został po-
chowany w Działyniu. 

Jeszcze w testamencie za-
pisał dwa tysiące rubli na rzecz 

W XVIII wieku urodził się 
człowiek, któremu zawdzięcza-
my m.in. piorunochron – Be-
niamin Franklin. Jeden z ojców 
narodzin Stanów Zjednoczonych 
zapamiętany jest w swojej oj-
czyźnie także z  powiedzonka, 
które powtarzał przy każdej oka-
zji. W przekładzie na język polski 
brzmi ono następująco: „Wczesne 
pójście spać i wczesne wstawanie 
uczynią z ciebie bogatego i mą-
drego”.

Słowa te miał wypowiedzieć 
podczas pobytu w Paryżu, gdy 
zauważył ile pieniędzy marnu-
ją na zakup świec miejscowi. 
Kładąc się spać późno, musieli 
palić świece dłużej. Zapropono-
wał opodatkowanie okiennic, 
ograniczenie sprzedaży świec 
i przymusowe budzenie Paryżan 
kościelnymi dzwonami oraz wy-
strzałami armatnimi. Franklin 
żartował, ale niestety jego po-
mysł podchwycono. Pierwszym, 
który zaproponował wprowadze-
nie zmiany czasu był nowoze-
landzki pasjonat owadów George 
Hudson. Na co dzień pracował 
dniem w systemie zmianowym. 
Był tym strasznie zirytowany, 
ponieważ nie miał kiedy zbierać 
owadów. W 1895 roku zapropono-
wał wprowadzenie zmiany czasu 
o dwie godziny! Miało to wydłu-
żyć dzień i dać biednemu Hud-
sonowi czas na kolekcjonowanie 
owadów w terenie.

Drugim pionierem zmiany 
czasu był William Willett – Lon-
dyńczyk, który lubił rano wsta-
wać i ze zniesmaczeniem w 1905 
roku stwierdził, że mieszkańcy 
miasta wylegują się w łóżkach 
zbyt długo, tylko dlatego, ze za 
oknem jest ciemno. Póki co zmia-
na czasu była tylko ciekawą pro-
pozycją. Dopiero I wojna świato-
wa przyniosła zmiany. W czasie 
tego strasznego konfliktu zaczęto 
oszczędzać na dosłownie wszyst-
kim. Królowali w tym Niemcy, 
którzy lansowali nawet marga-
rynę zamiast masła, przetapiali 
dzwony kościelne na armaty, 
a w końcu zaczęli kombinować 
nawet przy czasie. 30 kwietnia 
1916 roku w Niemczech i Austro-
Węgrzech wprowadzono czas let-
ni. Był to sposób na oszczędność 
węgla. Zegarki przesunięto o go-
dzinę do przodu. Wkrótce pomysł 
podchwycili Brytyjczycy, Rosja 
i USA.

Po wojnie w większości kra-
jów zrezygnowano ze zmiany 
czasu. Było to niepotrzebne. Rów-
nież w Polsce zegarki w okresie 
od 1918 do 1939 roku przesuwano 
ustawowo o godzinę tylko raz. 
Do tradycji czasu letniego wró-
cono w czasie II wojny światowej 
i z przerwami w okresie PRL.

Pod koniec lat 70., gdy wy-
buchł kryzys na rynku paliw, na 
Zachodzie argumentowano, że 
zmiana czasu wprowadza zna-
czące oszczędności energii. Rok 
temu opublikowano bardzo sze-
roko zakrojone badania, które 
wskazały, ze oszczędność prądu 
na skutek zmiany czasu wynosi 
0,34%.  Zmiana czasu służy naj-
bardziej oszczędnościom krajom 
wysuniętym najmocniej na pół-
noc.

Również kombinowanie 
przy zmianie czasu bywa kon-
trowersyjne. Rosjanie porzuci-
li w 2011 roku zmianę czasu, co 
wywołało oburzenie wśród ludzi, 
którym nie podobało się, że słoń-
ce wschodzi tak późno. Problem 
ten dotyczył głównie rejonów 
północy, gdzie dzień zimą i tak 
jest krótki. Nawet w Moskwie, 
w grudniu, jasno robiło się dopie-
ro o 10. W rezultacie w 2014 roku 
Rosjanie wrócili do czasu zimo-
wego.

(pw)
fot. internet

– Chcąc uczęszczać na przed-
stawienia trzeba być zawsze za-
opatrzonym w głębokie kalosze 
i flakoniki z różnemi perfuma-
mi i solami, aby nie zabłocić i od-
trącić nieprzyjemne powietrze. 
A ponieważ publiczność jest tak 
chętna do podtrzymania teatru 
powinna obmyślić jakieś środki 
na postawienie odpowiedniego 
budynku, który zarazem mógł 
posłużyć w danym razie do od-
bywania balów publicznych 
– czytamy w Korespondencie 
Płockim z 1880 roku.

(pw)

Towarzystwa Warszawskiego 
Osad Rolnych i Przytułków Rze-
mieślniczych. Dominik uczy-
nił to na 10 lat przed śmiercią, 
w 1871 roku. Taki zapis w te-
stamencie musiał zatwierdzić 
rząd gubernialny w Warszawie. 
Sumę 2 tysięcy rubli umieszczo-
no na hipotece majątku w Dzia-
łyniu. Procenty zaczęły rosnąć, 
a po śmierci Dominika zaczęły 
trafiać do potrzebujących.

(pw)
fot.ilustracyjne
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Podróż dookoła świata
XVI wIek  We wrześniu 1519 roku Ferdynand Magellan rozpoczął swoją trzyletnią podróż dookoła 
świata. Niestety, nie udało mu się powrócić do Hiszpanii. Jeden z jego pięciu statków opłynął glob jako 
pierwszy na świecie 

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

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

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

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

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

Wyprawa dookoła świata
Za pieniądze otrzymane od 

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

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

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

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

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

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

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

Opłynięcie Ameryki Połu-
dniowej

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

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

Śmierć podróżnika
Traktat ten miał zapewnić 

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

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

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

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

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

Powrót do domu
6 września 1522 Juan Sebasti-

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

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

oprac. (szyw) 
fot. internet
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tel. dla firm 608 688 587,
tel. dla osób prywatnych (56) 493 41 50

Agroturystyka

Agroturystyka U Lucyny, Handlowy Młyn 20, 

kontakt pod nr. tel. 724 365 793

Agrturystyka na Pojezierzu Brodnickim, sma-

żalnia Skarlanka, Gaj Grzmięca 45, kontakt pod 

nr. tel. 721 181 247

Auto moto

auto handel/komisy

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

sprzedaż zamiana Szychowo 35, kontakt pod nr. 

tel. 514 342 906

DAMAR - auta sprowadzane z Niemiec  - ko-

mis, transport, ul. Sikorskiego 4, Brodnica, 

kontakt pod nr. tel. 660 466 986

Auto Handel-Komis skup i zamiana, Marek 

Wiśniewski, ul. Lidzbarska 10B, Brodnica, 

kontakt pod nr. tel. 603 858 933

części i akcesoria

Części i akcesoria sam. U Małgosi, Małgorzata 

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

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

Części i akcesoria sam. U Małgosi,  Małgo-

rzata Salach, Kowalewo Pom., ul. Batalionów 

Chłopskich 3B. tel. 56 684 40 72

mamAUTO – sprawdzone części używane do 

wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 

54 280 2990

Radmat Sklep motoryzacyjny, części i naprawa 

rowerów. tel. 726 235 076

FUH Belczyński Spraye, lakiery, kosmetyki, 

samochodowe, farby śnieżka, emulsje. kontakt 

pod nr. tel. 516 123 663

U Adama Sklep motoryzacyjny ul. Świerkowa 

8. tel. 566 833 784

Auto częśći AiR ul. Tulipanowa 14. kontakt pod 

nr. tel. 664 490 951

Sklep motoryzacyjny, wymiana oleju MOTO-

OIL Diag. komput., wymiana opon, klimaty-

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

ziewanowskiego 22

AUTO-ZARĘBSKI Części i akcesoria samocho-

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

tel. 56 683 50 58

motocykle/skutery

Hel-Trans - części i akcesoria do jednośladów, 

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

myjnie

Myjnia bezdotykowa 24h ul. Żeromskiego 40A 

(naprzeciw TESCO). tel. 502 683 025

Myjnia samochodowa. Stacja Orlen Frydrychowo 

56. tel. 56 684 18 62

Myjna samoobsługowa bezdotykowa, ul. Brod-

nicka 21, Kowalewo Pomorskie

serwisy

Auto naprawa J. Cebula geometria, diagnostyka 

pojazdowa Kowalewo Pom. tel. 721 300 688.

Auto Gaz Montaż instalacji gazowych, mecha-

nika pojazdowa. tel. 600 055 664

A.Osowski Ogumienie sprzedaż, wymiana, ser-

wis. tel. 692 833 009

JB Truck Diagnostyka i naprawa samochodów 

ciężarowych, serwis klimatyzacji. kontakt pod 

nr. tel. 608 711 361

Trygum Kompleksowe usługi wulkanizacyjne, 

opony używane. Pląchoty 14. tel. 782 659 253 

D.Grabowski Klimatyzacja i diagnostyka kół 

3D, Sadykierz 17. tel. 668 547 369

K.Bieganowski Zakład wulkanizacyjny ul. Stru-

mykowa 1. tel. 601 917 253

D.Kęsicki Usługi mech. Klimatyzacja, wulkani-

zacja, diag. komp. tel. 665 832 917

G.Nowakowski Auto naprawa-handel wulkani-

zacja, klimatyzacja. tel. 603 607 228

Tom-Gaz Montaż samochodowych instalacji 

gazowych. tel. 608 027 239

Auto-Nik Mechanika i diagnostyka samocho-

dowa, Radomin 63 A. tel. 665 130 681

Auto Check Klimatyzacja, elektryka sam., ob-

sługa, naprawa. tel. 882 510 025

WICHUREX klimatyzacja, serwisy opon me-

chanika pojazd. Kowalewo Pom. Tel. 504 395 

786, 501 499 948

AUTO-ZARĘBSKI naprawy bieżące, geometria 

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

tel. 56 683 50 58

Naprawa i serwis samochodów ciężarowych - 

GABAR Wrocki. tel 601 656 616

Wulkanizacja kompleksowo – GABAR Wrocki. 

tel. 601 707 951

MAR-MOT, naprawa samoch. specjalizacja Re-

nault, Peugeot, Citroen. tel. 666 866 751

D. Siemienik, klimatyzacja, wulkanizacja, ser-

wis. tel. 56 683 30 17

AiR Auto naprawa i kompleksowe naprawy po-

wypadkowe. tel. 664 490 951

AUTOLAK blacharstwo-lakiernictwo, autoko-

smetyka kompleksowa. tel. 606 634 083

skup aut/demontaż

mamAUTO – złomowanie/auto-kasacja – PŁA-

CIMY NAJWIĘCEJ – Odbiór gratis, gotówka! 

54 280 2990 

K. Bieganowski Skup aut gotówka. kontakt pod 

nr. tel. 601 917 253

stacja kontroli pojazdów

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

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

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

489, Kowalewo Pom.

Okręgowa stacja kontroli pojazdów AUTO-ZA-

RĘBSKI, ul. Szosa Rypińska 32A. kontakt pod 

nr. tel. 56 683 50 57

Okręgowa stacja kontroli pojazdów ul. Soko-

łowska 23 (naprzeciwko targowiska) kontakt 

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

stacje paliw

Stacja paliw LOTOS – GABAR Wrocki. kontakt 

pod nr. tel. 56 683 69 66

Stacja Paliw Orlen - Frydrychowo 56. kontakt 

pod nr. tel. 56 684 18 62

usługi

Dorabianie kluczy, ostrzenie noży, nożyczek, ma-

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

Pomoc drogowa – autoholowanie – GABAR 

Wrocki. tel. 663 007 096

Transport, usługi ładowarką – GABAR Wrocki. 

tel. 601 656 616

Wynajem Mercedesa W110 do ślubu i na im-

prezy okolicznościowe. tel. 606 634 083

JAC Wypożyczalnia lawet i przyczep towaro-

wach oraz podłodziowych, G-D, Podzamek 

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

Gawrońscy - legalizacja tachografów cyfrowych, 

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

Budowa i Remonty

materiały

Drewniane konstrukcje dachowe, Radomice 119. 

tel. 604 493 762, 54 287 94 91

ogrzewanie

Wodny kolektor słoneczny sprzedaż, montaż, ser-

wis. tel. 668 773 499

KARKON Zaporowicz producent kotłów UKZ EKO 

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

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

Usługi hydrauliczno - ślusarskie wodno-kan 

i CO. Wykonawstwo instalacji wodnych i kana-

lizacyjnych, centralnego ogrzewania. Montaż 

kotłowni. Radomin 23b, tel 512 295 280

usługi

PIASEK, ŻWIR oferuje: piasek płukany, sucho 

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

tłuczeń, gruz, DOWÓZ, tel. 608 219 596

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

biurowe, szafy przesuwne. Wyposażenia firm, ap-

tek, przychodni lekarskich, inst. pożytku publicz-

nego, tel. 662 116 657

DOM

wyposażenie wnętrz

FHU Olek Sprzedaż dywanów, wykładzin, chodni-

ków, Ostrowite 22. tel. 501 621 145

Firanex pomiar wystrój i aranżacja okien 

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

kontakt pod nr. tel. 516 126 855

DOMY WESELNE / SALE

Sala bankietowa „U DANIELI” - wesela, im-

prezy okolicznościowe, Zbójno 152, tel. 698 

142 767

Sala bankietowa Róża wesela przyjęcia stypy im-

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

tel. 532 524 082, 532 524 099

Dom weselny KARDAMON - wesela, imprezy 

okolicznościowe, Małe Pułkowo 36, kontakt 

pod nr. tel. 884 885 090 

Zajazd Złota Podkowa Wrocki - sala weselna, im-

prezy okolicznościowe, tel. 601 913 928

Bar Janosik imprezy okolicznościowe do 30 

osób, Frydrychowo, tel. 730 201 309

Półwysep Wądzyn - Sala weselna, imprezy 

okolicznościowe, tel. 667 652 205

DORADZTWO I INWESTYCJE

Formalności i inwestycje w pigułce „od A  

do Z”. Operaty wodnoprawne, karty  informacyjne 

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

Viz-Arch biuro architektoniczne Dorota Czar-

nołucka-Krzemińska, projektowanie, nadzoro-

wanie, doradztwo inwestycyjne, kontakt pod 

nr. tel. 881 205 398,  886 115 708

EDUKACJA

szkoły językowe

Szkoła języków obcych SPARROW, ul. Konop-

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

Akademia Językowa CGD-uczymy dzieci, 

młodzież i dorosłych, Golub-Dobrzyń, ul. Pod 

Arkadami 9, tel. 604 791 169

żłobki/przedszkola

Przedszkole niepubliczne „ Wróbelek” - , organi-

zacja urodzin  dla dzieci, tel. 519 844 525

FINANSE I BANKOWOŚĆ

agencje

Agencja PKO BP-kredyty, lokaty otwieranie 

kont osobistych, wpłaty, wypłaty, ul. Kościusz-

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

biura rachunkowe

Biuro Rachunkowe Dorota Garkowska, Go-

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

kontakt pod nr. tel. 608 514 548

Biuro Rachunkowe SIGMA Barbara Jasieniecka, 

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

Biuro Rachunkowe Buchalter Beata Kudźba, 

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

kredyty

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

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

579 lub 508 055 036. www.pomocnykredyt.com

leasing

Leasing-Experts oferta specjalna nie tylko dla 

firm, leasingujemy prawie wszystko- auta, kom-

putery, maszyny, urządzenia, tel. 575 665 290

lombardy

Lombard pożyczki pod zastaw  złota - aut - nie-

ruchomości, Kowalewo  ul. Toruńska 4. kontakt 

pod nr. tel. 781 491 378

ubezpieczenia

M. Kiełkowska, ubezpieczenia OC, AC, majątko-

we, Zbójno. tel. 506 032 523

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz Golub-Do-

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

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz  Kowalewo 

Pom., ul. Batalionów Chłopskich 4, kontakt pod 

nr. tel.517 710 660

usługi

Dobry punkt finansowy, opłaty za wszyskie ra-

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

cia 13 B, tel. 531 022 379

GABINETY  WETERYNARYJNE

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

Raś, dyżur całodobowy, Małe Pułkowo 42, kontakt 

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

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

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

bowy, tel. 517 532 637

GASTRONOMIA

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

skiego 13, tel. 733 814 473

HOTELE

Zajazd Złota Podkowa Wrocki - hotel, restauracja, 

tel. 601 913 928

Motel Przy Stacji - Frydrychow 56. kontakt pod nr. 

tel. 56 684 18 62

Półwysep Wądzyn - Hotel, restauracja, kontakt 

pod nr. tel. 667 652 205

KOMPUTERY / IT

Komputery, sprzedaż, serwis, kasy fiskalne, termi-

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

600 483 434

PS INSTAL komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 

instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie.  tel. 56 

690 43 90

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, 

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

796 088 904JK Centrum Serwisowe, telefony, 

komputery, nawigacje, konsole, Kowalewo Pom., 

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

MODA I URODA

ADA-PLUS markowa biżuteria srebrna, stoisko 

patronackie (pralnia TESCO), kolekcje na każdą 

okazję.

Gabinet kosmetyczny W. Staniszewska, Golub-

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

Salon kosmetyczny DARIA, Golub-Dobrzyń, ul. 

Ceglana 4, tel. 508 741 237

NIERUCHOMOŚCI

biura nieruchomości
Z nami bezpiecznie sprzedaż , kupisz, wynajmiesz, 

kupujący nie płaci prowizji, tel. 575 665 29

NSP-Nieruchomości Biuro pośrednictwa w ob-

rocie nieruchomościami. Oferujemy profesjonal-

ne przeprowadzenie każdego rodzaju transakcji  

w nieruchomościach. Golub-Dobrzyń ul. Pod Ar-

kadami 11 tel. 531 795 462

Agroturystyka

Auto Moto

Budowa i remonty

Dom

Domy weselne / sale

Doradztwo i inwestycje

Edukacja

Finanse
i bankowość

Gabinety weterynaryjne

Gastronomia

Hotele

Komputery / IT

Moda i uroda

Nieruchomości



Praca

Zatrudnię szwaczki do szycia wkła-
dów do obuwia. Tel. 602 101 791

Rolnictwo

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

Sprzedam rozsiewacz do nawozów 
motyl. 605 872 127

Sprzedam lub oddam w dzierżawę 
ziemię rolną 7 ha w miejscowosci 
Wilczewo. Kontakt pod numerem 
720 779 803

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

Różne

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

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 
ton, tel 600 990 042

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

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

Zdrowie i uroda 

Psychoterapia psychodynamiczna, 
poradnictwo psychologiczne, psy-
chotesty - k. zawodowi, kat. B, C, 
C+E, D - kierowcy prowadzący pod 
wpływem alkoholu, przekroczenie 
punktów karnych - operator wózków 
i maszyn budowlanych. tel. kontak-
towy 502 684 122

Finanse

Pożyczki na raty od 1000 do 20 000 
zł. Również na dowód. Golub, Ko-
walewo i okolice. Dojazd do klienta. 
Tel. 572 148 143

Kupię/Sprzedam

Sprzedam wersalkę w dobrym sta-
nie. Cena do uzgodnienia. Tel. kont. 
663 107 581 

Kupię skrzynki i butelki po piwie do-
jadę odbiorę, tel. 691 589 161

Nieruchomości

Zbójno: Na sprzedaż: Łąka 1,36ha 
(1,05ha przelicz) wystarczy na KRUS 
lub jako budowlana- 23000zł; Łąka 
0,47ha 5900zł. 607 768 660 po 16 

Sprzedam 1 ha ziemi, porośnięta ol-
chami, 4 km od Golubia. Tel. kont. 
669 317 943

Sprzedam dom w Węgiersku z dział-
ką o pow. 20 ar. Cena 185 000 zł. Tel.  
514 752 315

Wynajmę sklep 49 m2, spożyw-
czo-przemysłowy z wyposażeniem, 
Golub-Dobrzyń, ul. Konopnickiej, 
pawilon nr 1. Tel. 510 061 775

Kupię mieszkanie M3 w Golubiu-
Dobrzyniu na parterze lub na I pię-
trze. Tel. 661 280 656, 513 261 297

Oferuję do wynajęcia dwupokojowe 
mieszkanie w Toruniu na ul. Falata, 
bardzo blisko UMK, tel. kontaktowy 
783 495 310

Sprzedam mieszkanie własnościo-
we w Wąbrzeźnie przy ul.Wolności. 
Mieszkanie w kamienicy, I piętro, 
powierzchnia 51,50 m2  -  2 pokoje, 
przedpokój , kuchnia oraz łazienka. 
W cenie dodatkowo przestronna 
piwnica oraz strych. Kontakt telefo-
niczny 667 327 652 

Sprzedam mieszkanie 38m,Wronie, 
parter, dwa pokoje, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój.Ogrzewanie gazowe, 
okna pcv. Garaż murowany, działka 
4ary.115000.Tel. 661 099 868

Sprzedam las z gruntami. 4 ha. Elgi-
szewo. Tel. 508 388 406
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Praca

Różne

Zdrowie i uroda

Kupię/Sprzedam

Rolnictwo
Finanse

Usługi
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DROBNE

Nieruchomości

reklama w cgd

608 688 587
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ORGANIZUJEMY:
wesela, chrzciny, komunie, konsolacje (stypy),

spotkania okolicznoœciowe

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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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

R E K L A M A
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Harcerze na obozie 
REGION  Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń prowadzi na terenie naszego powiatu dwie podwórkowe świetlice – 
„Harcownie”. Podopieczni tych placówek niedawno wzięli udział w obozie w Harcerskim Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Funce koło Chojnic

Przypominamy, że Hufiec 
ZHP Golub-Dobrzyń, w ramach 
Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej 
ZHP prowadzi rozpoczęty w tym 
roku, adresowany do młodzieży 
ze środowisk zagrożonych ubó-
stwem i wykluczeniem, program 
„Harcownie – metodyka har-
cerska wsparciem dla rodziny”. 
Druhny i druhowie prowadzą dla 
nich zajęcia w formie pracy po-
dwórkowej. Młodzi ludzie uczą 
się działania w grupie i dla dobra 
innych, empatii i odpowiedzialno-
ści, próbują sił w harcerskich ini-
cjatywach i aktywności na rzecz 
lokalnej społeczności. Projekt, 
którym objęto ponad 700 osób, 
potrwa do końca stycznia 2020. 
Kosztuje 5 milionów złotych, fi-
nansowanie pochodzi z Kujaw-

Uczestnicy obozu uczyli się podstaw żeglarstwa

Brali też udział w zajęciach plastycznych…… oraz strzelali z łuku

W programie znalazły się także inne warsztaty

W programie znalazły się także inne warsztaty

sko-Pomorskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego.

Harcownie działają w Golu-
biu-Dobrzyniu oraz gminie Cie-
chocin. Pierwszą kieruje Szymon 
Wiśniewski, drugą Bogusław Bo-
gucki. Placówki skupiają łącznie 
30 dzieci. 

– Celem działania naszych 
placówek jest wspieranie rodzi-
ny w pełnieniu funkcji opiekuń-
czo-wychowawczej, zapewnienie 
pomocy rodzinie i dzieciom za-
grożonym biedą lub wyklucze-
niem społecznym – podkreśla 
harcmistrz Szymon Wiśniewski, 
kierownik placówki w Golubiu-
Dobrzyniu. 

– Wykorzystując metodę har-
cerską chcemy zapobiegać zacho-
waniom nieakceptowanym spo-

łecznie  oraz poprawić społeczne 
funkcjonowania dzieci – dodaje 
Bogusław Bogucki, opiekun świe-
tlicy w gminie Ciechocin. – Na-
szym celem jest również pomoc 
w nauce dzieciom z trudnością 
uczenia się i przyswajania wiedzy, 
szczególnie w zakresie kompe-
tencji kluczowych.

W ramach „Harcowni” grupa 
z Golubia-Dobrzynia oraz gminy 
Ciechocin uczestniczyła w obozie 
w Harcerskim Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Funce koło Choj-
nic. Tam dzieci i młodzież uczyli 
się żeglować, poznawali historię 
regionu. Brali też udział w warsz-
tatach z garncarstwa oraz w zaję-
ciach przyrodniczych. 

(red)
fot. ZHP

Eksperymenty, nauka i 
dużo radości najmłodszych
20 mobilnych stacji badawczych i trzech edukatorów z mnóstwem zagadek na-
ukowych w zanadrzu – w tym składzie Centrum Nauki Kopernik jedzie do ma-
łych miejscowości w całej Polsce. 30 i 31 sierpnia Naukobus pojawił się w Szkole 
Podstawowej w Świętosławiu. 

Gmina Ciechocin

Nauka inaczej
Jak by to było, gdyby dzieci 

samodzielnie eksperymentując, 
mogły dostrzec inną, emocjonu-

jącą twarz nauki? Gdyby to nie 
były zwykłe lekcje biologii, chemii, 
fizyki czy informatyki, ale pełne 
niespodzianek samodzielne odkry-

wanie praw i zasad, które rządzą 
światem? Taką właśnie możliwość 
daje „Naukobus”, projekt Centrum 
Nauki Kopernik – 20 stacji badaw-
czych, które przyjeżdżają do szko-
ły wraz z edukatorami z Centrum 
Nauki Kopernik, daje szansę na po-
szerzenie wiedzy i dobrą zabawę. 
Edukatorzy pomagają zrozumieć 
zasady działania poszczególnych 
eksponatów i przybliżają prezento-
wane zjawiska naukowe. 

Każda wizyta trwa dwa dni, 
w czasie których stacje badawcze 

są rozstawione w szkole, a ucznio-
wie, którym towarzyszą edukato-
rzy, mogą z nich korzystać przez 6 
godzin dziennie. 

Moc dobrych doświadczeń
Samodzielne eksperymento-

wanie pozwala obudzić ciekawość 
i uczyć się bez wysiłku znanego 
z lekcji – siadając na wirującym 
krześle, można doświadczyć, jak 
w praktyce działa teoria zacho-
wania momentu pędu. Można 
też m.in. przetestować uwię-
zioną piłkę, wirujące krzesełko, 
kulę plazmową, półkule magde-
burskie i trójwymiarowy model 
anatomiczny ludzkiego ciała. Dla 
uczniów przygotowany został tak-
że „Poradnik młodego naukowca” 
– propozycje doświadczeń, które 
mogą tam znaleźć i samodzielnie 
przeprowadzić w domu, pozwa-
lają dłużej cieszyć się kontaktem 
z nauką w mniej poważnej formie.  
Jednak wystawa jest ciekawa nie 
tylko dzieci, ale i dla dorosłych. To 
dlatego w wybranych godzinach 
mogą ją bezpłatnie zwiedzać wszy-
scy chętni. 

Przez całą Polskę
Wyjazdy Naukobusa są możli-

we dzięki programowi „Nauka dla 
Ciebie”, realizowanemu wspólnie 
przez Centrum Nauki Kopernik 
i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. To dzięki niemu dzieci 
z małych miejscowości mogą sa-
modzielnie odkrywać prawa nauki 
pod okiem doświadczonych edu-
katorów. Zdobywanie wiedzy opar-
te na eksperymentowaniu budzi 
w dzieciach zaciekawienie nauką, 
daje radość i ośmiela do dalszych 
poszukiwań. To dlatego Centrum 
Nauki Kopernik pomoże także na-
uczycielom rozbudzać w uczniach 
zainteresowanie nauką. 

Wizyta wystawy objazdowej 
realizowana jest w ramach działa-
nia „Naukobus”, które finansowane 
jest w ramach wspólnego Progra-
mu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz Centrum Nauki 
Kopernik pod nazwą „Nauka dla 
Ciebie”.

(ToB)
fot. nadesłane
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pierwsze punkty promienia
Piłka nożna  W czwartej kolejce kujawsko-pomorskiej okręgówki Promień Kowalewo Pomorskie podej-
mował na własnym obiekcie beniaminka, Unię Wąbrzeźno. Podopieczni Bartosza Jagielskiego po dobrym 
spotkaniu odnieśli pierwsze zwycięstwo w tym sezonie

Na starcie ligowych zmagań 
„Promycze” miał bardzo nieko-
rzystny terminarz. W meczach 
z faworytami do awansu, czy-
li Sportisem Łochowo i Zawiszą 
Bydgoszcz, nasi zawodnicy prze-
grywali zaledwie jedną bramką. 
Trochę gorzej wyglądali w spo-
tkaniu ze spadkowiczem z IV ligi, 
bowiem Sokół Radomin pewnie 
zwyciężył 3:0, nie pozwalając 
podopiecznym trenera Jagielskie-
go na zbyt wiele. Tym razem na 

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

Promień 
kowalewo Pomorskie

Vs.
Unia wąbrzeźno 

2 (1: 0) 1
Gole

Magdziński, Łuszczyński.

obiekt przy ulicy Chopina zawita-
ła Unia Wąbrzeźno, która ma za 
sobą tylko jeden mecz (spotkanie 
z Victorią Lisewo zostało przeło-
żone, a Iskra Ciechocin wycofała 
się z rozgrywek), przegrany w fa-
talnych okolicznościach 3:5, mimo 
prowadzenia 3:0 do przerwy.

Od początku spotkania Pro-
mień częściej był przy piłce i nie 
pozwalał przyjezdnym na zbyt 
wiele. W 11. minucie przed szan-
są stanął Piotr Walaszkowski, ale 

piłka powędrowała obok prawe-
go słupka. Pięć minut później, po 
dograniu z rzutu wolnego, nasi 
zawodnicy strzelili bramkę, jed-
nak sędzia liniowy zasygnalizował 
pozycję spaloną. „Promyczek” co-
raz śmielej atakował, co w 29. mi-
nucie przyniosło dogodną okazję 
na strzelenie bramki. Przed szan-
są stanął Maciej Łuszczyński, ale 
niestety trafił tylko w słupek. Trzy 
minuty później w polu karnym 
nieprzepisowo powstrzymywany 
był Magdziński, a sędzia wskazał 
na jedenasty metr. Poszkodowa-
ny sam podszedł do piłki i silnym 
strzałem w środek bramki wy-
prowadził gospodarzy na prowa-
dzenie. Do końca pierwszej poło-
wy nasi zawodnicy mieli jeszcze 
kilka sytuacji, ale ewidentnie tego 
dnia nie mieli szczęścia. 

Druga połowa przyniosła 
przebudzenie gości. Piłkarze Ar-
kadiusza Glazy coraz częściej 
podchodzili pod bramkę strze-

żoną przez Bartłomieja Dybkę. 
W 55. Minucie, po zagraniu ręką 
w polu karnym, arbiter podyk-
tował jedenastkę dla gości, pew-
nie zamienioną na bramkę przez 
Pawła Mazurowskiego. Dosłownie 
chwilę później mogło być już 2:1 
dla gości, ale ofiarnym wślizgiem 
popisał się Jakub Kawula, wybija-
jąc w ostatniej chwili piłkę spod 
nóg Tomasza Liszaja. Ten wysu-
nięty napastnik Unii był bardzo 
aktywny w drugiej połowie i w 63. 
Minucie, po prostopadłym zagra-
niu, wyszedł sam na sam z Dyb-
ką, jednak jego lob przeleciał nie 
tylko nad bramkarzem, ale też 
i nad poprzeczką. Co nie udało 
się Unii, udało się Promieniowi. 
W 68. minucie Łuszczyński ode-
brał w środku pola piłkę obroń-
cy i po dwójkowej akcji strzelił 
bramkę na 2:1. Nasz zawodnik 
cztery minuty później mógł pójść 
za ciosem i strzelić swojego dru-
giego gola w tym meczu, ale piłka 

o centymetry minęła poprzeczkę 
bramki gości. Ostatni kwadrans 
spotkania upłynął na mądrym 
rozgrywaniu piłki przez gospo-
darzy. Unia dużo biegała i próbo-
wała odebrać piłkę w środkowym 
sektorze boiska, ale nasi zawod-
nicy nie dali wyrwać sobie pierw-
szego zwycięstwa w tym sezonie. 

W przyszłym tygodniu pod-
opiecznych trenera Jagielskiego 
czeka wyjazd do Ostaszewa na 
mecz z tamtejszym Mustangiem. 
Spotkanie odbędzie się w niedzie-
lę 9 września o 11.00. 

Tekst i fot. (LB)
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Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

Sokół Radomin
 vs. 

SpoRtiS Social 
Football club

1 (1:1) 1

Skład Sokoła:

JM. Szponikowski – K. Muchewicz (80’ M. 
Piotrowski), D. Muchewicz, Bruzdewicz 
(74’ Luks), Czajkowski, P. Jachowski, W. 
Jachowski, K. Marcinkowski, P. Marcinkow-
ski, P. Piotrowski, K. Szponikowski (65’ R. 
Piotrowski)

charu Polski, natomiast w sobotę 
o 17.00 zmierzą się w Wąbrzeźnie z 
tamtejszym beniaminkiem, Unią.

Tekst i fot. (LB)

ale nie wykorzystał sytuacji sam 
na sam.  W 85. minucie serca kibi-
ców Sokoła mocniej zabiły, kiedy 
po faulu na Dawidzie Muchewiczu 
sędzia wskazał na jedenasty metr. 
Do piłki podszedł Paweł Jachow-
ski i huknął jak z armaty, nieste-
ty tylko w poprzeczkę. Dosłow-
nie minutę później sytuację sam 
na sam po raz kolejny wybronił 
Szponikowski. Drużyny walczy-
ły o bramkę do końca spotkania, 
jednak wynik nie uległ zmianie. 
Trzeba jednak docenić obie jede-
nastki za stworzenie kapitalnego 
widowiska, które było prawdziwą 
piłkarską ucztą.

Naszą ekipę w nadchodzącym 
tygodniu czekają aż dwa spotka-
nia. W środę „Sokołów” czeka wy-
jazd na mecz z Pomowcem Kijewo 
Królewskie w ramach I rundy Pu-

Podopieczni trenera Sławo-
mira Rożka w ubiegły weekend 
zmierzyli się z Zawiszą Bydgoszcz, 
z którym po dobrym spotkaniu 
nieznacznie przegrali 1:2. Z ko-
lei Sportis w poprzedniej kolejce 
mierzył się u siebie z Promieniem 
Kowalewo Pomorskie, z którym 
wygrał 1:0. Warto dodać, że Spor-
tis to projekt powstały na bazie 
dawnego KS-u Łochowo, którego 
twarzą i zawodnikiem został zna-
ny z występów m.in. w Cracovii 
Kraków czy Chojniczance Chojni-
ce Marcin Krzywicki. Drużyna ma 
bardzo ambitne plany i jest jed-
nym z faworytów do awansu.

Zawodnicy z Radomina od 
pierwszych minut wyglądali na 
przemotywowanych. Grali nerwo-
wo i popełniali głupie faule, czego 
efektem była podyktowana już w 

10. minucie jedenastka po nieprze-
pisowym zatrzymaniu Marcina 
Krzywickiego. Poszkodowany sam 
podszedł do piłki i mimo że Miłosz 
Szponikowski dobrze wyczuł jego 
zamiary, to jednak piłka poszła po 
palcach naszego golkipera i goście 
objęli prowadzenie. Nerwowa at-
mosfera udzieliła się też szkole-
niowcowi „Sokołów”, którego mu-
siał upominać główny arbiter. Po 
kwadransie gospodarze uspokoili 
się, złapali rytm i tworzyli coraz 
groźniejsze akcje. W 22. minucie 
po dośrodkowaniu z rzutu roż-
nego najwyżej do piłki wyskoczył 
Paweł Jachowski i strzałem głową 
skierował piłkę do siatki. Sportis 
był wyraźnie zaskoczony takim 
obrotem spraw. W dodatku od 
około 25 minuty z urazem mięśnia 
dwugłowego zmagał się Krzywic-

ki, przez co przez resztę spotkania 
był praktycznie niewidoczny. To 
jednak nie przeszkodziło gościom 
w tworzeniu groźnych sytuacji, 
jednak monolitem nie do przejścia 
był jak zwykle niezawodny Szpo-
nikowski.

Druga połowa rozpoczęła się 
od groźnej sytuacji Sokoła. Po za-
graniu z prawego skrzydła Jachow-
ski uderzał z bliska, jednak na wy-
sokości zadania stanął bramkarz 
przyjezdnych. Po piłkarzach obu 
ekip nie było widać zmęczenia, a 
akcje przenosiły się od szesnastki 
do szesnastki. W 72. minucie Spor-
tis po dograniu z rzutu wolnego 
mógł objąć prowadzenie, ale kapi-
talną interwencją popisał się nasz 
golkiper. Dziesięć minut przed 
końcem spotkania przed doskona-
łą szansą stanął Paweł Jachowski, 

sokół remisuje 
z faworytem do awansu

piłka nożna  W sobotnim spotkaniu pomiędzy Sokołem Radomin a Sportisem Łochowo było wszyst-
ko czego fani futbolu oczekują. Ostra gra, dramaturgia, bramki, zmarnowane piłki meczowe i emocje do 
ostatniej minuty

Kolarstwo

Kolarstwo na topie
W pierwszej połowie sierpnia, oprócz wyścigu Tour de 
Pologne, na polskich drogach został rozegrany wyścig 
dla młodego narybku kolarskiego – Mini Tour de Po-
logne. Wystartowali m.in. kolarze z naszego regionu. 

Wyścig ten odbył się w Krako-
wie, Katowicach, Zabrzu, Szczyrku 
i Bielsku-Białej. Wyścig składał się 
z pięciu etapów. Każdy z nich to 
około 20 kilometrów do przejecha-
nia i okazja do zdobycia 75 punk-

tów. W zawodach startowali mło-
dzicy i młodziczki. 

– Z naszego powiatu, w ra-
mach grupy kolarskiej Stal Gru-
dziądz, startowali młodzi kolarze 
z grupy LUKS Grodno-Nowogród 

i Cyklisty Zbójno. Pierwsza grupę 
reprezentowali: Paweł Walenciak, 
Adam Pawłowski oraz Weronika 
Wróblewska i Katarzyna Stelmach. 
Ze Zbójna na zawody pojechały 
natomiast: Karolina Dominiak, Eli-
za Rabażynska i Natalia Głowacka 
– opowiada Wiesław Młodziankie-
wicz.

W klasyfikacji generalnej nasza 
młodzież zajęła pierwsze miejsce, 
wyprzedzając zawodników z Toru-
nia i Kalisza. Całą grupą kolarskiej 
młodzieży opiekuje się na co dzień 
„nasz trener”, czyli Wiesław Mło-
dziankiewicz.

(Maw), fot. nadesłane O wyścigu opowiadał W. Młodziankiewicz


