
Członkowie rodziny patrona szkoły oraz dyrektor placówki Urszula Arento-
wicz i nauczyciel Barbara Martewicz przy obelisku poświęconym Józefowi 
Sołtykiewiczowi

Jak informuje magistrat na 
swojej stronie internetowej, spo-
tkanie odbyło się w piątek 17 sierp-
nia. Oprócz marszałka Piotra Cał-
beckiego i burmistrza Mariusza 
Piątkowskiego, uczestniczyli w nim 
jeszcze starosta Andrzej Okruciń-
ski, wicestarosta Franciszek Gu-
towski, wójt gminy Golub-Dobrzyń 
Marek Ryłowicz i radny sejmiku 
Piotr Kwiatkowski. 

Poruszony został m.in. temat 
budowy tzw. średnicówki, która 
miałaby odciążyć ruch w mieście. 

– Marszałek Województwa 
Piotr Całbecki  podobnie, jak pozo-
stali uczestnicy spotkania wyraził 
pogląd, iż dużo lepszym rozwią-

zaniem komunikacyjnym byłaby 
budowa obwodnicy – czytamy na 
stronie miasta. – Nowy projekt po-
winien całkowicie omijać centrum 
miasta, a trasa obwodnicy zdaniem 
samorządowców miałaby przebie-
gać przez Podzamek, ul. Dworco-
wą,  tereny Gminy Golub-Dobrzyń 
w Białkowie i Drwęcą, do drogi wo-
jewódzkiej prowadzącej w kierunku 
Rypina. Samorządowcy złożyli de-
klarację, iż w chwili obecnej trwają 
prace badawcze dot. budowy ob-
wodnicy, a zebrane materiały będą 
przedmiotem analizy i opracowań 
powołanego zespołu ds. budowy 
obwodnicy miasta Golubia-Dobrzy-
nia – czytamy na stronie urzędu 

miasta. Marszałek Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego wskazał, 
iż proponowana, nowa lokalizacja 
obwodnicy jest bardzo trafna i in-
westycja powinna być realizowana 
w nowej perspektywie finansowej, 
tuż po 2020 roku.

– Jestem zaskoczony spo-
tkaniem dotyczącym obwodnicy, 
ponieważ my jako radni wcześniej 
o tym pomyśle nie zostaliśmy po-
informowani – mówi radny Szy-
mon Wiśniewski. – Po raz kolejny 
burmistrz nie informuje radnych 
o ważnych działaniach. Przez 
ostatnie lata temat obwodnicy nie 
był praktycznie w ogóle poruszany. 
Teraz dowiadujemy się ze strony 
internetowej urzędu, że było spo-
tkanie i że „w chwili obecnej trwają 
prace badawcze dot. budowy ob-
wodnicy, a zebrane materiały będą 
przedmiotem analizy i opracowań 
powołanego zespołu ds. budowy 
obwodnicy miasta Golubia-Dobrzy-
nia”. Mam wrażenie, że informacje 
o obwodnicy dla Golubia-Dobrzy-
nia to element kampanii wyborczej 
i że jest to przysłowiowa „kiełbasa 
wyborcza” – podsumowuje Wi-
śniewski. 

(ToB), fot. archiwum

Zacznijmy od historii. Rodzi-
na Sołtykiewiczów pochodziła 
z Czernikowa. Jej głowa – Zyg-
munt Sołtykiewicz był nauczy-
cielem. Podobną ścieżkę kariery 
wybrał jego syn Józef. Trafił do 
Węgierska, gdzie został kierow-
nikiem miejscowej szkoły po-
wszechnej, a od 2006 roku jest 
jej patronem. Józef został zabity 
przez Niemców w czasie II wojny 
światowej. Miał troje rodzeństwa, 
w tym siostrę Marię. Była ona 
aktywną działaczką patriotyczną 
i jeszcze przed I wojną światową 
musiała opuścić ówczesne tereny 
polskie pod zaborem rosyjskim. 
Wsiadła na statek i wyemigrowa-
ła do USA. Los tej części rodziny 
był nieznany aż do 2016 roku, gdy 

odbywały się uroczystości 100-
lecia szkoły w Węgiersku i prze-
prowadzono badania historyczne 
nad rodziną patrona placówki. To 
skłoniło do napisania listów do 
USA. Korespondencja dotarła do 
Marry Ann, która była zafascy-
nowana historią swojej rodziny 
w Polsce, ale nie miała z nią kon-
taktu:

– Byłam nawet z mężem 
w Polsce w 2013 roku. Byliśmy 
w Warszawie, ponieważ przypusz-
czaliśmy, że tam właśnie urodziła 
się moja mama, która w wieku 5 
lat wraz ze swoją matką wyemi-
growała do USA. – Dziś jestem 
w miejscach, z których wywodzi 
się moja rodzina. 

dokończenie na str. 4

Gmina Golub-Dobrzyń

W Węgiersku odnaleźli 
patrona i wujka
Józef Sołtykiewicz, przedwojenny nauczyciel i kierow-
nik, patronuje Szkole Podstawowej w Węgiersku. 19 
sierpnia placówkę odwiedziła Marry Ann z Północnej 
Karoliny, członkini rodziny patrona.
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GOLUB-DOBRZYŃ  W ubiegłym tygodniu burmistrz Mariusz 
Piątkowski rozmawiał z marszałkiem województwa na temat 
budowy obwodnicy Golubia-Dobrzynia. Pozostaje pytanie, 
dlaczego dopiero w czwartym roku kadencji, dwa miesiące 
przed wyborami…

Poważna inwestycja 
czy kiełbasa wyborcza?
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ogłoszenie o 9 PRzeTARgACH UsTnYCH ogRAniCzonYCH 
nA sPRzeDAŻ nieRUCHoMoŚCi 

Organizator przetargów: 
MR SUB 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALFA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-

AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Jasielskiej 16a, 60-476 Poznań, wpisana do rejestru przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000484135, ogłasza 9 przetargów 
ustnych ograniczonych na sprzedaż opisanych poniżej nieruchomości (zwana również „Sprzedają-
cym”).

1. OPIS NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
1.1. Do sprzedaży przeznaczono 9 nieruchomości rolnych będących własnością MR SUB 1 SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALFA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Pozna-
niu, przy ul. Jasielskiej 16a, 60-476 Poznań. 

1.2. Nieruchomości są położone w Ostrowitym oraz Skępsku, gmina Golub-Dobrzyń, powiat golub-
sko-dobrzyński. Nieruchomości będące przedmiotem przetargów nie są zabudowane i prowadzona 

jest na nich gospodarka rolna. 
1.3. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży obciążone są hipoteką umowną łączną na rzecz 

Banku Spółdzielczego w Gnieźnie na kwotę 5.000.000 PLN na zabezpieczenie wierzytelności wynika-
jących z umowy nr 0/111/DH/15 z dnia 30.03.2015 r. 

Jeżeli do dnia podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży danej nieruchomości opisana wyżej hi-
poteka nie zostanie wykreślona, to przyrzeczona umowa sprzedaży danej nieruchomości będzie prze-
widywać wykreślenie powyższej hipoteki na podstawie uzyskanej od banku kredytującego promesy. 
Skutkiem powyższego będzie sprzedaż nieruchomości wolnej obciążeń, w tym od jakichkolwiek 
hipotek.

1.4.  Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży nie stanowią przedmiotu umów godzących 
w uprawnienia kupującego, w szczególności nie są przedmiotem dzierżawy. 

1.5. Klasy bonitacji gruntów występujące na sprzedawanych nieruchomościach zawarte są w Za-
łączniku nr 1.

1.6.  Położenie nieruchomości przedstawiono na Załączniku nr 2.
1.7.  Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży można oglądać w wybranym przez oferenta czasie. 

Oględzin należy dokonać pieszo (obowiązuje zakaz wjeżdżania pojazdami mechanicznymi) w sposób 
niepowodujący strat w ewentualnych uprawach.

1.8. Nieruchomości sprzedawane są wg stanu wynikającego z ewidencji gruntów i budynków. Nie 
przewiduje się okazywania granic nabywcom wyłonionym w przetargu.

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:
Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 11 

kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1405). Warunki przetargowe mogą 
być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia 
nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. 

o kształtowaniu ustroju rolnego.
2. WARUNKI PRZETARGÓW
Przetargi zostaną przeprowadzone osobno dla każdej nieru-

chomości w dniu 14 września 2018 r. w Restauracji Kaprys (ul. Ki-
lińskiego 7, 87-400 Golub-Dobrzyń). Godzinę przetargu, cenę wywo-
ławczą, wysokość wadium i wysokość postąpienia przedstawiono 
w tabeli nr 2 poniżej.

2.1. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 12.09.2018 r. na 
rachunek bankowy sprzedającego to jest MR SUB 1 SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALFA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-
AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Jasielskiej 16a, 60-476 Po-
znań) nr 88 1090 1463 0000 0001 3572 2981 mBank Tytuł wpłaty: 
wadium – przetarg……………… (należy wpisać odpowiedni 1, 2, 3 … oraz 
numer działki/działek). 

 2.2. W przetargu mogą wziąć wyłącznie osoby, które są podmio-
tami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu 
przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 
r. o kształtowaniu ustroju rolnego. 

2.3. Do udziału w przetargu dopuszczone zostaną wyłącznie 
osoby, które przed rozpoczęciem przetargu złożą na ręce komisji 
przetargowej pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu obej-
mujące:

a) oświadczenie o posiadanym uprawnieniu do nabycia nieru-
chomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 
6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolne-
go wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz o akceptacji 
warunków przetargu. Oświadczenie to stanowi Załącznik nr 3 do 
niniejszego ogłoszenia, na wzorze udostępnionym przez komisję 
przetargową. 

b) oraz do dnia 12.09.2018 r. wpłacą wadium w odpowied-
niej wysokości zgodnie z Tabelą nr 2 powyżej.

2.4. Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży 
płatną najpóźniej do momentu zawarcia przyrzeczonej umowy no-
tarialnej na wskazany przez sprzedającego rachunek bankowy.

2.5. W momencie podpisania przyrzeczonej umowy sprze-
daży cała cena sprzedaży winna znajdować się na rachunku 
bankowym wskazanym przez sprzedającego, co jest warunkiem 
podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości.

2.6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, 
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do mo-
mentu podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości 
wadium pełni funkcję zabezpieczającą. 

2.7. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie 
zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od dnia odpowiednio: odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wyni-
kiem negatywnym. Wadium zostanie zwrócone osobom, które nie 
dotarły na miejsce przetargu w określonym terminie lub nie podpi-
sały oświadczenia zgodnego z Załącznikiem nr 3. Wadium zostanie 
zwrócone na konto, z którego zostało wpłacone, bez odsetek.

2.8. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w razie uchy-
lenia się uczestnika przetargu, który wygra przetarg, od za-
warcia przedwstępnej lub przyrzeczonej umowy sprzedaży 
nieruchomości lub w sytuacji, gdy uczestnik przetargu, który 
wygra przetarg, nie będzie uprawniony do jej nabycia zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. WARUNKI PRZETARGÓW - INFORMACJE DODATKOWE 
3.1. O terminie zawarcia przedwstępnej oraz przyrzeczonej 

umowy notarialnej uczestnika przetargu, który wygra przetarg zo-
stanie powiadomiony przez Organizatora w terminie do 7 dni od 
daty rozstrzygnięcia danego przetargu, jednakże terminy te będą 
wyznaczane przy założeniu, że:

a) podpisanie umowy przedwstępnej  – nastąpi w terminie 14 
dni od dnia przetargu,

b) podpisanie umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości 
– nastąpi w terminie 30 dni od dnia przetargu.

3.2. Umowy notarialne podpisane zostaną w Golubiu-Dobrzy-
niu. Przedwstępna oraz przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie 
zawarta na wzorze opracowanym przez notariusza wskazanego 
przez Organizatora.

3.3. Koszt umowy notarialnej ponosi nabywca.
3.4. Koszty usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowni-

ków poniesie nabywca.
3.5. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia 

notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. 
3.6. Wprowadza się jednolity obowiązujący wzór oświadczenia, 

o którym mowa w pkt. 2.3.

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 Przetargu Obręb Nr działki Godzina Cena wy-

woławcza
(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
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3) osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa 
w przetargu, wraz z  uzasadnieniem,

4) cenie wywoławczej nieruchomości oraz najwyższej cenie 
osiągniętej w przetargu, 

5) imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz sie-
dzibie osoby wyłonionej w przetargu jako nabywca nieruchomości, 

6) imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji 
przetargowej,

7) dacie sporządzenia protokołu.
4.12. Data podpisania protokołu jest datą zakończenia przetar-

gu.
4.13. Protokół podpisują Przewodniczący komisji przetargowej 

i wszyscy członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w  przetargu 
jako nabywca nieruchomości.

4.14. Protokół ten stanowi podstawę do zawarcia przedwstępnej 
umowy sprzedaży nieruchomości.

4.15. Organizator może zamknąć dany Przetarg w trakcie jego 
trwania, bez podania przyczyn i bez wyboru osoby która przetarg 
wygrała. 

4.16. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przed-
wstępnej umowy sprzedaży danej nieruchomości zawartej z uczest-
nikiem przetargu, który wygrał przetarg, w przypadku braku zapła-
ty całej ceny za nieruchomość w terminie 7 dni od upływu terminu 
na zawarcie umowy przyrzeczonej, które to prawo odstąpienia 
może zostać zrealizowane przez organizatora w terminie 30 dni od 
dnia upływu terminu na zapłatę całości ceny za nieruchomość (co 
zostanie zapisane w przedwstępnej umowie sprzedaży).

4.17. Warunki Przetargów mogą być zmienione lub odwołane aż 
do rozpoczęcia danego Przetargu. 

4.18. Organizator prosi o wystąpienie przez zainteresowanych 
uczestnictwem w przetargu o wszelkie zaświadczenia i inne doku-
menty potrzebne do udziału w przetargu oraz do zawarcia przed-
wstępnej oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości 
odpowiednio wcześniej, tak aby dochowane zostały określone w ni-
niejszym ogłoszeniu terminy zawarcia umów dotyczących nieru-
chomości.

Kontakt tel. 534 989 789

3.7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
3.8. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg, przystępując do zawarcia przedwstępnej 

umowy sprzedaży danej Nieruchomości zobowiązany jest, przed zawarciem tej umowy, uzupeł-
nić wpłaconą tytułem wadium kwotę do kwoty stanowiącej 20% ceny sprzedaży danej Nierucho-
mości. W przedwstępnej umowie sprzedaży nieruchomości strony nadadzą wpłaconej kwocie 
charakter zadatku. 

4. WARUNKI PRZETARGÓW – PRZEBIEG 
4.1. Lista osób dopuszczonych do licytacji zostanie ogłoszona przez przewodniczącego komisji 

przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
4.2. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej do-

wód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium (w formie wydruku przelewu bez poświadczenia przez 
bank).

4.3. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie orygi-
nału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, 
sporządzonego w formie pisemnej z podpisem notarialnej poświadczonym. 

4.4. Uprawniony do uczestnictwa w przetargu uczestnik przetargu może uczestniczyć w przetargu 
maksymalnie tylko z 1 osobą towarzyszącą. Inne osoby nie są uprawnione do udziału w przetargu, 
chyba że komisja przetargowa postanowi inaczej. 

4.5. Organizator dokona wyboru 3 osobowej Komisji przetargowej, która w jego imieniu i na pod-
stawie zatwierdzonych warunków przetargu przeprowadza przetarg oraz sporządza i kompletuje od-
powiednie dokumenty przetargowe wymagane do przeniesienia własności nieruchomości na rzecz 
osoby, która przetarg wygrała. 

4.6. Przystąpienie do przetargu lub zgłoszenie postąpienia jest równoznaczne z przyjęciem warun-
ków przetargu.

4.7. Przewodniczący Komisji:
a)otwiera przetarg,
b)podaje dane dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
c)podaje cenę wywoławczą oraz sposób uiszczenia ceny sprzedaży,
d)podaje wysokość postąpienia.
4.8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje 

cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie (1000,00 zł).
4.9. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia stawki dopóki mimo trzykrotnego 

wywołania nie ma dalszych postąpień.
4.10. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie 

ostatnią, najwyższą stawkę, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która 
przetarg wygrała.

4.11. Komisji sporządza protokół przeprowadzonego przetargu, w którym zawiera informacje o: 
1) terminie i miejscu oraz rodzaju przetargu, 
2) oznaczeniu nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej, 

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E



Gminę reprezentowała wójt 
Katarzyna Kukielska. Wykonaw-
cą inwestycji będzie firma Zakład 
Usługowo-Handlowo-Produkcyj-
ny „HYDRO-MET” z Lipna, repre-
zentowana przez Tadeusza Głaba. 
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W Zbójnie zostanie zmodernizowana sieć wodociągowa

Zmodernizują wodociągi
W zeszłym tygodniu w Urzędzie Gminy Zbójno pod-
pisana została umowa dotycząca modernizacji sieci 
wodociągowej. Prace ruszą już we wrześniu. 

Gmina Zbójno

GMINA ZBÓJNO  Kolizja w Wojnowie 

W niedzielę 19 sierpnia w Wojnowie zderzyły się dwa samochody osobowe. 
Na miejsce pierwsza przybyła OSP w KSRG Zbójno, która zabezpieczała 
miejsce zdarzenia, a także odłączyła akumulatory w pojazdach. Osobami 
poszkodowanymi zajął się Zespół Ratownictwa Medycznego. 
– Działania straży pożarnej polegały na zneutralizowaniu wycieku płynów 
pokolizyjnych oraz kierowaniu ruchem wahadłowo – tłumaczy mł. bryg. 
Karol Cachnij z PSP Golub-Dobrzyń. 
Na miejsce przyjechała policja, która prowadziła działania dochodzenio-
we. Służby apelują o zachowanie bezpieczeństwa na drodze. 

(ToB), fot. PSP Golub-Dobrzyń 

Inwestycja pochłonie prawie 
600 tysięcy złotych.  Zmoderni-
zowanych zostanie 1270 metrów 
sieci w Zbójnie. Pracę mają ruszyć 
już we wrześniu. 

(szyw), fot. UG

Pomoc przy 
świętowaniu 100-lecia
POWIAT  Dwie szkoły z naszego powiatu znalazły się w gro-
nie 250 placówek w kraju, które otrzymały od Ministerstwa 
Edukacji Narodowej dofinansowanie na organizację obchodów 
związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Wszystko w ramach projektu „Godność, wolność, nie-
podległość” 
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dokończenie ze str. 1
Byłam bardzo zaskoczona 

i wzruszona, gdy dowiedziałam 
się, że brat mojej babci jest pa-
tronem szkoły. Będę się miała 
czym chwalić po powrocie do 
domu. To ciekawe, ponieważ 
mimo rozerwanych więzów ro-
dzinnych, pozostał w nas gen 
nauczycieli. Jestem na emery-
turze, ale byłam nauczycielką. 
W szkole pracują także dwie 
moje córki – mówi Marry Ann.

Podczas spotkania i rozmo-
wy udało się ustalić, że stro-

Gmina Golub-Dobrzyń

W Węgiersku odnaleźli... 
ny będą utrzymywały ze sobą 
kontakt. Możliwe jest także na-
wiązanie współpracy ze szko-
łą w Północnej Karolinie, gdzie 
obecnie mieszka bohaterka na-
szego artykułu.

– Bardzo żałuję, że nie mó-
wię po polsku – dodaje Marry 
Ann. – Babcia i mama starały się 
wychować nas na Amerykanów, 
ponieważ sytuacja w Polsce nie 
wróżyła nic dobrego. Bardzo się 
cieszę, że jednak odwiedziłam 
kraj moich przodków.

Tekst i fot. (pw)

O pieniądze (maksymalnie 
10 tys. zł) ubiegała się rekordowa 
liczba 2500 szkół. Tylko co dzie-
siąta otrzymała pomoc. W na-
szym powiecie pozytywną ocenę 
otrzymały projekty szkół w Cie-
chocinie i w Węgiersku.

W Ciechocinie planuje się 
wiele przedsięwzięć. Będą to m.in. 
wycieczki do Golubia-Dobrzynia 
i Rypina. Uczniowie poznają hi-
storię międzywojnia oraz odwie-
dzą Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej. 
Kolejna wycieczka planowana jest 
do Sulejówka, czyli miejsca zwią-
zanego z Józefem Piłsudskim.

– Z okazji jubileuszu niepod-

ległości wydamy także publikację. 
Znajdą się w niej opowiadania, 
wiersze i prace plastyczne wy-
konane przez uczniów z rożnych 
szkół. To, jakie prace trafią do 
książki zdecyduje się w trzech 
konkursach międzyszkolnych za-
planowanych w ramach projektu 
– mówi dyrektor Marzena Dul-
czewska.

Konkursy i wycieczki to jed-
nak nie wszystko. Odbędzie się 
także Bieg dla Niepodległej na 
trasie z Ciechocina do Nowej Wsi 
oraz marsz nordic walking na tym 
samym dystansie. Projekt zwień-
czy inscenizacja w Elgiszewie, 

gdzie mieściła się niegdyś granica 
zaborowa między Rosją a Niem-
cami. Widowisku mają towarzy-
szyć występy muzyczne.

Szkoła w Węgiersku dzię-
ki projektowi zgłębi szlak bojo-
wy pierwszej kompani kadrowej 
z 1914 roku. Uczniowie przez trzy 
dni odwiedzą Kraków i Kielce. 
Wśród innych działań projekto-
wych przewidziano organizację 
wystawy pamiątek historycznych, 
przygotowanie spotkania dla 
mieszkańców wsi pt. „Opowiem 
o mojej ojczyźnie”. Uczniowie 
będą pisali listy o ojczyźnie do 
kolegów z zagranicy oraz wezmą 
udział w odtwarzaniu działań 
Polskiej Organizacji Wojskowej, 
która była protoplastką polskiego 
wojska i policji jeszcze w czasie 
I wojny światowej.

(pw)
fot. Ministerstwo 

Edukacji Narodowej

Gmina Golub-Dobrzyń

Od żłobka po uniwersytet dla dzieci
W gminie Golub-Dobrzyń, po otwarciu żłobka i nowych przedszkoli, przyszedł 
czas na uniwersytet,  na razie taki przeznaczony dla dzieci.

Uniwersytety dla dzieci to 
stosunkowo młody wynalazek. 
Pierwsze z nich powstał 16 lat 
temu w Niemczech. Od tamtego 
czasu pojawiają się przy coraz 
większej liczbie szkół wyższych, 
także w Polsce. Zajęcia na uni-

wersytecie dziecięcym w gminie 
Golub-Dobrzyń przeznaczone 
będą dla uczniów w wieku od 
5 do 12 lat. Rok akademicki na 
uniwersytecie rozpocznie się 
pod koniec września i trwać bę-
dzie do czerwca. Zajęcia będą 

odbywały się w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Gałczewie.

– Jest to szkoła, która po-
siada niezbędną infrastrukturę 
do prowadzenia takich zajęć, 
czyli aulę – wyjaśnia sekretarz 
gminy Krzysztof Pieczka.

W pierwszym semestrze 
przygotowano dla dzieci zajęcia 
m.in. na temat świata niskich 
temperatur, Nowej Zelandii czy 
robotyki. Poprowadzą je pra-
cownicy Wyższej Szkoły Gospo-
darki w Bydgoszczy. Zajęcia na 
uniwersytecie nie będą kolido-
wać z codziennymi obowiązkami 
szkolnymi. Wykłady i warsztaty 
zaplanowano na soboty. Każdy 
z młodych studentów dostanie 
indeks, a na zakończenie roku 
akademickiego dyplom. Zgłosze-
nia dzieci na uniwersytet przyj-
mowane są w sekretariacie Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
w Gałczewie. Koszt semestralny 
to 100 zł.

(pw)
fot. ilustracyjne
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Dożynki tuż-tuż
GMINA ZBÓJNO  W niedzielę 26 sierpnia za plony dziękować 
będą rolnicy z gminy Zbójno. Dożynki rozpoczną się tuż przed 
południem i potrwają aż do późnych godzin nocnych 

O 11.45 przy pałacu w Zbój-
nie rozpocznie się formowanie 
korowodu dożynkowego. Godzi-
nę później ruszy część oficjalna, 
czyli powitanie gości oraz prze-
mówienia. Na 13.30 organizato-
rzy zaplanowali mszę świętą.

Po niej przyjdzie pora na 

występy artystyczne. Wystąpią: 
„Górale z Klonowa”, „Adam-
czanki” i dzieci z Zespołu Szkół 
w Zbójnie. O 15.00 poznamy 
laureatów konkursu na najcie-
kawszy wieniec dożynkowy. Na-
stępnie scena będzie należała 
do Szymona Łątkowskiego, któ-

ry przedstawi program kabare-
towy. Od 16.00 do 18.15 będzie 
można pobawić się z zespołem 
Piotr i Paweł, później publicz-
ność znów będzie bawił Łątkow-
ski. 

Od 19.00 widzów rozgrze-
je zespół Katiusza, a na 20.00 
przewidziano występ gwiaz-
dy wieczoru – zespołu Basta. 
Mieszkańcy gminy będą się ba-
wić aż do północy. 

Nie zabraknie atrakcji dla 
najmłodszych. Po południu pla-
nowana jest zabawa z animato-
rem. Maluchy z pewnością ucie-
szy generator baniek mydlanych 
czy możliwość pomalowania so-
bie twarzy. 

(ToB)
fot. UG

Gmina Radomin

Dbają o powietrze
W gminie Radomin oddano do użytku 29 instalacji 
fotowoltaicznych oraz kolektor słoneczny. 

Projekt obejmował zadania, 
które przyczyniły się do ochrony 
powietrza, poziomu energetyczno-
ści budynków mieszkalnych oraz 
budynków użyteczności publicz-
nej.

– Głównym celem projektu 
było zmniejszenie zanieczyszcze-
nia powietrza na terenie gminy 
oraz racjonalne wykorzystanie 
energii, co bezpośrednio przeło-
żyć się ma na poprawę warunków 
życia mieszkańców, spowodować 
poprawę wizerunku gminy i wzrost 
atrakcyjności inwestycyjnej, a co 
w dłuższej perspektywie czasowej 
przełoży się na jej rozwój – tłuma-
czy wójt Piotr Wolski. 

Montaż 29 systemów fotowol-
taicznych (28 szt. budynki miesz-

kalne, 1 szt. budynek użyteczności 
publicznej) pozwoli na pozyskanie 
energii elektrycznej z energii sło-
necznej przy użyciu technologii 
krzemowej polikrystalicznej. Z ko-
lei kolektor słoneczny jest niezbęd-
ny do absorpcji promieniowania 
słonecznego i wykorzystania jego 
energii do podgrzewania nośni-
ka ciepła. Uzyskana w ten sposób 
energia cieplna gromadzona będzie 
w zasobnikach, a następnie ma słu-
żyć do podgrzewania wody.

Koszt całkowity inwestycji to 
około 880 tys. zł, a dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego z To-
runia wynosi ponad 379 tys. zł. 

(ToB)
fot. nadesłane

O G Ł O S Z E N I E

ReGION  Sukces w Toruniu
Piotr Błach z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu 
zajął drugie miejsce w marszu na orientację, który odbył się w ubiegłym 
tygodniu na Barbarce w Toruniu. Impreza została zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów oraz przy współudziale urzędu 
marszałkowskiego i Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży. W za-
wodach wystartowało osiem drużyn. Rozmieszczona w lesie trasa liczyła 
5 km. Panu Piotrowi gratulujemy znakomitego wyniku. 

(ToB), fot. PSP 

Region

Pożyczki na rozwój firm
Samorządowy wojewódzki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy uruchomi 
niekomercyjne pożyczki na rozwój i innowacje w firmach, dedykowane małym 
i średnim przedsiębiorstwom. 

21 sierpnia w urzędzie mar-
szałkowskim, z udziałem mar-
szałka Piotra Całbeckiego, od-
była się ceremonia podpisania 
umowy w tej sprawie z Kujaw-
sko-Pomorskim Funduszem 
Rozwoju. Pieniądze, blisko 60 
milionów złotych, pochodzą 
przede wszystkim z Regionalne-
go Programu Operacyjnego (50 
mln złotych).

 – Instrumenty zwrotne są 
ważnym elementem kreowania 
polityki gospodarczej wojewódz-
twa. Ich zaletą jest to, że środki 
wracają do budżetu. Staramy się 
dostosowywać naszą ofertę do 

potrzeb przedsiębiorców. Małe 
i średnie firmy są bazą rozwoju 
gospodarczego w naszym regio-
nie – podkreśla Całbecki.

 Przedsiębiorcy będą się mo-
gli ubiegać o pożyczki na inwe-
stycje bądź inwestycje i kapitał 
obrotowy w wysokości do 300 
tysięcy oraz od 300 tysięcy do 
2 milionów złotych. Okres spła-
ty wynosić będzie 84 miesiące (7 
lat), a w szczególnych przypad-
kach także 120 miesięcy (10 lat)     

– Marszałkowski Kujaw-
sko-Pomorski Fundusz Rozwo-
ju (KPFR) jest jedną z trzech 
instytucji finansowych, które 

administrują łącznie blisko 900 
milionami złotych (211 mln euro) 
z naszego RPO, przeznaczonymi 
na pożyczki i poręczenia dla 
małych i średnich przedsię-
biorstw oraz innych podmio-
tów. Pozostałe to Bank Gospo-
darstwa Krajowego i Europejski 
Banki Inwestycyjny – wyjaśnia 
Beata Krzemińska, rzecznik pra-
sowy Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu. – Dysponuje na ten 
cel środkami w wysokości pół 
miliarda złotych. To jego piąta 
taka umowa, łącznie uruchomił 
już w ten sposób 360 milionów 
złotych. Z wygenerowanej dzię-
ki temu oferty pożyczkowej 
skorzystało na razie 70 przed-
siębiorstw, łączna wartość tych 
pożyczek wynosi blisko 30 mi-
lionów złotych.  

 Kujawsko-Pomorski Fun-
dusz Pożyczkowy (KPFP) jest 
wybranym przez KPFR pośred-
nikiem finansowym. To ta mar-
szałkowska instytucja, powo-
łana w tym celu w 2005 roku, 
będzie oferowała pożyczki osta-
tecznym beneficjentom, czyli 
przedsiębiorcom. W ramach po-
przedniej umowy z Funduszem 
Rozwoju KPFP udzielił małym 
i średnim firmom z naszego re-
gionu pożyczek o łącznej warto-
ści 19 milionów złotych.  

oprac. (ToB)
fot. ilustarcyjne
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Pół wieku trwania w małżeń-
stwie niewątpliwie jest powodem 
do dumy i radości. Tak długi staż 
osiągają nieliczne pary. Tym ra-
zem złoty jubileusz małżeństwa 
świętowali Anna i Kazimierz Po-
niewierscy z Dulska oraz Maria 
i Roman Szarszewscy z Radomina.

Czcigodni jubilaci zostali od-

znaczeni medalami nadanymi 
przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej za zgodne pożycie 
małżeńskie, trud włożony w za-
pewnieniu bytu rodzinie, wycho-
wanie dzieci i przeżycie w jednym 
związku małżeńskim tak wielu lat. 
Odznaczenia w imieniu prezyden-
ta  wręczył wójt gminy Radomin 

Piotr Wolski wraz z kierowniczką 
urzędu stanu cywilnego – Ewą 
Drawert.

Czcigodnym jubilatom życzy-
my zdrowia, pomyślności, szczę-
ścia rodzinnego oraz wielu pięk-
nych wspólnych lat życia.

(LB)
fot. UG Radomin

Piknik zorganizowany przez 
miasto przebiegł pod hasłem 
„Zielone światło dla trzeźwości”. 
Podczas imprezy na uczestników 
czekały m.in. warsztaty edukacyj-
ne i konkursy z nagrodami, mia-
steczko policyjne, bar ze zdro-
wymi przekąskami. Chętni mogli 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie 
w fotobudce. Najmłodszych za-
bawiały żywe pluszaki Stwory 
Głodomory. Wydarzenie popro-

wadził Jacek Kawalec. Motywem 
przewodnim była ekologia oraz 
trzeźwość, dlatego do dyspozycji 
uczestników były napoje bezalko-
holowe. 

Imprezę zwieńczył koncert 
wokalistki Saszan z zespołem, 
który zainteresował szczególnie 
młodych mieszkańców. 

– Jest tu przyjemnie, można 
miło spędzić razem czas. Koncert 
nam się podoba. Nawet jeśli nie 

znamy wszystkich piosenek, to 
mogłyśmy je poznać i nauczyć 
się czegoś nowego. Warto było 
przyjść. Świetnie się bawimy – 
mówią Natalia i Dominika Poko-
rowskie oraz Weronika Misiarek. 

Już niebawem, 25 sierpnia, 
mieszkańcy znów będą mieli oka-
zję do rozrywki. Podczas Pożegna-
nia Lata wystąpią: Singin’ Birds, 
Szulerzy, Reggaside oraz Mig.   

Tekst i fot. (dr)

Piękny jubileusz w Radominie
9 sierpnia w gminie Radomin obchodzono uroczystość wręczenia medali przy-
znawanych przez prezydenta za ,,Długoletnie pożycie małżeńskie”.

Gmina Radomin

eko zabawa na starówce
GOLUB-DOBRZYŃ  W sobotę 18 sierpnia mieszkańcy bawili się na golubskiej starówce. Piknik profilak-
tyczno-ekologiczny obejmował warsztaty, konkursy i inne atrakcje. Gwoździem programu był koncert wo-
kalistki Saszan
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„Narodowe czytanie” to ogól-
nopolska akcja prowadzona przez 
kolejnych Prezydentów RP. Tego-
roczna odbędzie się 8 września. 
Władze naszego miasta, wraz 
z Miejską i Powiatową Biblioteką 
Publiczną, włączyły się w organi-
zację tego przedsięwzięcia. Czyta-
nie będzie się odbywało w sali nr 
1 urzędu miasta. Wezmą w nim 
udział samorządowcy oraz insty-
tucje miejskie i powiatowe. Rów-

nocześnie na stronach interneto-
wych miasta i biblioteki zostaną 
ogłoszone pytania dotyczące czy-
tanej lektury. Ci, którzy wykażą 
się najlepszą wiedzą, otrzymają 
atrakcyjne nagrody.

– „Narodowe czytanie” w Go-
lubiu-Dobrzyniu nie trwa jednak 
tylko jeden dzień. Dbamy o miesz-
kańców właściwie przez cały rok 
– podkreśla Barbara Wasiluk, dy-
rektor książnicy. – Od wczesnej 

wiosny, raz w miesiącu, w biblio-
tece i w zespołach szkół trwa czy-
tanie utworów poetów i pisarzy 
okresu międzywojennego. 

Literackie spotkanie jest po-
łączone z prelekcjami naukowców 
z Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu, którzy przybliżają 
każdorazowo dany tytuł uczestni-
kom. W ramach tej  akcji pojawiła 
się już „Wierna rzeka” Stefana Że-
romskiego, która była połączona 
z emisją filmu pod tym samym ty-
tułem, dla słuchaczy UTW. Ucznio-
wie Zespołu Szkół nr 2 uczestni-
czyli w czytaniu powieści „Nad 
Niemnem” Elizy Orzeszkowej. „Re-
dutę Ordona” Adama Mickiewicza 
przybliżył słuchaczom natomiast 
dr hab. Paweł Tański z UMK w To-
runiu.

Na jesieni będzie czytana 
„Omyłka” i „Lalka” Bolesława Prusa 
oraz „Rozdziobią nas kruki, wrony” 
Stefana Żeromskiego.

Tekst i fot.
(Maw)

Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – Barbara Wasiluk

Wspólne czytanie 
GOLUB-DOBRZYŃ  Już we wrześniu czeka nas kolejna edy-
cja ogólnopolskiej akcji „Narodowe czytanie”. Tytułem prze-
wodnim tegorocznego spotkania będzie „Przedwiośnie” Ste-
fana Żeromskiego

Biesiadowanie w ośrodku
W sobotę 25 sierpnia w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni zabrzmią biesiadne 
rytmy.  Zabawę poprowadzi toruński zespół Claritas. 

Gmina Radomin

– Zaczęły się skoki, walec 
i obertas, aby jednak zachęcić 
stojących cicho i tylko na miej-
scu podrygujących parobków, 
poszedłem w pierwszą parę 
walca z panną Teklą, na koniec 
z panią Dziewanowską. Później 
tak się wszyscy rozochocili, że 
do upadłego na dziedzińcu wy-
wijali – tak w liście do rodziców 
Chopin opisywał szafarską bie-
siadę, na której to miał przyjąć 
rolę wodzireja. 

W najbliższa sobotę goście 
Ośrodka Chopinowskiego będą 

mogli przekonać się, że bie-
siadny klimat w Szafarni jest 
wciąż żywy. Od 17.00 zabrzmią 
między innymi piosenki okre-
su międzywojennego o śpiew-
nym i tanecznym charakterze. 
Wystąpi zespół Claritas w skła-
dzie: Aleksandra Okoniewicz, 
Agnieszka Brzezińska oraz Woj-
ciech Chachuła. 

– Bilety w cenie 10 złotych 
można rezerwować pod nr. 56 
682 79 30 – informuje Bar-
tłomiej Kozłowski. – Ośrodek 
zastrzega, że wszystkie nie-

odebrane rezerwacje są auto-
matycznie anulowane 20 minut 
przed koncertem i ponownie 
skierowane do sprzedaży. Nie 
dotyczy to osób korzystających 
z Chopin Busa.

Autobus wyruszy o 15.50 
spod starostwa powiatowego, 
przy ul. 1000-lecia 25. Powrót 
bezpośrednio po koncercie. 
Przejazd jest bezpłatny. 

(ToB)
fot. nadesłane

Trening przy muzyce
Zajęcia Strong by Zumba to w naszym mieście nowa 
forma treningu usprawniającego ciało, przeznaczo-
nego zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Golub-Dobrzyń

– W porównaniu do kla-
sycznej zumby, w tym treningu 
praktycznie wyeliminowano ru-
chy opierające się tylko na tańcu. 
Ćwiczący pracują z wykorzysta-
niem masy własnego ciała, po-
prawiając tonus mięśniowy i wy-
trzymałość organizmu – wyjaśnia 
instruktorka Kasia Sumińska. – 
Strong by Zumba to trening in-
tensywny, wyrabiający kondycję. 
To świetne rozwiązanie dla osób, 
które lubią treningi obwodowe, 
ABS, ABT lub crossfit. Strong by 
Zumba pozwala uzyskać podob-
ne efekty. Ćwiczenia zazwyczaj 
wykonywane są bardzo szyb-
ko, a tempo treningowi nadaje 
muzyka. Dzięki niej uczestnicy 
zajęć są w stanie wykonać wię-
cej powtórzeń niż ćwicząc bez 
muzyki. Ćwiczenia przyspieszają 
tętno, wzrasta zapotrzebowanie 

na tlen. Organizm spala kalorie 
jeszcze przez długi czas po za-
kończeniu treningu. Przyczynia 
się to do utraty zbędnej tkanki 
tłuszczowej oraz wymodelowa-
nia i ujędrnienia ciała. Poprzez 
podskoki rozwija się stabilizacja. 
Szybkie wybicia w boki wyrabia-
ją zwinność. Ćwiczący stają się 
bardziej gibcy. Poprawia się też 
ogólna koordynacja ruchowa.

Więcej informacji na temat 
programu udziela instruktorka 
Katarzyna Sumińska, tel. 667 228 
873. Dla czytelników „CGD” mamy 
po trzy darmowe wejściówki na 
pierwsze zajęcia. Otrzymają ją 
osoby, które jako pierwsze wyślą 
wiadomość zatytułowaną „Kon-
kurs – zumba” na adres: redak-
cja@wpr.info.pl. 

(pg)
fot. ilustracyjne

W  S K R Ó C I E
GOLUB-DOBRZYŃ Pożegnanie lata 
W sobotę 25 sierpnia o 17.00 przy hali sportowej przy ul. Sosnowej 

zostanie zorganizowany piknik rodzinny. Wystąpią zespoły: Reggaside, 
Szulerzy, Mig, Singin’ Birds. Nie zabraknie konkursów i niespodzianek dla 
najmłodszych. Wstęp wolny.

GMINA CIECHOCIN Narodowe czytanie 
12 września o 11.00 w Elgiszewie planowane jest czytanie „Przedwiośnia” 

Stefana Żeromskiego. Oprócz literackich atrakcji, nie zabraknie słodkiego 
poczęstunku. Organizatorem jest Biblioteka Publiczna Gminy Ciechocin.

(ToB)
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budżetu sołeckiego zaplanowa-
liśmy na ten rok również wyko-
nanie barierki przy drodze do 
placu zabaw, postawienie słu-
pa oświetleniowego niedaleko 
figury, a także remont most-
ku przy drodze na boisku. Jest 
również plac zabaw dla dzieci, 
gdzie mamy huśtawki, zjeżdżal-
nię i piaskownicę. Jest również 
siłownia zewnętrzna z trzema 
stanowiskami.

– Jak wygląda działalność 
kulturalna w waszym sołec-
twie? 

– Jest skupiona wokół „Sto-
warzyszenia aktywnych na rzecz 
wsi Obory i okolic”. Posiada ono 
własne pomieszczenie, gdzie 
znajduje się kuchnia i świetlica. 
W ramach stowarzyszenia pro-
wadzimy stołówkę dla pielgrzy-
mów, która działa w weekendy. 
Pozyskane w ten sposób środ-
ki wykorzystujemy na dalszą 
działalność. Organizujemy bale 
karnawałowe dla mieszkańców. 
W przeszłości prowadziliśmy 

w okresie wakacji świetlicę dla 
dzieci, ale odeszliśmy od tego 
projektu. W tym roku zorganizo-
waliśmy piknik rodzinny, który 
był połączony z Dniem Dziecka 
i Dniem Matki. Był grill, ciasto, 
kawa i muzyka. Dla dzieci przy-
gotowaliśmy dmuchawce i zjeż-
dżalnie. Nasze stowarzyszenie 
organizuje także wycieczki dla 
dzieci i dorosłych. Byliśmy już 
między innymi w Płocku, Mal-
borku i Krakowie.

– Urząd gminy jest skory 
do współpracy? 

– Władze gminy Zbójno bar-
dzo nam pomogły w remoncie 
i adaptacji budynku na rzecz 
stowarzyszenia. Wykonały dach, 
okna oraz zamontowano ogrze-
wanie elektryczne. Wyposażenie 
kuchni oraz dalszy remont wy-
konaliśmy ze środków własnych. 
Myślę, że jako społeczność wiej-
ska bardzo się spełniamy i za-
wsze możemy liczyć na wspar-
cie.

Tekst i fot. (Maw)

Do wyborów sołeckich zgło-
sili ją sami mieszkańcy, po-
konała dwóch konkurentów. 
Wspólnie z mężem prowadzi go-
spodarstwo rolne o powierzchni 
18 hektarów. Jest również matką 
siedmiorga dzieci, z których naj-
młodsze ma 15 lat. W społecznej 
działalności może liczyć na po-
moc męża – Andrzeja. 

Sołectwo zamieszkuje około 
200 osób. Tylko niewielka część 
prowadzi własne gospodarstwa. 
Niektórzy pracują zarobkowo 
i nie są związani z rolnictwem. 

– Jakimi środkami dyspo-
nuje sołectwo? 

– Budżet nie jest duży. 
Na 2018 rok wyniósł on nieca-
łe 16 tys. zł. Duża część zosta-
ła przeznaczona na utrzyma-
nie dróg lokalnych. Są to drogi 
o nawierzchni gruntowej, a ich 
łączna długość to około 10 ki-
lometrów. Ich utrzymanie nie 
jest łatwe i gdyby nie pomoc ze 
strony gminy, ich stan znacz-
nie by się pogorszył. W ramach Sołectwem Obory kieruje Elżbieta Rakoczy

Nasze sołectwo, nasze sprawy
GMINA ZBÓJNO  Obory to nieduża miejscowość położona w gminie Zbójno. Jest dobrze znana pielgrzy-
mom, którzy chętnie odwiedzają miejscowy klasztor. Sołectwem od 2010 roku kieruje Elżbieta Rakoczy

Wywiad

Pasja bez granic
O swojej rowerowej pasji w rozmowie z Jolantą Dołę-
gowską opowiada Jerzy Popiołek, najstarszy zawodnik 
(rocznik 1940) biorący udział w II Międzynarodowym 
Wyścigu Kolarskim o Puchar Wójta Gminy Wąpielsk

– Proszę opowiedzieć 
o początkach realizowania 
swojej rowerowej pasji.

– Pierwszy start w wyści-
gach to 1957 rok na moim szo-
sowym Huraganie. Potem, gdy 
przeszedłem do wyższej kate-
gorii, dostałem od klubu Romet 
Special, a jeszcze później Jagu-
ara. W tamtych czasach był to 
najlepszy polski rower produko-
wany w Romecie na francuskich 
rurach i włoskim osprzęcie. Klu-
bu nie było stać na wysyłanie 
zawodników na wyścigi ogól-
nopolskie, więc startowaliśmy 
w regionalnych.

– Miał Pan w swojej karie-
rze także trudne chwile.

– Karierę zawodniczą prze-
rwał mi poważny wypadek, któ-
ry zdarzył się na treningu. Wpa-
dłem na głaz, pękła mi czaszka, 
spędziłem 3 tygodnie w szpita-
lu. Wtedy nie używało się ka-
sku, była jedynie czapeczka. Do 
sportu wróciłem, nie potrafiłem 
bez niego żyć.

– Na pewno potrzeba nie-
bywałego hartu ducha, aby 
wrócić po tak traumatycznym 
przeżyciu. Nie bał się Pan? 
Warto było?

– Dzięki kolarstwu zoba-
czyłem kawałek świata, jeszcze 
przed zmianą ustroju. Jeździli-
śmy w kilku na zawody samo-
chodem, w nim spaliśmy, trochę 
się pohandlowało i były pienią-
dze na opłacenie startu. Wpierw 
trzeba było zdobyć zaproszenie, 
wystarać się o paszport i wizę. 

Raz mi komuniści paszportu nie 
dali, powiedzieli że nie zasłuży-
łem. Wybierałem się wówczas na 
Tour de France dla amatorów.

– W tak długiej karierze 
na pewno nie brakuje cieka-
wych sytuacji. Podzieli się Pan 
którąś?

– Kiedyś zdarzyła się za-
bawna historia. Dostałem za-
proszenie do Austrii na taki 
dwuetapowy wyścig, gdzie za-
jąłem 6. miejsce. Byłem jedyny 
z demoludów i organizatorzy 
opłacili mi hotel i jedzenie, taką 
stanowiłem atrakcję zza żela-
znej kurtyny.

– Jak obecnie wygląda ko-
larstwo w Pańskim wykona-
niu?

– Teraz jestem członkiem 
klubu TTC Beretta w Toruniu. 

Jest nas 60 kolarzy w różnym 
wieku. Mamy wewnętrzne za-
wody, spotkania, zebrania. Dzię-
ki temu cały czas jestem wśród 
ludzi.

– Mimo wieku emerytal-
nego wciąż odnosi Pan sukce-
sy, czy tak?

– Trzy lata temu zostałem 
trzykrotnym mistrzem Polski 
mastersów w kategorii powyżej 
75 lat. To mój duży sukces.

– Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję.
W wąpielskim wyścigu Jerzy 

Popiołek zajął drugie miejsce 
w kategorii zawodników powy-
żej 70 lat na dystansie 46 km. 
Pokonał go w czasie 1 godz. 34 
min.

Tekst i fot. 
Jolanta Dołęgowska
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Od poniedziałku rusza nabór wniosków dla rolników

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił termin naboru wnio-
sków o udzielenie pomocy � nansowej na refundację do 75 proc. 
wydatków poniesionych przez rolnika, który prowadzi gospodar-
stwo, w którym utrzymywane są świnie. Wnioski będzie można 
składać od 27 sierpnia do 14 września. Pomoc obejmie wydatki 
poniesione na: zakup mat dezynfekcyjnych, zakup sprzętu do 
wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub 
deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezyn-
sekcyjnych lub deratyzacyjnych, zakup odzieży ochronnej i obu-
wia ochronnego, zabezpieczenie budynków, w których utrzymy-
wane są świnie, przed dostępem zwierząt domowych. Dokument 
należy dostarczyć do właściwego biura powiatowego ARiMR. 

Uwaga na oszustów

Wśród rolników ekologicznych rozpowszech-

niane są informacje o rzekomym powstaniu 

Europejskiego Rejestru Ekologicznych Produ-

centów Rolnych oraz o potrzebie uiszczenia 

opłaty w wysokości 280 zł za wpis do tego re-

jestru. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

informuje, iż zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego, 

taki rejestr na poziomie Unii Europejskiej nie 

został utworzony. Producenci ekologiczni nie 

mają obowiązku zgłaszania się do niego.

Szkolenia dla członków rolniczych grup producenckich

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku organizuje 
szkolenia informacyjne, będące formą wsparcia eksperckie-
go dla rolniczych grup producenckich. Grupy producenckie 
przyczyniają się do zwiększania rentowności gospodarstw 
i konkurencyjności na rynku, a także wzmacniają pozycję ne-
gocjacyjną, zarówno przy sprzedaży własnych produktów, jak 
i zakupach środków do produkcji. Pozwala to na uzyskiwanie 
lepszych cen przy sprzedaży oraz niższych przy zakupach środ-
ków do produkcji. Informacje o naborze i kolejnych szkoleniach 
można uzyskać w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 
w Przysieku (izbarolnicza@kpir.pl: tel. 56 678 92 40-41). Dy-
żury eksperckie, dostępne dla osób uczestniczących w szkole-
niach, prowadzone są w siedzibie biura Kujawsko-Pomorskiej 
Izby Rolniczej w Przysieku przez cały okres realizacji projek-
tu, w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (do października).

Kiedy wybory samorządowe?

Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie w sprawie wyborów sa-morządowych. Pierwsza tura odbędzie się 21 października, a druga dwa tygodnie póź-niej – 4 listopada. Ogłoszenie terminu wy-borów oznacza, że o� cjalnie rozpoczęła się już kampania wyborcza, można także two-rzyć komitety. Niedawne zmiany w kodeksie wyborczym i ustawie o samorządzie gmin-nym, powiatowym, wojewódzkim zakładają, że prezydentów, burmistrzów, wójtów oraz rady wybierzemy na pięcioletnie kadencje.

Dofinansują Ławki Niepodległości 

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło otwarty konkurs ofert na 
budowę Ławek Niepodległości. Jest on adresowany do jednostek sa-
morządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub woje-
wódzkiego, które mogą się ubiegać o pokrycie nawet 80 proc. kosz-
tów realizacji. Dokumenty należy złożyć do 10 września. 
Szacunkowy koszt wykonania jednej Ławki Niepodległości to ok. 
35 tys. zł. O przyznaniu dofinansowania zadecyduje m.in. wysokość 
wkładu własnego, lokalizacja w miejscu powszechnie dostępnym, 
a także propozycja nagrania dźwiękowego związanego z lokalną hi-
storią. Chodzi o to, aby multimedialna ławka odtwarzająca nagrania 
dotyczące tradycji oręża polskiego i wydarzeń związanych z odzyska-
niem niepodległości była związana z lokalną społecznością. Ławki 
Niepodległości powinny powstać do 28 grudnia tego roku.

Zniknie użytkowanie wieczyste 

1 stycznia 2019 r. rozpocznie się likwidacja użyt-
kowania wieczystego. Na początek z mocy ustawy 
zostanie przekształcone we własność użytkowanie 
wieczyste gruntów pod budynkami mieszkalnymi, 
na przykład blokami i domami jednorodzinnymi. 
Ograniczona zostanie możliwość ustanawiania no-
wych praw użytkowania wieczystego na cele miesz-
kaniowe. W odniesieniu do gruntów państwowych, 
nowe prawo przewiduje boni� katę w wysokości 
60 proc. w przypadku, gdy płatność jednorazowa 
zostanie wniesiona w pierwszym roku od przekształ-
cenia. W kolejnych 5 latach wysokość boni� katy bę-
dzie malała o 10 punktów procentowych z każdym 
rokiem.

Sprawdź list z ZUS-u 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wysyłkę ponad 20 mln listów 
z Informacją o Stanie Konta Ubezpieczonego. Dokument ten wysyłany 
jest raz do roku, w wakacje. Listy są kierowane do wszystkich osób, które 
mają odprowadzoną przynajmniej jedną składkę na swoje konto ubezpie-
czonego w ZUS. Nie ma znaczenia, czy obecnie pracują, ważne, że w prze-
szłości została za nie odprowadzona choćby składka w wysokości 1 grosza. 
Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego to jeden z najważniejszych listów 
wysyłanych do klientów. Znajdują się w nim informacje o stanie naszych � -
nansów na emerytalną przyszłość. Ważne więc, by korespondencję dokładnie 
przeczytać, wery� kując, czy dane z IOSKU zgadzają się z naszymi informacjami 
o odprowadzonych składkach. Dzięki korespondencji z ZUS możemy się do-
wiedzieć jak nasz pracodawca opłacał za nas składki w 2017 r. List zawiera 
również informację o naszej hipotetycznej emeryturze, którą otrzymalibyśmy na 
podstawie zgromadzonych dotychczas składek, a także w sytuacji, gdybyśmy aż 
do osiągnięcia wieku emerytalnego płacili takie składki jak dotychczas.
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Sołtysi uwolnieni

Rozgryźli pszenicę

Ułatwić obcokrajowcom

Sołtysi, którzy muszą brać na siebie odpowiedzial-
ność za prace komisji szacujących straty wywołane 
przez zwierzęta łowne, to najbardziej kuriozalny za-
pis prawa łowieckiego. Przepisy zostały zmienione.

To może być początek końca środków ochrony roślin. 
Naukowcom udało się ostatecznie złamać genom 
pszenicy.

Coraz więcej osób zatrudnianych przy sezonowych zbiorach płodów rolnych to 
obcokrajowcy - głównie z Ukrainy oraz Białorusi. Od tego roku rolnicy mają nieco 
łatwiej z ich zatrudnianiem, ale wciąż są kwestie wymagające dopracowania.

Uprawa

Wydarzenie

Co z tą suszą?

Święto w posępnych humorach

Szacowanie strat po tegorocznej suszy ponownie wy-
wołało dyskusję na temat tego, czym jest susza rolni-
cza i jak ją określać.

5 września w Grubnie pod Chełmnem spodziewani są plantatorzy kukurydzy, 
którzy spotkają się na corocznym święcie tej rośliny. Prawo

Ciekawostki

Pracownicy

Na maty i dezynfekcję
FINANSE  Tydzień temu informowaliśmy, że będzie istniała 
możliwość zdobycia dofinansowania na zakup mat oraz środ-
ków służących do dezynfekcji w gospodarstwach zajmujących 
się produkcją trzody chlewnej. Dziś więcej szczegółów na ten 
temat

Najważniejsza zmiana doty-
czy sołtysów. Ich miejsce w skła-
dzie komisji szacujących straty 
zajęli przedstawiciele Wojewódz-
kiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego. Kolejna ważna zmiana, to 
adresat wniosku o oszacowanie 
strat. Będą one kierowane do 
dzierżawcy lub zarządcy obwodu 
łowieckiego. 

Komisja szacująca straty 
może stawić się w niepełnym 
składzie i nie wstrzyma to proce-
su szacowania strat. Możliwa jest 

nieobecność właściciela pola lub 
przedstawiciela ODR. Po doko-
naniu oględzin przez komisję, to 
zarządca lub dzierżawca obwodu 
łowieckiego sporządza protokół. 

Dla rolników bardzo istotne 
jest to, że będą musieli zawiado-
mić przedstawiciela obwodu ło-
wieckiego o zamiarze sprzątnię-
cia uprawy z pola uszkodzonego 
w wyniku działalności zwierząt. 
Termin to siedem dni przed za-
mierzonym zabiegiem. 

(pw)

Prace nad zrozumieniem bu-
dowy genomu pszenicy rozpoczę-
ły się w 2005 roku w USA. Wyko-
rzystano do nich m.in. pieniądze 
państwowe i składki od rolników. 
Po długich 13 latach 73 naukowców 
z 20 krajów ogłosiło, że rozpraco-
wało genom pszenicy. Zadanie nie 
było proste. Chociaż może wydać 
się to niedorzeczne, genom pszeni-
cy jest pięć razy większy niż ludzki. 
Można go porównać do mapy dro-
gowej, w której są zawarte wszyst-
kie informacje o danym terenie. 
W genomie zapisane są m.in. dane 
o odporności rośliny, o tolerancji 
na stres cieplny itd. 

Co daje takie odkrycie? Dzięki 
modyfikacjom w genomie, naukow-
cy będą mogli stworzyć pszenicę 
odporną np. na suszę oraz szkod-

niki. Pszenica to kluczowa roślina, 
jeśli bierzemy pod uwagę wyży-
wienie ludności na świecie. Szacuje 
się, że 20 proc. kalorii spożywanych 
przez ludzkość ma związek właśnie 
z tym zbożem. Aby zaspokoić zapo-
trzebowanie ludzkości na jedzenie, 
produkcja pszenicy musi rosnąć 
o 1,6 proc. rocznie. 

Sukces zachęcił farmerów do 
dotowania badań genomu ryżu 
i kukurydzy. Zapewne przełom 
naukowy nie przełoży się na rol-
nictwo od razu. Z czasem jednak 
powinniśmy poznać nowe, gene-
tycznie modyfikowane odmiany. 
Czy będą dostępne w Europie, nie 
wiadomo. W USA rynek roślin ge-
netycznie modyfikowanych jest 
wiele bardziej liberalny. 

Tekst i fot. (pw)

Od stycznia rolnicy i sadowni-
cy zyskali ułatwienia w zatrudnia-
niu obcokrajowców z krajów by-
łego ZSRR. Obowiązują zezwolenia 
na pracę sezonową. Rolnik, chcąc 
zatrudnić np. Ukraińca, udaje się do 
powiatowego urzędu pracy i składa 
wniosek o wydanie zezwolenia na 
pracę sezonową. Kosztuje to 30 zł. 
Potem decyzja o zezwoleniu podej-
mowana jest w starostwie. Kiedy 
pracownik pojawia się w gospodar-
stwie, rolnik udaje się ponownie 
do PUP-u, gdzie przedstawia kopię 

paszportu i podaje adres zamiesz-
kania pracownika na czas pracy. 
Musi też podpisać z obcokrajow-
cem umowę o pracę. 

Rolnicy uważają jednak, że nie 
dopracowano np. zasad dotyczą-
cych opłacania podatku za zakwa-
terowanie pracowników. Często 
bywa tak, że pracownik mieszka na 
czas zbiorów w gospodarstwie i jest 
to pobyt bezpłatny. Mimo to rolnik 
musi uiszczać podatek, a wcześniej 
podpisać umowę, w której określi 
koszty zakwaterowania. To zbęd-

Zgodnie z przepisami, szaco-
wanie strat można było rozpocząć, 
gdy na danym terenie odpowied-
ni poziom osiągnął wskaźnik tzw. 
Klimatycznego Bilansu Wodnego 
(KBW). To naukowa metoda opar-
ta o wzór, w którym pod uwagę 
brane są opady, odpływy, paro-
wanie oraz retencja. Matematyka 
jest bezduszna, więc bywało tak, że 
w niektórych gminach w Polsce nie 
powoływano komisji szacujących 
straty, mimo że realnie na polach 
widać było skutki braku opadów. 
KBW opracowywany jest dla róż-
nych upraw, więc to dodatkowo 
komplikuje sytuację. 

Obecne przepisy określające, 
czym jest susza, powstały w 2005 
roku. Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi zrzuca odpowiedzialność 
na członków komisji szacujących 
straty. „W skład komisji wchodzą 
fachowcy posiadający wystarczają-
cą wiedzę, aby podczas szacowania 
szkód mogli przesądzić, czy dana 
uprawa, dla której nie jest prowa-
dzony Klimatyczny Bilans Wodny, 
ma analogiczne wymagania jak 
uprawy objętej monitoringiem 
KBW w celu ich uwzględnienia 
w szacowaniu suszy” - czytamy 
w korespondencji resortu. 

(pw)

Wnioski będą przyjmowane od 
27 sierpnia do 14 września w siedzi-
bach powiatowych Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Pomoc polega na refundacji 75 proc. 
wydatków poniesionych w danym 
roku na zakup mat, sprzętu do wy-
konania zabiegów dezynfekcyjnych, 
dezynsekcyjnych lub deratyzacyj-
nych oraz produktów biobójczych, 
środków dezynsekcyjnych lub de-
ratyzacyjnych, odzieży ochronnej 

i obuwia ochronnego oraz wydat-
ków poniesionych na zabezpiecze-
nie budynków, w których utrzymy-
wane są świnie, przed dostępem 
zwierząt domowych.

Dokumentami, będącymi pod-
stawą do zwrotu pieniędzy, będą 
oczywiście faktury lub ich kopie, 
umowy lub rachunki. Do wniosku 
trzeba także załączyć oświadcze-
nie, w którym rolnik napisze, ile 
świń utrzymuje w gospodarstwie. 

Wymagane jest również oświadcze-
nie dotyczące pomocy de minimis 
lub pomocy de minimis w rolnic-
twie oraz informacje niezbędne do 
udzielenia tej pomocy. 

Koszt metra kwadratowego 
maty dezynfekcyjnej to ponad 200 
zł. Kolejne kilkaset złotych trzeba 
wydać na płyn do dezynfekcji. Aby 
mata spełniała swoją funkcję, musi 
być cały czas wilgotna.

(pw)

Gospodarzem imprezy jest 
Zakład Rolny Grubno. W tym roku 
Dzień Kukurydzy rozpocznie się 
od godziny 10. Rolnicy będą mogli 
obejrzeć różne odmiany kukury-
dzy na poletkach demonstracyj-
nych. Eksperci przybliżą tematy 
związane z kukurydzą i jej wyma-
ganiami. Na koniec przewidziano 
dyskusję oraz poczęstunek. 

W tym roku na polach kuku-
rydzy dochodzi do dziwnych sy-
tuacji – roślina wykształca kilka 
kolb, w których próżno szukać 
ziaren. To efekt nietypowej pogo-
dy, gdy po okresie suszy przyszły 
nagle opady, co zaburzyło pra-
widłowy rozwój. Susza wymogła 
również na rolnikach wcześniej-
sze zbiory na kiszonkę. Zazwyczaj 

rozpoczynały się one we wrze-
śniu, ale w tym roku kukurydza 
zaczęła schnąć szybko, co spra-
wiło, że przypadły na sierpień. 
Spóźnienie zbiorów grozi tym, 
że wartość suchej masy przekra-
cza 40 proc., a to z kolei utrudnia 
proces zakiszania. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne 

na papierologia i fikcja. „Rolnicy 
zatrudniają pracowników sezono-
wych w okresach nasilonych prac 
polowych i w tym terminie prace 
związane ze zbiorem plonów i ich 
sprzedażą są dla rolników najistot-
niejsze. Załatwianie spraw urzę-
dowych związanych ze zgodą na 
pobyt cudzoziemców odrywa pro-
ducentów od spraw najistotniej-
szych” – uważa Krajowa Rada Izb 
Rolniczych. 

(pw)
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Kilka pytań o… zachowek
ADWOKAT RADZI  Czemu służy zachowek i komu przysługuje – o tym dowiecie się z kolejnego odcinka 
naszego cyklu

Adwokat Anna Krawczyk-
Koźmińska, prowadząca Kance-
larię Adwokacką w Wąbrzeźnie 
(ulica Wolności 4, tel. 663 018 
891), w formie przystępnych py-
tań i odpowiedzi przybliża Czy-
telnikom zawiłości prawa. 

– Czemu służy zachowek?
– Często zdarza się, że ktoś 

umiera i okazuje się, że osoba ta 
w testamencie cały swój majątek 
zapisała na rzecz obcej osoby, in-
stytucji lub jednego z członków 
rodziny, a pozostałe najbliższe 
osoby, które gdyby testamentu 
nie było, mogłyby w drodze spad-
ku otrzymać część majątku po 
zmarłym, nie dostają nic. Bardzo 

wiele osób nie wie, że w takiej 
sytuacji mogą jednak otrzymać 
cześć majątku, a umożliwia im to 
właśnie instytucja zachowku.

– Czym zatem jest zacho-
wek?

– Zachowek jest formą za-
bezpieczenia interesów najbliż-
szych osób zmarłego, kiedy ten 
sporządził niekorzystny dla nich 
testament lub rozporządził ma-
jątkiem za życia i uczynił daro-
wizny na rzecz innych osób. Za 
pomocą zachowku określoną 
kwotę pieniędzy mogą również 
uzyskać członkowie rodziny, któ-
rzy zostali pokrzywdzeni jeszcze 
za życia zmarłego, który darował 
majątek w całości lub części in-
nym osobom, czym doprowadził 
do tego, że majątek, który mo-
gliby odziedziczyć byłby znacz-
nie mniejszy bądź nie byłoby go 
w ogóle. 

– Kto może ubiegać się 
o zachowek?

– Katalog ten jest ściśle okre-
ślony. Osobami uprawnionymi są 
rodzice, małżonek, dzieci, wnuki 
i prawnuki.

– Czy każdy dostaje tyle 
samo?

– Nie, osoby małoletnie 
i trwale niezdolne do pracy mogą 
dostać więcej. I tak na przykład, 
gdyby nie było testamentu, syn 
jako jedyny spadkobierca odzie-
dziczyłby po ojcu oszczędności 
w wysokości 100 tys. zł. Jednak 
ojciec całą kwotę zapisał w te-
stamencie opiekunce. Dzięki 
zachowkowi syn może domagać 
się od opiekunki zwrotu 50 tys. 
zł, a gdyby był trwale niezdolny 
do pracy, wówczas mógłby żądać 
kwoty ok. 66 tys. zł.

– Czy to dotyczy sytuacji 
kiedy dziedziczą tylko obce 
osoby?

– Nie. Najczęściej dotyczy 
to sytuacji, kiedy majątek zosta-
je zapisany na jednego z człon-
ków rodziny, wówczas pozostali 
poszkodowani mogą żądać od 
niego zachowku. Zwykle jego 
wyliczenie nie jest tak łatwe, bo 
gdy dziedziczy kilka osób, to ich 
udziały w spadku są różne, a do-
datkowo przy obliczaniu wyso-
kości zachowku uwzględnia się 

jeszcze darowizny, które osoba 
zmarła dokonywała przed śmier-
cią. W tych bardziej skompliko-
wanych sprawach osobie, która 
się na tym nie zna trudno byłoby 
nawet wyliczyć kwotę, jaka by jej 
się należała z tytułu zachowku, 
dlatego w tego typu sprawach 
warto najpierw skonsultować się 
z adwokatem.

– A jak dochodzić zachow-
ku?

– Kiedy już dokładnie wyli-
czymy kwotę, jaka nam się nale-
ży, zachowku dochodzi się skła-
dając pozew do sądu przeciwko 
osobie, która odziedziczyła ma-
jątek po zmarłym.

– Czy zachowku można do-
chodzić w dowolnym czasie?

– Nie, roszczenia z tego ty-
tułu przedawniają się z upływem 
lat 5. 

adw. Anna 
Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

Konkurs

Dla pasjonatów prawa
Minister sprawiedliwości ogłosił konkurs na najlepsze opracowanie na temat „Od-
powiedzialność karna świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składa-
nie fałszywych zeznań w ujęciu prawno-porównawczym”. Prace można nadsyłać 
do 30 września. Do wygrania nawet 15 tys. zł.

Konkurs ma służyć wyłonie-
niu najlepszego opracowania, 
uwzględniającego analizę od-
powiedzialności karnej świadka 
będącego sprawcą czynu zabro-
nionego za składanie fałszywych 
zeznań w wybranym systemie 
prawnym, w perspektywie pra-
wa polskiego. Praca powinna 
w szczególności uwzględniać ana-
lizę systemów prawnych Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północ-
nej i Wielkiej Brytanii oraz obej-
mować poniższe zagadnienia:

• reakcja organów ścigania/
prokuratora/sądu w razie uza-
sadnionego podejrzenia składa-
nia przez świadka fałszywych 
zeznań,

• odpowiedzialność świadka 
za nieumyślne składanie fałszy-
wych zeznań,

• możliwość wykorzystania 
w toku postępowania karnego 
zeznań świadka po zmianie jego 
statusu na podejrzanego/oskar-
żonego (np. jako dowód składania 
fałszywych zeznań),

• obrona świadka przed od-
powiedzialnością karną za zezna-
wanie nieprawdy lub zatajanie 
prawdy przy składaniu zeznań, 
w szczególności poprzez mówie-
nie nieprawdy (analiza na przy-
kładzie państw, które penalizują 
takie zachowania oraz wskazanie 
sposobu penalizacji),

• przydatność dowodów 
opartych na fałszywych zezna-
niach.

Zdobywca nagrody I stopnia 
otrzyma 15 tys. zł, a laureaci na-
gród II i III stopnia odpowiednio 
10 i 8 tys. zł.

Prace konkursowe należy 
przesłać w wersji elektronicznej, 
za pośrednictwem formularza 
zgłoszeniowego do konkursu, 
w formacie .doc (.docx) o obję-
tości nie przekraczającej 30 tys. 
znaków typograficznych (ze spa-
cjami) w zakresie analizy jedne-

go systemu prawnego na adres: 
opracowanie@ms.gov.pl, dołą-
czając skany poniższych doku-
mentów: zaświadczenie z uczelni 
poświadczające status studenta 
lub doktoranta lub zaświadczenie 
od właściwego organu potwier-
dzające status aplikanta oraz 
oświadczenie uczestnika o prze-
niesieniu praw autorskich. Pracę 
konkursową w formie papierowej 
wraz z wypełnionymi oraz pod-
pisanymi dokumentami wska-
zanymi wyżej należy również 
przesłać na adres: Ministerstwo 
Sprawiedliwości – Departament 
Legislacyjny Prawa Karnego, 00-
950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 
11 z dopiskiem Konkurs na opra-
cowanie „Odpowiedzialność kar-
na świadka będącego sprawcą 
czynu zabronionego za składa-
nie fałszywych zeznań w ujęciu 
prawno-porównawczym”. Termin 
zgłaszania prac upływa 30 wrze-
śnia 2018 roku. Szczegółowe in-
formacje o konkursie są dostępne 
w regulaminie na stronie www.
ms.gov.pl.

fot. ilustracyjne

Elektroniczna recepta: 
na czym ma polegać?
Resort zdrowia zapowiada wprowadzenie recept 
w wersji elektronicznej. Ma to nastąpić z początkiem 
2020 roku. Co to oznacza dla pacjenta?

Służba zdrowia

Podobnie, jak w przypad-
ku e-zwolnień, e-recepty mają 
przyspieszyć pracę lekarzy, 
a pacjentom ułatwić życie. Jakim 
sposobem? Po pierwsze, zniknie 
problem nieczytelnej recepty. 
Co prawda obecnie większość 
lekarzy wydaje pacjentom wy-
druki, ale nadal jest spore grono 
takich, którzy wypisują leki ręcz-
nie. A potem jest kłopot z tym, 
czy farmaceuta odczyta i kolej-
na kwestia – czy prawidłowo 
odczyta i wyda lek. E-recepta 
oddali tę kwestię do lamusa. 
Po drugie, pacjent będzie mógł 
każdą pozycję ze swojej elek-
tronicznej recepty zrealizować 
w innej aptece. Czyli skończy się 
sytuacja, gdy wybieramy apte-
kę sugerując się najniższą ceną 
najdroższego z zaordynowanych 
nam leków, ale resztę recepty 
też musimy zrealizować w tym 
samym miejscu. Po trzecie, per-
sonel medyczny zyska dostęp 
do wystawionych e-recept, co 
utrudni np. osobom uzależnio-

nym od leków, wyłudzanie re-
cept od różnych lekarzy.

Jak to ma wyglądać w prak-
tyce? Pacjent otrzyma wydruk 
recepty z kluczem dostępowym 
i kodem, który pozwoli na jej 
realizację. E-recepta będzie do-
stępna także w wersji na SMS 
lub mail. Wiele wskazuje na to, 
że po wejściu w życie e-recepty, 
będzie można ją realizować 
w aptekach internetowych (do-
tychczas ten kanał dystrybucji 
służył wyłącznie do leków bez 
recepty, tzw. OTC).

Od maja br. trwa pilotaż 
e-recepty w Siedlcach i Skier-
niewicach, jesienią rozpocznie 
się w Krynicy Zdroju oraz Pola-
nicy Zdroju, potem w Pleszewie 
w Wielkopolsce i Chełmie na Lu-
belszczyźnie. Od 1 stycznia 2019 
r. apteki mają obsługiwać elek-
troniczne recepty w całej Polsce, 
a za kolejny rok e-rozwiązania 
wyprą te tradycyjne.

(aba)
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 Lipno
 W piątek 31 sierpnia w parku miejskim w Lipnie planowana jest kolejna 

edycja festiwalu Lipa. Część konkursowa rozpocznie się o 15.00, a o 19.00 
wystąpią gwiazdy – Drunk Riders i Mikromusic. Wrocławski zespół działa na 
rynku muzycznym już od ponad 15 lat. Został założony przez wokalistkę Natalię 
Grosiak i gitarzystę Dawida Korbaczyńskiego. Grupa nagrała takie utwory jak: 
„Bezwładnie”, „Takiego chłopaka” czy „Krystyno”. Wstęp wolny. 

 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 cenionych 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 
można nabyć w domu kultury. Rezerwacje telefoniczne pod nr. 665 823 666. 

 Wąbrzeźno
 22 sierpnia o godz. 11.00 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na bezpłatny 

plener malarski dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone będą przez 
Wiesława Rybszlegera. Plener jest doskonałą okazją do rozwijania umiejętności 
twórczych w każdym wieku i na każdym etapie nauki. Wydarzenie 
dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu 
Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018.

 W dniach 23-26 sierpnia planowany jest Miejski Plener Malarski organi-
zowany przez Wąbrzeski Dom Kultury. Zwieńczeniem trzydniowego spotkania 
przy sztalugach prowadzonego przez artystę malarza Andrzeja Sobczyka będzie 
wystawa. 

 5 października o 18.00 warto wybrać się do Wąbrzeskiego Domu Kultury 
na spektakl teatralny w reżyserii Wojciecha Malajkata pt. „Pół na pół”. Główne 
role w sztuce grają Piotr Szwedes i Piotr Polk. – Proponowana komedia to 
opowieść o realizacji życiowych planów i marzeń dwóch przyrodnich braci: 
Roberta i Dominika. Jednak wbrew pozorom bracia wcale nie są bezduszny-
mi potworami czyhającymi na śmierć swej matki i spadek – informuje WDK. 
Sztuka ma charakter komedii kryminalnej, gdzie dominują piętrowe kłamstwa, 
zwroty akcji i mnóstwo humoru. Bilety do nabycia w kasie WDK od pon. do 
pt. w godz. 12.00-16.00 w cenie 60 zł/os., natomiast cena biletów grupowych 
(grupa od 15 osób) wynosi 50 zł/os.. Zainteresowani są proszeni o kontakt pod 
nr. tel. 56 688 17 27, wew. 27. Przedsprzedaż biletów do 31 sierpnia. 

 Rypin
 Rypiński Dom Kultury ogłosił II edycję Festiwalu Filmów Amator-

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

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

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Zabawa z Leniwcem
MUZYKA  W najbliższą sobotę 25 sierpnia już po raz szósty 
do Rypina przyjadą rockowe zespoły, biorące udział w festiwa-
lu Ri�  Master. Gwiazdą wieczoru będzie formacja Leniwiec

Inauguracyjny festiwal zo-
stał zorganizowany w sierpniu 
2013 roku. Od początku impre-
za miała charakter konkurso-
wy i odbywała się na stadio-
nie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Jedną z nagród była 

możliwość nagrania materiału 
w studiu przy Rypińskim Domu 
Kultury. Pierwszy festiwal wy-
grał zespół Acetylen z Radziejo-
wa. Rok później Riff Master stał 
się imprezą regionalną. Rypin 
gościł zespoły m.in. z Mławy 

i Warszawy. Gwiazdą wieczo-
ru była formacja Farben Lehre. 
Trzy lata temu zagrała toruńska 
Kobranocka, dwa lata temu Pro-
letaryat, a w zeszłym roku wy-
stąpił Oddział Zamknięty. 

Tegoroczny festiwal roz-
pocznie się o 16.00 na muszli 
koncertowej w parku miejskim. 
W części konkursowej zapre-
zentują się zespoły: Dobra Na-
sza, NFZ, Granda, Vataha, Men 
Of The Wild Age, Vermis oraz In 
The Name Of Good. 

Około 19.30 na scenie pojawi 
się grupa Pandemia z Trójmia-
sta. Zespół powstał w 2010 roku. 
Muzyka oscyluje w klimatach 
rock, punk, ska i reggae. Za tek-
sty i muzykę odpowiada Rafał 
„Ozzy” Skierka. Formacja współ-
pracowała z takimi artystami 
jak: Krzysztof Skiba (Big Cyc) czy 
Janusz Panasewicz (Lady Pank). 
W 2013 roku Pandemia zdobyła 
pierwszą nagrodę i wyróżnienie 
na DOK Rock Festival w Gdań-
sku. 

O 21.00 rozpocznie się kon-
cert Leniwca. Zespół pochodzi 
z Jeleniej Góry. Wykonuje mu-
zykę z pogranicza punk-rocka, 
reggae i ska. Grupa wylansowała 
takie przeboje jak: „Piosenka dla 
zapowietrzonego” czy „Droga”. 
W 2013 roku ukazał się album 
„Rozpaczliwie wolny”, w któ-
rym muzycy wykorzystali tek-
sty Edwarda Stachury. Dorobek 
Leniwca zamyka krążek „Raj” 
z 2016 roku. 

Wstęp na Riff Master jest 
bezpłatny. 

(ToB)
fot. RDK

Wydarzenia

Gdzie zniknęły zabytki?
We wtorek 28 sierpnia o 17.30 w sali sesyjnej rypińskiego magistratu odbędzie się 
spotkanie z dr Magdaleną Ogórek. Wizyta jest związana z promocją książki „Lista 
Wachtera. Generał SS, który ograbił Kraków”. 

– Historyk, Magdalena Ogó-
rek, prowadzi brawurowe śledz-
two tropiące niemiecką grabież 
dzieł sztuki z okupowanych 
ziem Rzeczpospolitej – czytamy 
w opisie książki. – Trafia m.in. 
do zamku pod Wiedniem, któ-
rego właściciel, jeszcze 70 lat po 
wojnie, podpisywał się „Horst 
von Wächter, syn gubernatora”. 
Otto von Wächter, austriacki 
baron SS, przyjaciel Himmlera, 
był prawą ręka Hansa Franka 

w okupowanym Krakowie. Ko-
neser sztuki – powiększa swo-
je kolekcje o dzieła złupione pod 
Wawelem, a później o trofea ze 
Lwowa, dokąd przenosi się, by 
założyć Ukraińcom dywizję „SS
-Galizien”. Po klęsce Niemiec, 
używając fałszywych dokumen-
tów,  dzięki watykańskiemu 
dostojnikowi trafia na ścieżkę 
przerzutową nazistów z Europy 
do Ameryki Południowej. Znaj-
duje schronienie w Watykanie. 

Magdalena Ogórek prezentuje 
nowo odkryte dokumenty CIA 
i archiwów Watykanu. Stara się 
wyjaśnić, kto stoi za tajemniczą 
śmiercią nad Tybrem wojenne-
go kolekcjonera polskich zabyt-
ków.

Początek spotkania o 17.30 
w sali sesyjnej Urzędu Miasta 
w Rypinie przy ul. Warszawskiej 
40. Wstęp wolny. 

(ToB)





Czwartek, 23 sierpnia 2018

06:05 Elif

05:35 Telezakupy
06:05 Elif odc. 306 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 167 - serial
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm!
09:05 Ranczo odc. 27 s. 3 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 92 s. 8 - serial
11:05 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 11 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:50 Dziki park Yellowstone 
 odc. 1 - serial
13:50 Elif odc. 307 - serial 
14:40 Opole na bis 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Leśniczówka odc. 21 - serial 
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 168 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 23
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 69 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 22 - serial 
21:00 Sprawa dla reportera 
22:00 Sekundy, które zmieniły życie  
 odc. 11
22:30 Ojciec Mateusz 
 odc. 206 s. 16 - serial
23:25 Ocaleni odc. 22
00:25 Wojsko-polskie.pl

05:20 Ukryta prawda odc. 313 - serial 

06:20 Sąd rodzinny odc. 103 - serial 

07:15 Szpital odc. 384 - serial 

08:15 Dr House odc. 9 s. 5 - serial 

09:15 Magda M. odc. 7 s. 4 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 659 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 104 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 558 - serial 

14:55 Szpital odc. 385 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 5 - serial

16:55 Dr House odc. 14 s. 5 - serial 

18:00 Dr House odc. 15 s. 5 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 660 - serial 

20:00 Złote dziecko - komedia

22:05 Lucyfer odc. 7 - serial

23:05 Rush odc. 8 - serial 

00:05 Wierny ogrodnik - thriller

06:00 Spadkobiercy odc. 34

07:05 Turbo Fast odc. 7 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 8 - serial

08:00 Drużyna A odc. 2 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial

10:00 Na patrolu odc. 18 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 19 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 3 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial

13:30 Sensacje XX wieku odc. 172

14:00 STOP Drogówka odc. 179

15:00 Esmeralda odc. 113

16:00 Esmeralda odc. 114

17:00 Esmeralda odc. 115

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 422 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 423 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 204 - serial

21:00 Pakt milczenia - horror

23:05 Telefon - thriller

00:50 Tuż przed tragedią odc. 3 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 9 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 128 - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 14
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 32 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 5 s. 3 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 11 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 11 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 s. 2 - serial 
14:00 Zbuntowany anioł odc. 25
15:00 Zbuntowany anioł odc. 26
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 11 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 11 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 35 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 36 - serial 
20:00 Ten niezręczny moment 
 - komedia
21:55 Sydney i siedmiu nieudaczników  
 - komedia
00:05 Ostatni dom po lewej - thriller

08:00 Dezerterzy odc. 84

08:30 Informacje kulturalne

08:50 Cwał - komedia

11:00 Trzecia granica odc. 3 - serial

12:05 Trzecia granica odc. 4 - serial

13:05 Studio Kultura

13:25 Chopin. Pragnienie miłości 

 - melodramat

15:40 Mit Nikifora - fi lm

16:05 Ignacy Jan Paderewski odc. 131

16:40 Weiser - dramat 

18:35 Scena klasyczna odc. 17

19:15 Szaleństwo Majki Skowron 

 odc. 5 - serial

19:45 Szaleństwo Majki Skowron 

 odc. 6 - serial

20:30 Konkurs Eurowizji dla Młodych  

 Muzyków 

22:15 Mały wielki człowiek - western 

00:35 Dziennik fi lozofa odc. 133

06:50 Był taki dzień odc. 663
06:55 Piasek w tryby. Jastrzębie - fi lm
07:40 Powstanie Warszawskie dzień po  
 dniu odc. 23, 
07:55 Wojciech Cejrowski - boso przez  
 świat odc. 75 
08:30 Tańczący z naturą 
 odc. 29 s. 2 - serial
09:05 Wojenne dziewczyny 
 odc. 11 - serial
09:55 Podróże z historią odc. 11 s. 1
10:30 Flesz historii
10:45 Życie po radziecku odc. 4 - serial
11:20 Defi lada zwycięzców - fi lm
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:30 Sensacje XX wieku odc. 172
14:10 Sensacje XX wieku odc. 177
14:40 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 7 - serial
15:10 Nowy Jedwabny Szlak 
 odc. 3 - serial
16:15 Strajk odc. 1, 
17:05 Taśmy bezpieki odc. 38
17:40 Kuchnia polska odc. 1 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 154
19:20 Sensacje XX wieku odc. 155
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Opowieść o Indiach odc. 5 - fi lm
21:35 Wojenne dziewczyny 
 odc. 12 - serial
22:35 Spór o historię odc. 178
23:15 Historie prawdziwe odc. 7 
23:45 Historie prawdziwe odc. 8
00:25 Życie Kamila Kuranta 
 odc. 5 - 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 Biblia. Natchnione przez Boga  
 słowo odc. 5
09:55 Kartka z kalendarza
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
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 Chłopcy z Namugongo - fi lm
14:00 Podróż Jessiki - dramat
15:25 Święty na każdy dzień
15:30 Mama Lima - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę  
 i świat
16:35 Porady medyczne Bonifratrów
17:00 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło”
17:05 Głos świadków historii odc. 5
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:30 Superksięga odc. 24 s. 2 - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Fryderyk Chopin i jego muzyka  
 odc. 12
22:20 Kartka z kalendarza
22:25 Kolory świętości
22:30 Z wędką nad wodę w Polskę  
 i świat
23:00 Irak - geneza czasu - fi lm

05:55 Na dobre i na złe
 odc. 705 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 24 s. 3
07:20 Makłowicz w podróży odc. 109
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 143
11:25 Rodzinka.pl odc. 223 s. 11 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1883 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości odc. 21
13:55 Kolumbowie odc. 5 - serial
14:55 Postaw na milion
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Czarna perła odc. 64 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 143 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 28 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1883 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1884 - serial 
20:45 Człowiek w żelaznej masce - fi lm
23:05 Kontakt odc. 8 - serial
00:05 Prada albo nic - komedia

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy
 odc. 1010 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1013 - serial
08:20 Doradca smaku
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 9
09:30 Szkoła odc. 349 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 607 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 17
12:30 19+ odc. 272 - serial 
13:00 19+ odc. 273 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1014 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1016 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 5
16:00 Szkoła odc. 350 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 18 
18:00 Ukryta prawda odc. 608 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5411,
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej odc. 2733 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 107,
21:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 16
22:30 Zanim odejdą wody - komedia
00:40 Ninja - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 755 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 604 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 605 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 105 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 718 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 229 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 626 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 53 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 801 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3700,

16:35 Gliniarze odc. 171 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 54 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 78 - serial

20:00 Słaba płeć? - komedia

22:05 To Twoja wina odc. 12 - serial

23:00 Nigdy więcej - thriller

01:25 Tajemnice losu odc. 3089

06:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 08:00 Dezerterzy 07:55 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat

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

Kiepskich

Jason, Daniel i Mikey przyjaźnią się od lat. Dwaj 
pierwsi fl irtują i porzucają dziewczyny, Mikey jest 
wiernym, kochającym mężem. Gdy właśnie on 
zostaje zdradzony, koledzy zakładają klub singli.

Zośka zostaje oszukana przez szefa, traci pracę 
i reputację. Ten otrzeźwiający kubeł zimnej wody 
zmusza do działania. Jako silna kobieta chce 
wziąć z życia to, co jej się należy.

„Słaba płeć?”
(2015r.) TVN 7 20:00

„Ten niezręczny moment”
(2014r.) TV Puls 20:00



Piątek, 24 sierpnia 2018

06:05 Elif

05:30 Telezakupy
06:05 Elif odc. 307 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 168 - serial
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm!
09:05 Ranczo odc. 28 s. 3 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 93 s. 8 - serial
11:05 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 12 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:45 Dziki park Yellowstone 
 odc. 2 - serial
13:50 Elif odc. 308 - serial 
14:40 Opole na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Leśniczówka odc. 22 - serial 
16:05 Wieczna miłość odc. 1 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 24
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 71 - serial
18:25 Korona królów odc. 72 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:07 Pogoda dla żeglarzy
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 23 - serial 
21:00 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 22,
21:55 Big Music Quiz odc. 11
23:00 Komando Foki - fi lm
01:05 Porwanie - thriller

05:10 Ukryta prawda odc. 314 - serial 

06:20 Sąd rodzinny odc. 104 - serial 

07:15 Szpital odc. 385 - serial 

08:15 Dr House odc. 10 s. 5 - serial 

09:15 Magda M. odc. 8 s. 4 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 660 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 105 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 559 - serial 

14:55 Szpital odc. 386 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 5 - serial

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

18:00 Dr House odc. 17 s. 5 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 661 - serial 

20:00 Dziewczyny z drużyny V: 

 Walcz do końca - komedia

22:10 Lara Croft: Tomb Raider - fi lm

00:20 American Horror Story: 

 Murder House odc. 4 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 35

07:05 Turbo Fast odc. 8 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 9 - serial

08:00 Drużyna A odc. 3 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial

10:00 Na patrolu odc. 20 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 22 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 4 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial

13:00 Galileo odc. 680

14:00 Galileo odc. 681

15:00 Esmeralda odc. 116

16:00 Esmeralda odc. 117

17:00 Esmeralda odc. 118

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 423 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 424 - serial 

20:00 Mistrz kierownicy ucieka III 

 - komedia

21:50 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 201 - serial

22:50 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 202 - serial

23:55 Święci z Bostonu - dramat 

02:10 Zagadkowe zgony 

 odc. 13 s. 1 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 10 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 129 - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 15
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 34 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 6 s. 3 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 11 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 11 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
14:00 Zbuntowany anioł odc. 27
15:00 Zbuntowany anioł odc. 28
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 12 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 12 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 37 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 38 - serial 
20:00 Kabaretowa Noc Pod Gwiazdami 
 - Lidzbark Warmiński
23:35 Spartakus: Bogowie areny 
 odc. 14 - serial
00:55 Spartakus: Bogowie areny 
 odc. 15 - serial

08:00 Chuligan literacki odc. 93

08:30 Studio Kultura

08:50 Weiser - dramat

10:35 Witkacego wywoływanie duchów  

 - fi lm

11:00 Trzecia granica odc. 5 - serial

12:05 Trzecia granica odc. 6 - serial

13:10 Studio Kultura

13:25 Last Night of the Proms 2015

15:10 Ikony muzyki odc. 6 - serial

16:00 Dzienniki Lipsetta - fi lm

16:30 Młyn i krzyż - dramat

18:10 Videofan odc. 68

18:30 Szaleństwo Majki Skowron 

 odc. 7 - serial

19:05 Szaleństwo Majki Skowron 

 odc. 8 - serial

19:40 Informacje kulturalne

20:00 Kochanek królowej - dramat

22:30 Scena ciszy - fi lm

00:15 Dziennik fi lozofa odc. 134

06:50 Był taki dzień odc. 664
07:00 Strajk odc. 1
07:45 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 24, 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 76, 
08:30 Tańczący z naturą 
 odc. 30 s. 2 - serial
09:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 12 - serial
10:00 Tajemnice Państwa   
 Podziemnego odc. 4 - serial
10:30 Podróże z historią odc. 2 s. 1
11:05 Taśmy bezpieki odc. 38
11:40 Wspomnienie o Annie German  
 - fi lm
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:30 Sensacje XX wieku odc. 154
14:00 Sensacje XX wieku odc. 155
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 57 - serial
15:00 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 3 - serial
16:10 Strajk odc. 3, 
16:55 Wesołe miasteczko 
17:35 Kuchnia polska odc. 2 - serial 
18:45 Sensacje XX wieku odc. 87
19:20 Sensacje XX wieku odc. 88
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 38
20:30 Ostatnie dni dyktatora: zakazana  
 biografi a Kim Dzong Ila - fi lm
21:35 Wojenne dziewczyny 
 odc. 13 - serial
22:35 Szerokie tory odc. 124 
23:10 17 dni 
00:05 Życie Kamila Kuranta 
 odc. 6 - serial 

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Superksięga odc. 24 s. 2 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 8 - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Święta Barbara - dramat
14:15 Rękopis błogosławionych - fi lm
14:55 Słowo życia - rozważanie
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial
17:00 Boliwia odc. 9 - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… w mijającym  
 tygodniu
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
22:00 Strażnik swojego brata - fi lm

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 706 - serial 
06:55 Afryka od kuchni odc. 7 - serial
07:20 Makłowicz w podróży odc. 123
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 144
11:25 Rodzinka.pl odc. 224 s. 11 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1884 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości odc. 22
14:00 Coś dla Ciebie odc. 164
14:25 Makłowicz w podróży odc. 124
14:55 Postaw na milion
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Czarna perła odc. 65 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 144 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 29 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1884 - serial 
20:10 Ścigani - fi lm
21:55 CSI: Kryminalne zagadki Las  
 Vegas odc. 310 s. 15 - serial
22:50 CSI: Kryminalne zagadki Las  
 Vegas odc. 311 s. 15 - serial
23:45 Człowiek w żelaznej masce - fi lm
2:05 Kontakt odc. 8 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1014 - serial

07:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1016 - serial

08:20 Doradca smaku

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 9

09:30 Szkoła odc. 350 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 608 - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 18

12:30 19+ odc. 274 - serial 

13:00 19+ odc. 275 - serial 

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1018 - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1019 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 5

16:00 Szkoła odc. 351 - serial 

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 19 

18:00 Ukryta prawda odc. 609 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5412,

20:00 Pacifi c Rim - fi lm

22:45 Gra Endera - fi lm

01:05 Wrogowie publiczni - dramat

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 756 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 606 - serial 

09:15 SuperPies odc. 11, 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 106 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 719 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 230 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 627 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 54 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 802 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3701,

16:35 Gliniarze odc. 172 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 55 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 252 - serial

20:10 Skarb narodów - fi lm

23:00 Piła III - horror

01:20 Pojedynek - western 

06:20 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

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

- boso przez świat

19:35 Barwy Szczęścia 16:00 Szkoła 08:45 Malanowski 
i Partnerzy

Podczas wykonywania robót drogowych więzień 
Dodge, młody haker skazany za włamanie do 
systemu dużej fi rmy telekomunikacyjnej, ucieka 
wraz z przykutym do niego czarnoskórym 
Piperem.

Ludzkość przygotowuje się do ostatecznej 
rozgrywki z Kaiju – monstrualnymi, przerażającymi 
stworzeniami przybyłymi z morza. Do walki z Kaiju 
stają gigantyczne roboty sterowane myślami dwóch 
pilotów.

„Ścigani”
(1996r.) TVP 2 20:10

„Pacifi c Rim”
(2013r.) TVN 20:00



Sobota, 25 sierpnia 2018

06:25 Sprawa dla reportera

05:50 Weterynarze z sercem 
 odc. 33 - serial
06:25 Sprawa dla reportera 
07:15 Pełnosprawni
07:45 Rok w ogrodzie 
08:05 Rok w ogrodzie extra 
08:25 Sekundy, które zmieniły życie  
 odc. 11
08:45 Zakochaj się w Polsce odc. 82
09:20 Studio Raban odc. 40 
09:45 Rodzinny ekspres odc. 44 
10:10 Opole na bis
10:40 Janosik odc. 11 - serial
11:30 Leśniczówka odc. 19 - serial 
12:00 Leśniczówka odc. 20 - serial 
12:25 Leśniczówka odc. 21 - serial 
12:50 Leśniczówka odc. 22 - serial 
13:15 Leśniczówka odc. 23 - serial 
13:50 Okrasa łamie przepisy odc. 103
14:20 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? odc. 9
14:40 Komisariat odc. 30 - serial 
15:15 Nieznane serce - dramat
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 25
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 23
18:55 Opole na bis
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Komisarz Alex 
 odc. 143 s. 11 - serial
21:10 Wolność we krwi
22:50 Carrie - horror
00:40 Miasto śmierci - fi lm

05:10 Ukryta prawda odc. 315 - serial 

06:15 Mango - Telezakupy

08:20 Żony Hollywood 

 odc. 2 s. 2 - serial

09:20 Żony Hollywood 

 odc. 3 s. 2 - serial

10:20 Żony Hollywood 

 odc. 4 s. 2 - serial

11:20 Columbo odc. 2 - serial

12:55 Andre - fi lm

14:55 Kurczak Mały - fi lm

16:40 Goonies - fi lm

19:00 Akademia policyjna III: Ponowne  

 szkolenie - komedia

20:50 Operacja Dunaj - komedia

23:00 28 dni później - horror

01:35 Moc magii odc. 230

06:00 Spadkobiercy odc. 36
07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  
 odc. 14 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 13 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 23 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 24 - serial
08:55 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  
 odc. 15 - serial
09:30 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  
 odc. 16 - serial
09:55 Turbo Fast odc. 14 - serial
10:30 Turbo Fast odc. 15 - serial
10:55 Dzielna Mysz odc. 1 - serial
11:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 420 - serial 
12:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 421 - serial 
13:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 422 - serial 
14:25 STOP Drogówka odc. 180
15:30 Król lew II: Czas Simby - fi lm
17:05 Święci i żołnierze - dramat
19:00 Galileo odc. 682
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 423 - serial 
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 424 - serial 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 203 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 204 - serial
00:05 Krew odkupienia - fi lm

06:00 Taki jest świat odc. 73 s. 3

07:40 Szalone fabryki polskiej muzyki!  

 odc. 5,

08:35 Szalone fabryki polskiej muzyki!  

 odc. 6,

09:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 22 - serial 

10:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 23 - serial 

11:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 24 - serial 

12:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 25 - serial 

13:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 26 - serial 

14:15 Rycerz Artura - fi lm

15:50 Garbi: superbryka - komedia

17:50 Sydney i siedmiu nieudaczników   

 - komedia

20:00 W pogoni za zemstą - fi lm

22:00 Champion IV: Walka o honor  

 - fi lm

23:50 Skaza - fi lm

02:00 Taki jest świat odc. 73 s. 3

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 21 - serial

09:00 Gwiazdy tamtych lat odc. 12 

09:40 Alfabet - fi lm

11:45 Pograbek - dramat

13:10 Blue Jasmine - dramat

15:00 Wydarzenie aktualne 

15:40 Jak zdobyć pieniądze, kobietę 

 i sławę - komedia

16:45 Cztery wesela i pogrzeb 

 - komedia

18:50 Leonard Bernstein 

 - Więcej niż jedno życie - fi lm

20:00 Musimy porozmawiać o Kevinie  

 - thriller

22:00 Paul Anka plays Avo Session

23:40 Łowcy głów - thriller

01:30 Musimy porozmawiać o Kevinie  

 - thriller

06:50 Był taki dzień odc. 665
07:00 Rosja. Podróże z Jonathanem  
 Dimblebym odc. 5 - fi lm
08:05 Regiony z historią odc. 13
08:30 Podróże z historią odc. 2 s. 1
09:00 Znak orła odc. 11 - serial
09:35 Znak orła odc. 12 - serial
10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 5
10:35 Blok odc. 5 - serial
11:35 Młodzi pytają o Sierpień - fi lm
12:20 Sprint przez historię Przemysława  
 Babiarza odc. 20
12:50 Dzikie konie kanadyjskich Gór  
 Skalistych - fi lm
13:50 Szerokie tory odc. 93 
14:25 Wielka gra odc. 152
15:25 Spór o historię odc. 126
16:05 Zamojski Festiwal Filmowy  
 „Spotkania z Historią” odc. 28
17:05 Pogrom czy mord? - fi lm
17:40 Powstanie Warszawskie dzień po  
 dniu odc. 25 
17:50 Na kłopoty Bednarski 
 odc. 2 - serial
18:55 Zwyczajny bohater 
 - ks. Ignacy Skorupka - fi lm
19:50 Wojownicy czasu odc. 11
20:30 Kariera Nikodema Dyzmy 
 odc. 7 - serial 
21:45 Dziewczyna bez twarzy - fi lm
22:25 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 6 - serial 
23:30 Aksamitni terroryści - fi lm
01:10 Fuks - komedia

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Trzeci Testament - serial 
09:55 Święty na każdy dzień
10:00 Informacje dnia
10:15 Mój brat papież Wywiad 
11:30 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie - „Ewangelia rodziny,  
 radość dla świata”
11:45 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie - „Ewangelia rodziny,  
 radość dla świata”
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:15 IX Światowe Spotkanie Rodzin  
 2018 w Dublinie - „Ewangelia  
 rodziny, radość dla świata”
12:30 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie - „Ewangelia rodziny,  
 radość dla świata”
13:10 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie - „Ewangelia rodziny,  
 radość dla świata”
14:00 Łaski pełna - fi lm
15:20 Kolory świętości
15:25 Kartka z kalendarza
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc.32
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:30 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie - „Ewangelia rodziny,  
 radość dla świata”
17:00 Gospodarcze fi lary 
 niepodległości odc. 4
17:30 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie - „Ewangelia rodziny,  
 radość dla świata”
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 Wiadomości 
20:20 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial 
20:30 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie - „Ewangelia rodziny,  
 radość dla świata”
20:45 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie - „Ewangelia rodziny,  
 radość dla świata”
23:10 Król Dawid odc. 9 - serial

05:25 Koło fortuny
06:05 Na dobre i na złe 
 odc. 707 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1374 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
10:50 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 145
11:15 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:20 Pociąg do podróży odc. 5 - serial
11:25 Makłowicz w podróży odc. 125
12:05 Dwaj bracia - fi lm
14:00 Familiada
14:30 Koło fortuny
15:10 The best of Ani Mru Mru
16:25 Rodzinka.pl 
 odc. 225 s. 11 - serial
16:55 Słowo na niedzielę 
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 708 - serial 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy
18:40 Postaw na milion
19:35 Lajk! odc. 10
20:05 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 135 s. 11
21:35 La La Poland odc. 6
22:35 Świętokrzyska Gala Kabaretowa  
 odc. 1
23:35 Świętokrzyska Gala Kabaretowa  
 odc. 2
00:40 Jak by to sprzedać? - komedia

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 5 s. 9 

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 19

11:00 Na Wspólnej odc. 2730 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2731 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2732 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2733 - serial

13:20 MasterChef Junior odc. 9 s. 3

14:55 Druga twarz odc. 6 s. 2

15:55 Dorota inspiruje odc. 6

16:55 Zamiana żon odc. 4

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 16

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5413

20:00 Kraina jutra - fi lm

22:45 Nowszy model  - komedia

00:45 Jonah Hex - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:15 Szalone wakacje na kółkach 

 - komedia

09:30 My3 odc. 43

10:00 Ewa gotuje odc. 162

10:35 W pustyni i w puszczy - fi lm

13:10 Drugi Hotel Marigold - komedia

15:50 Swobodny Poligon Kabaretowy  

 odc. 1

16:50 Swobodny Poligon Kabaretowy  

 odc. 2

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 95

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 96

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 253 - serial

20:05 Festiwal „Magiczne zakończenie  

 wakacji z Polsatem i RMF FM”  

 Kielce 2018 odc. 1

23:05 W stronę słońca - fi lm

01:30 Chirurdzy odc. 98 - serial 

11:20 Columbo. 14:25 STOP Drogówka 09:30 Lombard. Zycie pod 
zastaw

16:45 Cztery wesela i pogrzeb 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

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

10:00 Ewa gotuje

Hotel Marigold z trudem znajduje miejsce do 
ulokowania wszystkich gości. Nadchodzi dzień 
ślubu Sonny’ego i Sunainy. Wszyscy dają się 
porwać niezwykłej atmosferze hinduskiego 
wesela.

Grudzień 1944 r., Belgia. Trwa niemiecka ofensywa 
w Ardenach. Podczas walk kapitan Nathan Greer 
i sierżant Gordon Gunderson wraz z setką innych 
amerykańskich żołnierzy dostają się do niewoli.

„Święci i żołnierze”
(2003r.) TV 4 05:00

„Drugi Hotel Marigold”
(2015r.) Polsat 13:10



Niedziela, 26 sierpnia 2018

05:35 Galeria

05:35 Galeria odc. 151 - serial 
06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:40 Discopoland odc. 2 - serial
09:10 Ziarno odc. 673
09:45 Janosik odc. 12 - serial
10:40 Janosik odc. 13 - serial
11:30 Sekrety mnichów odc. 28 
11:50 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
13:00 Wielka odwilż w Yellowstone  
 odc. 2 - serial
14:05 Sonda 2 odc. 86
14:35 Opole na bis
15:15 Nieznane serce - dramat
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 26
17:20 Pogoda
17:30 Big Music Quiz odc. 12
18:40 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Pensjonat nad rozlewiskiem  
 odc. 12 - serial 
21:00 Pensjonat nad rozlewiskiem  
 odc. 13 - serial 
21:55 Wojna domowa - komedia
23:40 Piąta pora roku - dramat
01:30 Głód serca - fi lm

06:00 Spadkobiercy odc. 37

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  

 odc. 15 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 14 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 24 - serial

08:35 Tom i Jerry Show odc. 25 - serial

08:55 Król lew II: Czas Simby - fi lm

10:30 Jaś Fasola odc. 5 - serial

11:10 Galileo odc. 681

12:10 Galileo odc. 682

13:25 Blond ambicja - komedia

15:10 Mecenas Lena Barska 

 odc. 17 - serial 

16:10 Mecenas Lena Barska 

 odc. 18 - serial 

17:20 Mistrz kierownicy ucieka III 

 - komedia

19:00 Galileo odc. 683

20:00 Telefon - thriller

21:45 Grudge III: Powrót klątwy - thriller

23:30 STOP Drogówka odc. 180

00:30 Tuż przed tragedią odc. 4 - serial

06:00 Skorpion odc. 19 - serial

06:55 Skorpion odc. 20 - serial

07:50 Skorpion odc. 21 - serial

08:45 Flash odc. 6 s. 2 - serial

09:40 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 5 - serial

10:25 Obłędny rycerz - fi lm

12:55 Najpiękniejsze baśnie - fi lm

14:10 7 krasnoludków. Historia  

 prawdziwa - komedia

16:20 Kabaretowa Noc Pod Gwiazdami  

 - Lidzbark Warmiński

20:00 John Wick - thriller

22:00 Mechanik: Prawo zemsty - fi lm

23:35 Uwikłana odc. 12 s. 2 - serial

00:30 Dyżur odc. 9

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 22 - serial

09:00 We wnętrzu organów katedry  

 Notre Dame - fi lm

10:05 Trzeci punkt widzenia odc. 251

10:35 Droga odc. 5 - serial 

11:45 z Festiwalu Warszawa Singera 

11:55 Wniebowzięci - komedia

13:00 Hubal - dramat

15:10 Chuligan literacki odc. 94

15:50 15. Międzynarodowy Konkurs 

Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego 

 - Seiji Okamoto, Bomsori Kim

16:50 z Festiwalu Warszawa Singera 

17:05 Pomniki historii odc. 12 - serial

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 521

18:15 Dudek w Trójce

19:25 Kabaret Dudek w telewizyjnej  

 kawiarni

20:20 W ciemności - dramat

22:50 Międzynarodowy Jazzowy 

Konkurs Skrzypcowy im. Zbigniewa  

 Seiferta

00:10 Trzeci punkt widzenia odc. 251

06:50 Był taki dzień odc. 666
06:55 Dzikie Chiny odc. 6 - serial
08:05 Święty Augustyn odc. 4 - serial
08:50 Powstanie Warszawskie dzień po  
 dniu odc. 26, 
08:55 Komunikaty wojenne odc. 1
09:10 Doktor Ewa odc. 8 - serial 
09:50 Okrasa łamie przepisy odc. 151
10:30 Z naturą na co dzień 
 odc. 3 - serial
11:05 Z naturą na co dzień 
 odc. 4 - serial
11:40 Wszystkie kolory świata 
 odc. 19 - serial
12:45 Wielkie widowiska natury 
 odc. 6 - serial
13:45 Szerokie tory odc. 74
14:25 Trójka hultajska - komedia
15:55 Listy z barykady - fi lm
16:25 Wielka gra odc. 154
17:20 Ex libris Magazyn 
17:45 Na kłopoty Bednarski 
 odc. 3 - serial
18:50 Ostatnie dni dyktatora: zakazana  
 biografi a Kim Dzong Ila - fi lm
19:55 Jutro idziemy do kina - dramat
21:50 Blok odc. 6 - serial
22:50 Cztery pory roku - fi lm
00:15 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 6 - serial

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Gospodarcze fi lary 
 niepodległości odc. 4
08:50 Syria 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego  
 Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej na  
 Jasnej Górze
10:20 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie - „Ewangelia rodziny,  
 radość dla świata”
10:55 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
11:00 Uroczystość NMP   
 Częstochowskiej
13:00 Świętość w codzienności - św.  
 Joanna Beretta Molla - fi lm
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:15życzeń Program muzyczny
15:05 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
15:10 Procesja dziejów 
15:30 III Pielgrzymka św. 
 Jana Pawła II do Ojczyzny pod 
 hasłem: „Do końca ich umiłował”.
 Apel Jasnogórski Częstochowa, 
 12 czerwca 1987 r.
16:00 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie 
 - „Ewangelia rodziny, radość dla  
 świata”
18:00 Występ Reprezentacyjnego  
 Zespołu Artystycznego Wojska  
 Polskiego w Operze na Zamku 
 w Szczecinie
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
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 Wiadomości 
21:40 Cuda Jezusa odc. 22 - serial 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 W którą wierzy nawet taki, który  
 w nic nie wierzy 

05:25 Koło fortuny
06:05 Na dobre i na złe 
 odc. 708 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1375 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
10:30 Pogoda - fl esz odc. 262Pogoda 
10:35 Pociąg do podróży 
 odc. 6 - serial
10:40 Podwodna planeta 
 odc. 4 - serial
11:40 Winnetou. Ostatnia bitwa 
 - western 
14:00 Familiada
14:30 Koło fortuny
15:10 Kocham Cię, Polsko! odc. 12
16:50 Bake off - Ale przepis odc. 3 s. 4
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 709 - serial 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:30 Rodzinka.pl 
 odc. 226 s. 12 - serial
20:05 Wiedeń dla Kiepury
21:05 Wiedeń dla Kiepury
22:05 The Good Doctor 
 odc. 13 - serial 
22:55 The Good Doctor 
 odc. 14 - serial 
23:50 Nine - Dziewięć
01:55 Dwaj bracia - fi lm

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 25 s. 2

08:25 Akademia ogrodnika odc. 25 

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 20

11:00 Dorota inspiruje odc. 7

12:00 Co za tydzień odc. 864

12:40 Rocky i Łoś Superktoś 

 - komedia

14:35 Naga broń 33 i 1/3 - komedia

16:25 Kraina jutra - fi lm

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5414

20:00 Con Air: lot skazańców - fi lm

22:15 Omen - horror

00:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 16

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  

 odc. 10 - serial

08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  

 odc. 11 - serial

08:45 Tarzan - fi lm

10:35 Wspólna chata - komedia

12:50 Skarb narodów - fi lm

15:40 W rytmie serca odc. 23 - serial 

16:50 W rytmie serca odc. 24 - serial 

17:50 Nasz nowy dom odc. 59

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Słoneczna stacja odc. 12

20:05 Festiwal „Magiczne zakończenie  

 wakacji z Polsatem i RMF FM”  

 Kielce 2018 odc. 2

23:05 Weekend - komedia

01:45 Marsjanin - fi lm

05:10 Ukryta prawda odc. 316 - serial 

06:10 Mango - Telezakupy

08:15 Żony Hollywood odc. 5 s. 2 - serial

09:15 Żony Hollywood odc. 6 s. 2 - serial

10:15 Columbo odc. 3 - serial

11:50 Columbo odc. 4 - serial

13:55 Dziewczyny z drużyny V: 

 Walcz do końca - komedia

16:05 Beethoven VI: Wielka ucieczka - fi lm

18:15 Akademia policyjna III: Ponowne  

 szkolenie - komedia

20:00 Lara Croft Tomb Raider: Kolebka  

 życia - fi lm

22:25 Płonąca pułapka - dramat

00:55 Lucyfer odc. 7 - serial

10:15 Columbo 11:10 Galileo

8:45 Flash 10:35 Droga 09:50 Okrasa łamie 
przepisy

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

Gdy ginie pan Williama, Ulrich von Lichtenstein, 
sprytny giermek z pomocą przyjaciół fałszuje 
dokumenty, które czynią z niego rycerza i pozwalają 
mu brać udział w turniejach.

Porucznik Frank Drebin jest na zasłużonej 
emeryturze, ciesząc się urokami życia u boku 
wspaniałej żony, Jane. Gdy Los Angeles staje 
wobec zagrożenia atakiem terrorystycznym, Frank 
wraca do służby.

„Naga broń 33 i 1/3”
(1994r.) TVN 14:35

„Obłędny rycerz”
(2001r.) TV Puls 10:25



Poniedziałek, 27 sierpnia 2018

06:05 Elif

05:30 Telezakupy
06:05 Elif odc. 308 - serial
06:55 Wieczna miłość odc. 1 - serial
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm!
09:05 Ranczo odc. 29 s. 3 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 94 s. 8 - serial
11:00 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 13 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Wielka odwilż w Yellowstone 
 odc. 2 - serial
13:50 Elif odc. 309 - serial 
14:40 Opole na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Komisariat odc. 31 - serial 
16:05 Wieczna miłość odc. 2 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 27
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 73 - serial
18:25 Korona królów odc. 74 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 24 - serial 
21:00 Rolnik szuka żony odc. 10 s. 4
22:00 Midnight Sun odc. 8 s. 1 - serial
23:00 Bez tożsamości odc. 11 - serial 
23:50 Spotkanie ze Stephenem  
 Hawkingiem - fi lm
00:50 Wojna domowa - komedia

05:20 Ukryta prawda odc. 317 - serial 

06:20 Sąd rodzinny odc. 105 - serial 

07:15 Szpital odc. 386 - serial 

08:15 Dr House odc. 16 s. 5 - serial 

09:15 Magda M. odc. 9 s. 4 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 661 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 106 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 560 - serial 

14:55 Szpital odc. 387 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 - serial

16:55 Dr House odc. 18 s. 5 - serial 

18:00 Dr House odc. 19 s. 5 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 662 - serial 

20:00 Torque. Jazda na krawędzi - fi lm

21:50 Incydent - thriller

23:50 American - horrorStory: Murder  

 House odc. 4 - serial

00:50 Moc magii odc. 232

06:00 Spadkobiercy odc. 38,

07:05 Turbo Fast odc. 9 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 10 - serial

08:00 Drużyna A odc. 4 s. 4 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial

10:00 Na patrolu odc. 23 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 25 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 5 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 117 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 141

15:00 Esmeralda odc. 119

16:00 Esmeralda odc. 120

17:00 Esmeralda odc. 121

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 424 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 425 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 205 - serial

21:05 Śmierć na 1000 sposobów 

 odc. 5 - serial

21:35 Śmierć na 1000 sposobów 

 odc. 6 - serial

22:00 Galileo odc. 682

23:00 Galileo odc. 683

00:00 Tajni agenci - fi lm

06:00 Kontrakt na miłość odc. 11 s. 2

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 130 - serial

08:00 Niewolnica Victoria odc. 16

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 36 - serial 

10:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 7 s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 1 s. 12 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 2 s. 12 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 45 s. 2 - serial 

14:00 Zbuntowany anioł odc. 29

15:00 Zbuntowany anioł odc. 30

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 3 s. 12 - serial

17:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 4 s. 12 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 39 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 92 s. 3 - serial 

20:00 Mściciel - fi lm

21:50 Bękarty wojny - fi lm

01:00 Taki jest świat odc. 73 s. 3

08:00 Nienasyceni odc. 32

08:25 Rzecz Polska 

08:50 Młyn i krzyż - dramat

10:30 Anioł dziwnych przypadków - fi lm

11:00 Trzecia granica odc. 7 - serial

12:10 Trzecia granica odc. 8 - serial

13:15 Julia wraca do domu 

 - melodramat

15:15 Nagroda Literacka Gdynia 2018  

 odc. 54

15:35 Jak zostałem spikerem 

16:00 Gdy zaczynaliśmy odc. 4 

16:25 Nagroda Literacka Gdynia 2018  

 odc. 55

16:30 Dracula - horror

18:25 Szaleństwo Majki Skowron 

 odc. 9 - serial

19:05 Wakacje z duchami odc. 1 - serial

19:40 Informacje kulturalne

19:50 Nagroda Literacka Gdynia 2018  

 odc. 54

20:00 Szpital przemienienia - dramat 

21:40 Sól Ziemi - fi lm

23:40 Którędy po sztukę odc. 66

23:45 Videofan odc. 69

00:00 Nagroda Literacka Gdynia 2018  

 odc. 55

06:50 Był taki dzień odc. 667
07:00 Cofnąć czas na Karskiego - fi lm
07:30 Pre mortem - fi lm
08:05 Ex libris 
08:35 Wojownicy czasu odc. 11
09:15 Strajk odc. 3
09:55 Komunikaty Wojenne odc. 2
09:55 Komunikaty Wojenne odc. 2
10:00 Mokotowski spacer z panem  
 Eugeniuszem - fi lm
10:35 Sensacje XX wieku odc. 87
11:15 Dzikie konie kanadyjskich Gór  
 Skalistych - fi lm
12:10 Droga odc. 1 - serial 
13:20 Dama kameliowa - melodramat
15:20 Wielkie widowiska natury 
 odc. 6 - serial
16:15 Spór o historię odc. 126
16:55 Strajk odc. 4, 
17:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Flesz historii
18:40 Komunikaty Wojenne odc. 2
18:50 Kuchnia polska odc. 3 - serial 
20:00 Historia świata według Andrew  
 Marra odc. 5 - fi lm
20:55 Historia świata według Andrew  
 Marra odc. 6 - fi lm
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 1
22:35 Jak wygrać wojnę odc. 2 - serial
23:40 Gdzie jest Porozumienie  
 Gdańskie? 
00:35 Sensacje XX wieku odc. 89

08:00 Informacje dnia
08:15 Orędzie na trudne czasy 
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Przeszedł czyściec na ziemi...  
 Historia księdza biskupa  
 Czesława Kaczmarka - fi lm
11:10 W którą wierzy nawet taki, który  
 w nic nie wierzy 
11:40 180 lat na zdrowie - fi lm
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Katownie praskie - fi lm
13:10 Chingola - fi lm
13:20 Koncert życzeń
14:10 Wyznanie - fi lm
15:35 Trzy wyspy - trzy światy - fi lm
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 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
17:30 Spotkanie Rodziny 
 Radia Maryja w parafi i 
 pw. Miłosierdzia Bożego 
 w Dzierżawach
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 88 - serial
23:00 Światła nadziei - fi lm

05:25 Koło fortuny
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 102 s. 8 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 152
07:20 Na sygnale odc. 99 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 146
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 227 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1884 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości odc. 23
14:00 Bake off - Ale ciacho! odc. 9
15:00 Postaw na milion
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Czarna perła odc. 66 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 145 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 30 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1884 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1885 - serial 
20:55 M jak miłość odc. 1376 - serial 
21:55 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 4 - serial 
23:55 Ofi cerowie odc. 7 - serial
00:55 Nine - Dziewięć

05:45 Uwaga! odc. 5414

06:10 Mango - Telezakupy

07:25 Agent - gwiazdy odc. 13 s. 3

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 9

09:30 Szkoła odc. 351 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 609 - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 19

12:30 Ugotowani odc. 10 s. 11

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1020 - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1022 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 5

16:00 Szkoła odc. 352 - serial 

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 20 

18:00 Ukryta prawda odc. 610 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5415

20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej odc. 2734 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 108,

21:30 Zamiana żon odc. 5

22:30 Rinke. Na krawędzi odc. 1

23:30 Con Air: lot skazańców - fi lm

01:45 Co za tydzień odc. 864

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 757 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 607 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 608 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 107 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 720 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 1 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 628 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 55 - serial 

14:45 Dlaczego ja? odc. 803 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3702,

16:35 Gliniarze odc. 173 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 56 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 254 - serial

20:05 Marsjanin - fi lm

23:25 Snajper: Reguły gry - fi lm

01:05 Bad Boys II - komedia

14:55 Szpital 15:00 Esmeralda 18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 18:25 Szaleństwo Majki 

Skowron
10:35 Sensacje XX wieku

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

Ekspedycja marsjańska, w skład której wchodzi Mark 
Watney, musi się ewakuować z Czerwonej Planety. 
Gdy ciężko ranny Mark odzyskuje przytomność, 
orientuje się, że został sam na Marsie.

Płatny zabójca postanawia wycofać się z branży. 
Wszystko się komplikuje, gdy jego żona bierze 
pod opiekę małą Chinkę. Dziewczynka jest 
poszukiwana przez ojca, który na jej oczach 
zmordował matkę

„Mściciel”
(2004r.) TV Puls 20:00

„Marsjanin”
(2015r.) Polsat 20:05



Wtorek, 28 sierpnia 2018

13:50 Elif

05:30 Telezakupy
06:05 Elif odc. 309 - serial
07:00 Wieczna miłość odc. 2 - serial
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm!
09:05 Ranczo odc. 30 s. 3 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 95 s. 8 - serial
11:00 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 14 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda 
12:45 Krainy niezwykłych przeobrażeń  
 odc. 1 - serial
13:50 Elif odc. 310 - serial 
14:40 Opole na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Leśniczówka odc. 24 - serial 
16:05 Wieczna miłość odc. 3 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 28
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 75 - serial
18:25 Korona królów odc. 76 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 25 - serial 
21:00 Rolnik szuka żony odc. 11 s. 4
22:00 Rolnik szuka żony odc. 12 s. 4
23:00 S.W.A.T. - jednostka specjalna  
 odc. 21 - serial
23:50 Magazyn kryminalny 997 odc. 18
00:45 Boisko bezdomnych - fi lm

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1150 - serial 

06:20 Sąd rodzinny odc. 106 - serial 

07:15 Szpital odc. 387 - serial 

08:15 Dr House odc. 17 s. 5 - serial 

09:15 Magda M. odc. 10 s. 4 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 662 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 107 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 561 - serial 

14:55 Szpital odc. 388 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 - serial

16:55 Dr House odc. 20 s. 5 - serial 

18:00 Dr House odc. 21 s. 5 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 663 - serial 

20:00 Komora - thriller

22:20 Raport mniejszości - fi lm

01:25 Sposób na morderstwo 

 odc. 1 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 39

07:05 Turbo Fast odc. 10 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 11 - serial

08:00 Drużyna A odc. 5 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial

10:00 Na patrolu odc. 26 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 28 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 6 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 10 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 118 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 142

15:00 Esmeralda odc. 122

16:00 Esmeralda odc. 123

17:00 Esmeralda odc. 124

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 425 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 426 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 206 - serial

21:05 Podróż do piekła - horror

23:00 Samotne serca - dramat 

01:15 STOP Drogówka odc. 180

06:00 Kontrakt na miłość odc. 12 s. 2

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 131 - serial

08:00 Niewolnica Victoria odc. 17

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 38 - serial 

10:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 8 s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 3 s. 12 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 4 s. 12 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 46 s. 2 - serial 

14:00 Zbuntowany anioł odc. 31

15:00 Zbuntowany anioł odc. 32

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 5 s. 12 - serial

17:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 6 s. 12 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 92 s. 3 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 93 s. 3 - serial 

20:00 W obronie własnej - fi lm

22:00 Rewolwer - thriller

00:05 Błękitna głębia II: Rafa - thriller

08:00 Wydarzenie aktualne 
08:35 Informacje kulturalne
08:55 Dracula Horror
10:40 Nagroda Literacka Gdynia 2018  
 odc. 56
11:00 Z biegiem lat, z biegiem  
 dni odc. 1 - serial 
12:10 Z biegiem lat, z biegiem  
 dni odc. 2 - serial 
13:40 Nagroda Literacka Gdynia 2018  
 odc. 57
13:45 Studio Kultura - rozmowy  
 odc. 1242
14:05 Pół serio - komedia
15:45 Spotkania z profesorem Zinem  
 odc. 35
16:10 Gdy zaczynaliśmy odc. 2
16:35 Nagroda Literacka Gdynia 2018  
 odc. 56
16:45 Wróżby kumaka - dramat
18:35 Wakacje z duchami odc. 2 - serial
19:05 Wakacje z duchami odc. 3 - serial
19:40 Studio Kultura
19:50 Nagroda Literacka Gdynia 2018  
 odc. 57
20:00 Kwartet - komedia
21:45 Dziennik fi lozofa odc. 156
21:55 Łowca - ostatnie starcie - fi lm
23:35 Albert Cinema - fi lm
00:40 Legendy rocka odc. 45 - serial

06:45 Był taki dzień odc. 668

06:55 Kuchnia polska odc. 3 - serial

08:05 Niecała nieprawda czyli PRL  

 w DTV 

08:40 Strajk odc. 4

09:35 Sensacje XX wieku odc. 89

10:05 Sensacje XX wieku odc. 90

10:40 Spór o historię odc. 109

11:15 Z archiwum porucznika Broka  

 - fi lm

11:55 Droga odc. 2 - serial 

13:00 Wszystkie kolory świata  

 odc. 20 - serial

14:05 Historia w postaciach zapisana  

 odc. 1 - serial

15:55 Marzyciele odc. 5 

16:20 Strajk odc. 2 

17:20 Komunikaty Wojenne odc. 3

17:25 Było, nie minęło   

 - kronika zwiadowców historii

17:55 Wojownicy czasu odc. 11

18:30 Kuchnia polska odc. 4 - serial 

19:45 Orzeł i chryzantema - fi lm

21:00 Hitler i wiedza tajemna - fi lm

22:00 Jak było? odc. 14

22:40 Spirala - dramat 

00:10 Sensacje XX wieku odc. 4

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 
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 Kapłan pro-life - fi lm
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Grunt to droga 
12:35 Danuta Siedzikówna „Inka” 
13:00 Jan Paweł II i prymas Stefan  
 kardynał Wyszyński - fi lm
13:50 Kabwe 
14:00 Dziesięć przykazań   
 odc. 88 - serial
14:50 Nieznani bohaterowie - fi lm
15:40 Nuty nadziei - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą Poradnik
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 Miłość odnajdzie cię wszędzie  
 - fi lm
23:25 Bitwa pod Rząbcem 
 - historia prawdziwa

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1376 - serial 
07:00 Program ekumeniczny 
07:20 Na sygnale odc. 100 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 147
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 228 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1885 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości odc. 24
14:00 Bake off - Ale ciacho! 
 odc. 10 s. 4
15:00 M jak miłość odc. 1376 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Czarna perła odc. 67 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 146 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 31 - serial 
19:40 Barwy szczęścia 
 odc. 1885 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1886 - serial 
20:55 M jak miłość odc. 1377 - serial 
21:55 Fatalna namiętność - thriller
00:05 Babylon A.D. - thriller

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1020 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1022 - serial
08:20 Doradca smaku
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 9
09:30 Szkoła odc. 352 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 610 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 20
12:30 Ugotowani odc. 11 s. 11
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1023 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1024 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 5
16:00 Szkoła odc. 353 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 21 
18:00 Ukryta prawda odc. 611 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5416
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej odc. 2735 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 109
21:30 Dla niej wszystko - dramat 
00:10 Kuba Wojewódzki odc. 14 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 758 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 609 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 610 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 108 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 721 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 2 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 629 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 56 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 804 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3703

16:35 Gliniarze odc. 174 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 57 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 255 - serial

20:05 Bad Boys II - komedia

23:15 Ktoś całkiem obcy - thriller

01:50 Galimatias, 

 czyli kogel-mogel II - komedia

07:15 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

11:00 Z biegiem lat, 
z biegiem dni 11:55 Droga

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

Fanatyczny rasista, członek Ku-Klux-Klanu, 
czeka na egzekucję w komorze gazowej. Walkę 
o życie skazańca rozpoczyna jego wnuk – młody 
prawnik, który odkrywa mroczne tajemnice 
własnej rodziny.

Mike Lowrey i Marcus Burnett są policjantami 
ze specjalnej jednostki antynarkotykowej. Ich 
zadaniem jest przejęcie dużej partii ecstasy, 
przemycanej z Amsterdamu na teren Miami.

„Bad Boys II”
(2003r.) Polsat 20:05

„Komora”
(1996r.) TVN 7 20:00



Środa, 29 sierpnia 2018

15:40 Leśniczówka

05:30 Telezakupy
06:05 Elif odc. 310 - serial
07:00 Wieczna miłość odc. 3 - serial
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm!
09:05 Ranczo odc. 31 s. 3 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 96 s. 8 - serial
11:00 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 15 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:45 Krainy niezwykłych przeobrażeń  
 odc. 2 - serial
13:50 Elif odc. 311 - serial 
14:40 Opole na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Leśniczówka odc. 25 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 4 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 29
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 77 - serial
18:25 Korona królów odc. 78 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 26 - serial 
21:00 Korzenie odc. 7 - serial 
21:55 Korzenie odc. 8 - serial
22:55 S.W.A.T. - jednostka specjalna  
 odc. 22 - serial
23:50 Uratowane z potopu - fi lm
01:20 Moja Angelika - dramat

05:20 Ukryta prawda odc. 318 - serial 

06:20 Sąd rodzinny odc. 107 - serial 

07:15 Szpital odc. 388 - serial 

08:15 Dr House odc. 18 s. 5 - serial 

09:15 Dr House odc. 19 s. 5 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 663 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 108 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 562 - serial 

14:55 Szpital odc. 389 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 - serial

16:55 Dr House odc. 22 s. 5 - serial 

18:00 Dr House odc. 23 s. 5 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 664 - serial 

20:00 Płonąca pułapka - dramat

22:25 Z Archiwum X 

 odc. 1 s. 10 - serial

23:30 Zatoka delfi nów - fi lm

01:25 Moc magii odc. 234

06:00 Spadkobiercy odc. 40

07:05 Turbo Fast odc. 11 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 12 - serial

08:00 Drużyna A odc. 6 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 10 - serial

10:00 Na patrolu odc. 33 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 34 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 7 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 11 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 119 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 143

15:00 Esmeralda odc. 125

16:00 Esmeralda odc. 126

17:00 Esmeralda odc. 127

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 426 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 427 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 207 - serial

21:05 Demon: Historia prawdziwa 

 - horror

23:00 Bohater z wyboru - fi lm

01:00 Tuż przed tragedią odc. 4 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 13 s. 2

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 132 - serial

08:00 Niewolnica Victoria odc. 18

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 93 - serial 

10:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 9 s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 5 s. 12 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 6 s. 12 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 47 s. 2 - serial 

14:00 Zbuntowany anioł odc. 33

15:00 Zbuntowany anioł odc. 34

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 7 s. 12 - serial

17:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 8 s. 12 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 93 s. 3 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 94 s. 3 - serial 

20:00 Bękarty wojny - fi lm

23:25 Operacja Samum - fi lm

01:05 Wikingowie odc. 7 s. 4 - serial

08:00 Szlakiem Kolberga odc. 18
08:30 Nagroda Literacka Gdynia 2018  
 odc. 58
08:35 Studio Kultura
08:50 Wróżby kumaka - dramat
10:35 Madame Tutli-Putli - fi lm
11:00 Z biegiem lat, z biegiem dni 
 odc. 3 - serial 
12:35 Z biegiem lat, z biegiem dni 
 odc. 4 - serial 
13:40 Studio Kultura
13:55 Szczęśliwy człowiek - dramat
15:30 Nagroda Literacka Gdynia 2018  
 odc. 59
15:35 Andrzej Banach - fi lm
16:10 Gdy zaczynaliśmy odc. 1 
16:35 Jerzy Waldorff. 
 Za bramą wielkiej ciszy
16:45 Jasne błękitne okna - fi lm
18:35 Wakacje z duchami odc. 4 - serial
19:05 Wakacje z duchami odc. 5 - serial
19:40 Informacje kulturalne
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 76
20:05 Kieszonkowiec - fi lm
21:25 Nagroda Literacka Gdynia 2018  
 odc. 58
21:27 Dziennik fi lozofa odc. 157
21:40 Czarny kot, biały kot - komedia
00:00 Bjork - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 669

07:00 Kuchnia polska odc. 4 - serial

08:15 Archiwum zimnej wojny

08:45 Jak było? odc. 14

09:30 Strajk odc. 2

10:35 Sensacje XX wieku odc. 4

11:25 Orzeł i chryzantema - fi lm

12:40 Droga odc. 3 - serial 

13:40 Wszystkie kolory świata 

 odc. 21 - serial

14:35 - fi lmFilm dokumentalny 

15:30 Jak wygrać wojnę odc. 2 - serial

16:25 Komunikaty Wojenne odc. 4

16:35 Strajk odc. 5 

17:05 Bez komentarza odc. 81

17:40 Było, nie minęło - kronika  

 zwiadowców historii

18:10 Śladami zbrodni 

 i walki 1944-1956 - serial 

18:40 Kuchnia polska odc. 5 - serial 

19:55 Wyjęci spod prawa odc. 1 - serial

21:00 Genialne wynalazki odc. 1 - serial

22:00 Koło historii odc. 14

22:40 Solidarność, Solidarność... 

 - dramat

00:45 Sensacje XX wieku odc. 188

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 Cykly
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca  
 Świętego Franciszka   
 z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki  
 odc. 10 - serial
11:20 Nuty nadziei - fi lm
11:30 Kartka z kalendarza
11:35 Kolory świętości
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Bitwa pod Grunwaldem 
12:40 Samuraj Chrystusa - fi lm
14:00 Miłość odnajdzie cię wszędzie  
 - fi lm
15:30 W Solankowej Dolinie - serial 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Syria 
16:45 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
16:55 Kartka z kalendarza   
 - Powstanie Warszawskie 
17:00 Po stronie prawdy
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków  
 - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
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 Dotyk przyjaźni - dramat
23:35 Ja głuchy 

05:25 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1377 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale odc. 101 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 148
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 229 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1886 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości odc. 25
14:00 Msza święta Kościoła  
 starokatolickiego mariawitów 
15:00 M jak miłość odc. 1377 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 1 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 147 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 32 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1886 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1887 - serial 
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 709 - serial 
21:55 Na sygnale odc. 195 - serial 
22:35 Za jakie grzechy - komedia
00:20 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 4 - serial 

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1023 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1024 - serial
08:20 Doradca smaku
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 9
09:30 Szkoła odc. 353 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 611 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 21
12:30 Ugotowani odc. 12 s. 11
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1026 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1027 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 5
16:00 Szkoła odc. 354 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 22 
18:00 Ukryta prawda odc. 612 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5417
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej odc. 2736 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 110
21:30 Kolekcjoner - dramat 
23:50 Dla niej wszystko - dramat
02:30 Uwaga! odc. 5417

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:45 Trudne sprawy odc. 759 - serial 
08:45 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 611 - serial 
09:15 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 612 - serial 
09:45 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 109 - serial 
10:45 Dlaczego ja? odc. 722 - serial 
11:45 Gliniarze odc. 3 - serial 
12:45 Trudne sprawy odc. 630 - serial 
13:45 Sekrety rodziny odc. 57 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 805 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3704
16:35 Gliniarze odc. 175 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 58 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 256 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 528 - serial
20:40 Galimatias, 
 czyli kogel-mogel II - komedia
22:50 Kto pierwszy, ten lepszy  
 - komedia
00:55 Kochaj!  - komedia

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 11:00 Z biegiem lat, 

z biegiem dni
10:35 Sensacje XX wieku

11:25 Rodzinka.pl 06:50 W-11 - wydział 
śledczy

19:30 Świat według 
Kiepskich

Jack Morrison jest strażakiem. Aby ratować 
innych, niemal codziennie ryzykuje życie. 
Niska płaca, ciągłe niebezpieczeństwo i stres 
spowodowały, że mężczyzna przeżywa poważny 
kryzys.

Policyjny ekspert poszukuje mordercy, który 
porwał jego siostrzenicę. W śledztwie pomaga 
mu niedoszła ofi ara psychopaty, której udało 
się uciec. Tylko ona zna jego głos i może go 
rozpoznać.

„Płonąca pułapka”
(2004r.) TVN 7 20:00

„Kolekcjoner”
(1997r.) TVN 21:30

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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 temperatura: 30 17 °C
 opady: 22 15 mm
 ciśnienie: 1004 1007 hPa
 wiatr: 25 25 km/h 

 temperatura: 18 14 °C
 opady: 8 12 mm
 ciśnienie:  1008 1005 hPa
 wiatr: 25 24 km/h 

 temperatura: 18 14 °C
 opady: 16 10 mm
 ciśnienie: 1002 1008 hPa
 wiatr: 23 26 km/h 

 temperatura: 19 14 °C
 opady: 5 4 mm
 ciśnienie: 1011 1009 hPa
 wiatr: 29 31 km/h 

 temperatura: 20 14 °C
 opady: 3 1 mm
 ciśnienie: 1007 1008 hPa
 wiatr: 33 32 km/h 

 temperatura: 21 15 °C
 opady: 0,1 0 mm
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Naleśniki zapiekane po meksykańsku
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
8-10 naleśników
350 g tartego sera 
typu żółta mozzarella 
1 łyżeczka suszonego oregano
pół łyżeczki płatków chili
świeża kolendra 
lub natka pietruszki
Farsz:
50 ml oleju
1 cebula
2 ząbki czosnku
400 g mielonego 
mięsa wieprzowego 
2 łyżeczki słodkiej papryki
2 łyżeczki oregano
1 łyżeczka kurkumy
1 łyżeczka kminu rzymskiego
sól i pieprz
250 ml bulionu lub wody
30 g koncentratu pomidorowego
100 g czerwonej fasoli z puszki
100 g kukurydzy z puszki
Sos pomidorowy:
30 ml oleju
1 ząbek czosnku
1 puszka krojonych pomidorów
1 łyżeczka suszonego oregano
sól i pieprz
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Sposób wykonania:
Farsz: na dużej patelni na oleju zeszklij pokro-

joną w kosteczkę cebulę (ok. 7 minut). Pod koniec 
dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek. Dodaj 
zmielone mięso i mieszając smaż przez ok. 10 mi-
nut. Dodaj przyprawy i wymieszaj, smaż przez 5 
minut. Wlej bulion/wodę i dodaj przecier pomi-
dorowy. Wymieszaj, przykryj i gotuj przez ok. 10 
minut. Fasolę wyłóż na sitko i przepłucz bieżącą 
wodą, odcedź, dodaj na patelnię. Tak samo odcedź 
kukurydzę i włóż na patelnię. Wymieszaj i gotuj 
przez ok. 5 minut co chwilę mieszając, tym razem 
już bez przykrycia.

Sos pomidorowy: do rondelka wlej olej i pod-
smaż przeciśnięty przez praskę czosnek, wlej po-
midory, dopraw solą, pieprzem i suszonym orega-
no, gotuj przez ok. 10 minut bez przykrycia.

Zapiekanie: piekarnik nagrzej do 180 stopni 
C. Na naleśniki wyłóż nadzienie mięsne, następnie 
posyp ok. 3 łyżkami tartego sera i zawiń rulony. 
Ułóż w naczyniu do zapiekania lub na blaszce po-
smarowanej oliwą lub masłem, najlepiej z zacho-
waniem odstępów pomiędzy naleśnikami. Posma-
ruj sosem pomidorowym, posyp tartym serem, 
łyżeczką suszonego oregano i płatkami chili. Za-
piekaj przez ok. 20 minut. Posyp listkami kolendry 
lub posiekaną natką.

Smacznego!
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Mysia Wieża i Gopło
TURYSTYKA  Nadgoplański Park Krajobrazowy kojarzy się nam przede wszystkim z Jeziorem 
Gopło i Kruszwicą. W rzeczywistości to teren o wiele większy, który warto zobaczyć

Pierwotnie tereny jeziora 
Gopło próbowano chronić już 
w okresie przedwojennym. Jed-
nak dopiero w 1967 roku utwo-
rzono na terenach Nadgopla re-
zerwat przyrody, który nazwano 
Nadgoplańskim Parkiem Tysiąc-
lecia. Rezerwat ten w 1992 roku 
przekształcono w park krajobra-
zowy. W ten sposób objęto ochro-
ną ponad 10 tysięcy hektarów. 
Park swoim zasięgiem obejmuje 
tereny trzech gmin: Jeziora Wiel-
kie, Piotrków Kujawski i Kruszwi-
ca. Główna siedziba NPT mieści 
się w Kruszwicy. Głównym celem 
utworzenia parku była ochrona 
terenów lęgowych ptactwa, któ-
re właśnie jezioro Gopło przyjęło 
za swoje tereny rozrodcze. Oko-
lice te to również kolebka histo-
ryczna polskości.

Główną atrakcją parku jest 

jezioro Gopło, które pod wzglę-
dem wielkości jest 9. w Polsce. 
Jego powierzchnia wynosi ponad 
2 tys. ha, długość 25 kilometrów, 
a linia brzegowa to ponad 80 km 
mokradeł i łąk. Gopło nie jest 
głębokie – średnio 3,6 m, w jed-
nym miejscu przekracza 11 m. Po-
chwalić się za to może 11 wyspa-
mi, których łączna powierzchnia 
wynosi 25 ha. Do największych 
zaliczamy wyspę Koń, Startową 
czy Suchą Górę. Z tego jeziora 
można dopłynąć kanałem żeglu-
gowym aż do samego Bałtyku. 

W przeszłości jezioro Gopło 
nazywane było „Mare Polono-
rum”, czyli małe morze. Składa 
się ono jakby z dwóch rynien. 
Rynna zachodnia stanowi jedno-
cześnie koryto rzeki Noteci, na 
której właśnie wytyczono szlak 
żeglugowy. Nad jeziorem Gopło 

występuje ponad 200 gatunków 
ptactwa wodnego, z których wie-
le jest pod ochroną nawet w skali 
europejskiej. Jezioro zamieszku-
je 50 gatunków awifauny. Bardzo 
ciekawym zjawiskiem jest prze-
lot ptaków w okresie wiosennym 
i jesiennym z Syberii do Europy 
Zachodniej. Tysiące lądują wtedy 
na jeziorze. Oprócz jeziora Go-
pło, w tym parku krajobrazowym 
mieści się jeszcze jezioro Goca-
nowo, położone w zachodniej 
części oraz jezioro Łunin, znajdu-
jące się w północno-zachodniej 
części rezerwatu. Oba zajmują 
powierzchnię około 10 ha.

Flora parku to ponad 800 
gatunków roślin, które stanowią 
50 proc. całej flory Polski. Tereny 
wokół jeziora to urokliwe wrzo-
sowiska, bagna oraz szuwary.

Z jeziorem Gopło nieroze-
rwalnie związana jest „Mysia 
wieża” i legenda o królu Popielu, 
którą zna chyba każde dziecko. 
Wieża to pozostałości po zamku 
wzniesionym na tym wzgórzu 
w 1350 r. przez króla Kazimierza 
Wielkiego. Zamek był otoczony 
murem ceglanym i trzema fosa-
mi o długości około 12 m każda 
i głębokości 3 m. Osobno była 
postawiona obecna wieża, która 
była jednocześnie ostatnią linią 
obrony zamku. Zamek został 

zniszczony w 1657 roku przez 
Szwedów. Została tylko wieża 
obronna. Obecnie wieża jest udo-
stępniona dla turystów i stanowi 
atrakcję wartą zwiedzania. Na 
wieżę prowadzi ponad 100 scho-
dów i jest ona wysoka na ponad 
30 metrów. Przy wieży jest par-
king samochodowy i duża liczba 
obiektów małej gastronomi. 

Stolicą Nadgoplańskiego Par-
ku Tysiąclecia jest, jak już wspo-
mnieliśmy, miasto Kruszwica. 
W przeszłości było stolicą ksią-
żęcą, stolicą królestwa, a także 
stolicą biskupią. Pierwsze osa-
dy ludzkie datowane są tu już 
700 lat p.n.e. W X wieku powstał 
jednoczłonowy gród piastow-
ski wraz z katedrą p.w. św. Wita. 
W XII wieku powstała kolegiata 
św. Piotra i Pawła, którą będąc 
w Kruszwicy należy odwiedzić. 
Jest to bazylika trójnawowa 
z transeptem i jednoprzęsłowym 
prezbiterium zamkniętym pół-
kolistą apsydą. W pierwszych la-
tach kolegiata miała dwie wieże, 
ale zostały one zastąpione jedną, 
do połowy murowaną. We wnę-
trzu kościoła można spotkać ka-
mienną chrzcielnicę z XII wieku, 
przepiękne rzeźby i monstrancję 
z XV wieku.

Nadgoplański Park Krajobra-
zowy to głównie przyroda i moż-

liwość obcowania z naturą. Przy 
jeziorze, zwłaszcza od strony 
miasta, są przystanie jachtowe, 
można wypożyczyć kajak, rower 
wodny. Na jeziorze Gopło można 
poruszać się łodziami motorowy-
mi, oczywiście w ograniczonym 
zakresie, ściśle po wyznaczonych 
szlakach. Istnieje tu tor regatowy, 
na którym rozgrywane są moto-
rowodne Mistrzostwa Europy. 
Wokół jeziora są również atrak-
cyjne kąpieliska z pełnym zaple-
czem i infrastrukturą. Amatorzy 
pieszych i rowerowych wycieczek 
również będą zadowoleni. W re-
jonie Kruszwicy mają do dyspo-
zycji 6 świetnie oznakowanych 
szlaków turystycznych. Najpięk-
niejszy i najciekawszy naszym 
zdaniem, jest szlak koloru zielo-
nego, liczący 44 km. Prowadzi on 
wokół jeziora Gopło i zapewnia 
naprawdę wspaniałe wrażenia. 
Pozostałe 5 szlaków prowadzi 
między innymi do miejsc – po-
mników martyrologii, miejsc po-
bytu znanego poety Kujaw Jana 
Kasprowicza czy też zabytków 
romańskich Kruszwicy i okolic. 

Nadgoplański Park Tysiąc-
lecia warty jest swojej renomy 
i warto go odwiedzić.

(Maw)
fot. wikipedia.org
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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)

Wakacje zmierzają ku końcowi, ale ty będziesz w wy-
śmienitym humorze. Nic dziwnego, wszystko będzie 
ci przychodzić jak z płatka, co wprawi w zadowolenie 
nie tylko ciebie, ale i twojego szefa. To, co zapla-
nowane będzie zrealizowane, jakby nagle wszelkie 
trudności przestały istnieć. Fart fartem, ale to dobra 
okazja, by przypomnieć o obiecanej podwyżce.

Czekałaś na to, by zdobyć nowe umiejętności i nade-
szła odpowiednia pora. Spodziewaj się, że znajdziesz 
na biurku zaproszenie na warsztaty czy konferencję. 
Szef doceni to, że chcesz się rozwijać. Przemyśl jak 
to, czego się dowiesz, można przełożyć na poprawę 
twoich finansów. A nuż zyskasz dodatkowe zlecenie? 
Jeśli partner cię nudzi, poszukasz innego.

Spojrzysz na świat przez różowe okulary i wszyst-
ko stanie się przyjemniejsze. Docenisz obecność 
przyjaciół, którzy wspierają cię w każdej chwili. 
Zrozumiesz, jak wiele możesz osiągnąć dzięki swo-
im umiejętnościom i zaangażowaniu. Nagła zmiana 
twojego zachowania zaskoczy partnera. Ale przecież 
ty ciągniesz do przodu, gdzie może czeka ktoś cał-
kiem inny.

Będziesz wyjątkowo wyrozumiała dla innych i skie-
rujesz się ku sprawom duchowym. Intuicja, sny, 
przeczucia – to zacznie cię bardzo interesować. 
Do tego stopnia zmienisz sposób postrzegania, że 
zadziwisz współpracowników. Nie daj tylko wejść 
sobie na głowę.

Odpuść pogoń za pieniędzmi, skup się na miłości 
i odkrywaniu nowych zainteresowań. Poznasz kilka 
sympatycznych osób, a po wysłuchaniu historii ich 
życia stwierdzisz, że twoja nie jest taka zła, jak to 
oceniasz ze swojej perspektywy. Uwaga, gorący flirt 
na horyzoncie.

Praca i stres – to cię teraz pochłonie. Będziesz spę-
dzał czas na rozmowach ze współpracownikami albo 
z nosem wklejonym w ekran komputera. Wytrwałość 
i pracowitość doprowadzą cię do upragnionego celu. 
Tylko partnerowi odpuść, nie zarządzaj nim.

Postanowisz zadbać o formę fizyczną, a to przełoży 
się na poprawę samopoczucia. Przestaniesz zamar-
twiać się humorami szefa czy intrygami koleżanek 
z pracy. Skup się na sobie, bądź dla siebie dobry, 
bo taki stan posłuży osiągnięciu równowagi we-
wnętrznej.

Tak bardzo czekałeś na koniec wakacji, by móc 
samotnie wyjechać, zaszyć się gdziekolwiek i mieć 
wreszcie upragniony święty spokój. Nic z tego. Zna-
jomi, którzy już wrócili z wypoczynku, dosłownie 
zaczną cię nękać. Najlepiej zrobisz, jeśli nie zrezy-
gnujesz ze swoich planów, nawet jeśli ktoś ma się 
obrazić. Inaczej on będzie zadowolony, a ty sfrustro-
wany.

Twój optymizm i dobra energia będą miały wpływ 
na wszystkich, których spotkasz na swojej drodze. 
Wniesiesz potrzebne ożywienie do grona współpra-
cowników. Spodziewaj się pochwały ze strony prze-
łożonego, a może nawet propozycji awansu. W tym 
doskonałym nastroju będziesz wyjątkowo kochliwy. 
Uważaj, by nie zaprzepaścić udanego związku.

Spodziewaj się dobrych dni. Nie oznacza to jednak, 
że bez przeszkód zrealizujesz swój plan na najbliższy 
tydzień. Ktoś wprowadzi w niego nieco zamieszania, 
namawiając cię na wyjazd. Postanowisz skorzystać, 
by naładować baterie. I będzie się działo, kiedy od-
kryjesz, że jesteś w romansowym nastroju, a pewna 
dopiero co poznana osoba będzie cię bardzo intry-
gować.

Będziesz chciał odpocząć, ale to nie jest odpowiedni 
czas. Przyjdzie ci uporać się z zaległymi sprawami 
finansowymi. Przyłóż się do załatwienia ich we wła-
ściwym tempie, a zyskasz spokój. Gwiazdy sprzyjają 
podejmowaniu dobrych decyzji. W związku poczujesz 
się nieco osamotniony, a przez to zazdrosny. Zaaranżuj 
wspólny wieczór, by odzyskać bliskość.

Lubisz, kiedy twoje życie jest poukładane i masz zapla-
nowany każdy dzień. W najbliższym czasie zasypią cię 
zaproszenia od znajomych, do tego dojdą dodatkowe 
obowiązki w pracy, związane z zastępstwem na czas 
urlopu. I nadmiar zacznie cię uwierać. Zrezygnuj z tych 
propozycji, które nie przynoszą ci korzyści. Zamiast 
poświęcać się im, odpocznij.

Kolorowanki dla dzieci
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Harcerze na zlocie 100-lecia
POWIAT  Harcerze z Hufca ZHP Golub-Dobrzyń uczestniczyli w odbywającym się w Gdańsku zlocie Związ-
ku Harcerstwa Polskiego. Ich reprezentacja liczyła 30 osób. Łącznie w zlocie wzięło udział prawie 15 tysięcy 
druhów z Polski oraz goście z zagranicy

– Zlot odbywa się dla uczcze-
nia stulecia odzyskania niepodle-
głości przez Polskę oraz stulecia 
Związku Harcerstwa Polskiego 
– mówi harcmistrz Szymon Wi-
śniewski, komendant gniazda 
Kujawsko-Pomorskiego na zlocie 
oraz komendant Hufca ZHP Go-

lub-Dobrzyń. – Chcemy zainspi-
rować i przygotować uczestników 
i uczestniczki do zmiany świa-
ta na lepsze już dzisiaj, zgodnie 
z harcerskim systemem wartości, 
poprzez stworzenie ekscytujące-
go, motywującego, stawiającego 
wyzwania, innowacyjnego pro-

gramu zlotu, tak aby każdy zuch 
i harcerz miał możliwość rozwo-
ju intelektualnego, społecznego, 
duchowego i fizycznego. Program 
ma charakter rotacyjny. Poza 
wspólnymi punktami progra-
mowymi, uczestnicy zrzeszeni 
w Stanicach realizowali program 
w zmienionej kolejności. Każdy 
miał szanse wziąć udział w sied-
miu modułach programowych.

Gniazdo Kujawsko-Pomor-
skie liczyło prawie 800 harcerzy, 
w tym 30 osób z drużyn z Golubia-
Dobrzynia, Gałczewa, Nowej Wsi, 
Zbójna oraz Radomina. Na jego 
czele stał hm. Szymon Wiśniew-
ski – komendant gniazda oraz 
pwd. Dominika Sicińska, która 
była odpowiedzialna za program. 
Opiekunami golubskich grup byli 
natomiast phm. Mariusz Fydry-
szewski, phm. Bogusław Bogucki 

oraz pwd. Paula Marszałkowska. 
– Dla naszego hufca to 

ogromne wyróżnienie, że mo-
gliśmy kierować tak duża grupą 
harcerzy na jubileuszowym zlocie 
z okazji 100-lecia ZHP – dodaje 
Szymon Wiśniewski.

W ramach programu harce-
rze uczestniczyli w szeregu zajęć. 
Zwiedzali muzea w Gdańsku (Mu-
zeum II wojny światowej, Cen-
trum Solidarności, Westerplatte). 
Pełnili służbę w czasie sadzenia 
lasu, w schronisku dla zwierząt. 
Skauci byli także w Malborku, Ko-
ścierzynie. Pływali na żaglówkach 
oraz uczestniczyli w różnych 
koncertach i spotkaniach z cieka-
wymi ludźmi. W ramach Dnia Re-
gionu druhny i druhowie promo-
wali swoje województwa, powiaty 
i gminy pokazując najciekawsze 
miejsca i atrakcje. 

Zlot odwiedził także Prezy-
dent RP – Andrzej Duda, premier 
Mateusz Morawiecki oraz mar-
szałek województwa Piotr Cał-
becki i przewodniczący sejmiku 
Ryszard Bober. Sprzęt obozowy 
na zlot chorągiew ZHP kupiła za 
środki z dotacji celowej (400 ty-
sięcy złotych) samorządu woje-
wództwa. Za pieniądze z marszał-
kowskiej dotacji harcerze kupili m. 
in. namioty, łóżka polowe, regały 
namiotowe i agregaty prądotwór-
cze. Część tego sprzętu trafiła do 
golubskich harcerzy – namioty 
programowe. Wyjazd harcerzy 
z terenu gminy Golub-Dobrzyń 
wsparł również wójt gminy Go-
lub-Dobrzyń Marek Ryłowicz, 
który przekazał harcerzom 700 
złotych. 

(red)
fot. ZHP

Marszałek województwa przekazał harcerzom sprzęt za 400 tysięcy złotych

Skautów odwiedził m.in. Prezydent RP Andrzej Duda

W zlocie w Gdańsku z Hufca ZHP Golub-Dobrzyń wzięło udział 30 harcerzy

Przygotowali także stoiska promocyjne dotyczące regionu

Harcerze uczestniczyli w różnych zajęciach

Druhowie wzięli również udział w uroczystym apelu mundurowym
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XX wiek XIX wiek

Siła plotki Legalnie bez szans
27 stycznia 1934 roku w Dobrzyniu zabity został 
Wojciech Hochorek. Strzały oddał ... policjant.

W XIX wieku w niemal każdym folwarku na połu-
dnie od Drwęcy istniała gorzelnia, gdzie wytwarza-
no wódkę. W latach 80. XIX wieku na przestrzeni 
między Dobrzyniem, Rypinem a Lipnem pozo-
stały tylko dwie gorzelnie. Działo się tak na sku-
tek gigantycznego przemytu z niemieckiej strony 
Drwęcy.

Wódkę w naszych oko-
licach wykonywano w pry-
watnych gorzelniach, chociaż 
dopiero po zakupieniu licencji 
od monopolu państwowego. To 
podrażało koszty produkcji, 
zwłaszcza, że tuż za granicą 
alkohol był wiele tańszy i pły-
nął szerokim strumieniem. 
Właśnie to doprowadziło do 
sytuacji, że najbliższe gorzel-
nie mieściły się w Okalewie, 
Skrwilnie i Mazowszu. Nic co 
było bliżej granicy nie prze-
trwało starcia z przemycanym 
alkoholem.

Ile kosztował alkohol w na-

szej okolicy? Były to 2 ruble za 
garniec. Garniec to jednostka 
miary mierząca ok. 4 litrów. 
Biorąc pod uwagę koszty życia, 
było to tyle co nic. Nawet, gdy 
w latach 80. wzmocniono kon-
trolę graniczną początkowo 
alkohol z przemytu zdrożał, 
ale tylko o 20 kopiejek. Prze-
mytnicy musieli znaleźć nowe 
sposoby i podnieść wydatki na 
łapówki, które były nieodłącz-
ne przy kontrabandzie. Prze-
mytem alkoholu zajmowali 
się głównie dobrzyńscy Żydzi.

(pw)

Cała sprawa zaczęła się 24 
stycznia 1934 roku, kiedy to 
mieszkający w domu swojego 
przyjaciela Wydrzyńskiego, 
Wojciech Hochorek udał się do 
lasu w kierunku na Brodnicę, 
gdzie miał zbierać susz. Było 
to całkowicie legalne, o ile po-
siadało się odpowiedni doku-
ment z leśnictwa. Susz zbierali 
przede wszystkim bezrobotni.

Niestety, Hochorek i Wy-
drzyński zapragnęli, oprócz 
suszek, przynieść z lasu tak-
że normalne drewno sosen. 
W tym celu używali siekiery. 
Ich nieszczęście polegało na 
tym, że zauważył ich leśniczy, 
który zażądał oddania siekie-
ry. Wydrzyński nie zastoso-
wał się do poleceń leśniczego 
i wywiązała się szarpanina. 

Przewaga dwóch na jednego 
spowodował, że leśniczy sal-
wował się ucieczką.

Władze leśne zawiadomiły 
o incydencie dobrzyńską poli-
cję, która 27 stycznia w sobotę 
postanowiła wylegitymować 
obu podejrzanych. Munduro-
wych w progu domu przywitał 
Hochorek trzymający siekierę. 
Rzucił się na policjantów, ale 
został obezwładniony przez 
rodzinę Wydrzyńskich.

Policjanci wrócili na po-
sterunek po posiłki, ale kiedy 
wrócili na miejsce Hochorka 
już nie było. Nastąpił pościg. 
W końcu podejrzany został 
zauważony nad Drwęcą. Na 
słowa policjanta, który kazał 
mu się zatrzymać, rzucił się 
na niego, wyposażony w me-

talowe okucie drzwi. Policjant, 
niewiele myśląc, oddał dwa 
strzały, z których drugi okazał 
się śmiertelny.

Wojciech Hochorek został 
zidentyfikowany na podsta-
wie znalezionych przy nim do-
kumentów. Urodził się w 1904 
roku w Lipnej Woli, w gminie 
Strzemeszno. Był emigrantem, 
który wrócił do Polski z Fran-
cji w 1932 roku, ale od tego cza-
su pozostawał bezrobotnym.

Jak to zwykle bywa  
w przypadku małych mia-
steczek, po śmierci Hochorka 
pojawiły się plotki. Mieszkań-
cy Dobrzynia spekulowali, że 
zabity otrzymywał listy, któ-
re czytał ukradkiem i palił, że 
posiadał przyzwoite garnitury, 
a nosił nędzne stroje i tylko 
udawał robotnika. Poza tym 
miano widzieć go jak bluźnił 
na katolików i „stał słupem 
podczas Podniesienia” (w ko-
ściele). Wierzono więc, że był 
to zakamuflowany działacz 
komunistyczny. Ale takie były 
i są uroki plotek.  

(pw)

Przesądy zaczynały się 
jeszcze długo przed ślubem, 
bo w momencie, gdy do pan-
ny młodej przyjeżdżał swat 
zwany rojkiem. Jego zadaniem 
było zachęcić rodziców panny 
do tego, by wydali córkę za 
chłopaka, którego reprezento-
wał. Taka wizyta wymagała 
postawienia na stole flaszki. 
Gdy rodzice odmówili swatowi, 
wówczas ten miał w zwyczaju 
wyjeżdżając z gospodarstwa 
rozbić butelkę wódki o wrota 
W ten sposób dziewczyna mia-
ła pozostać starą panną. Swat 
przyjeżdżając do domu poten-
cjalnej panny młodej czujnie 
obserwował zachowanie konia, 
który ciągnął wóz. Gdy zwierze 
zaczynało przed wrotami chra-
pać i cofać się, swat zawracał 
do domu i brał innego konia.

W dniu ślubu panna młoda 
pościła. Nie jadła i nie piła aż 
do wyjazdu do ślubu. Miało to 
zapobiec przyszłym szkodom 
wyrządzanym w jej nowym 
domu przez myszy. Czasem 
zdarzało się, że przez zapo-
mnienie dziewczyna spożywa-
ła coś drobnego. Aby zapobiec 
nieszczęściu musiała odczynić 
urok, rozniecając fartuchem 
ogień w piecu. Gdy ogień za-
płonął musiała wyjść z domu 
i iść przed siebie dopóki pierw-

sza sucha gałąź nie dotknie jej 
fartucha. W ten sposób myszy 
miały iść „na suche lasy”.

Obecnie przed ślubem mło-
dzi częstują się chlebem i solą. 
Dawniej bywało, że obdarowy-
wano młodych złotą i srebr-
ną monetą oraz cukrem, aby 
ich życie było słodkie. Pogoda 
w dniu ślubu miała przekładać 
się na szczęście w małżeństwie. 
Gdy było pięknie, wówczas 
i przyszłe pożycie miało być 
szczęśliwe. Podobnie  o losach 
małżeństwa wróżono ze świec 
na ołtarzu. Gdy płonęły jasno – 
wróżyło to szczęście. Najgorzej 
było, gdy któraś z nich zgasła. 
Zwiastowało to rychłą śmierć 

jednego z małżonków.
Społeczeństwo wiejskie 

w XVIII i XIX wieku było moc-
no patriarchalne. Oznaczało 
to, że głową rodziny był ojciec. 
Prawda bywała jednak inna, 
bo kobiety miały przemożny 
wpływ na gospodarstwo, jak 
i na samego męża. Wszystko 
zaczynało się na ślubnym ko-
biercu. Gdy padały słowa przy-
rzeczenia panna młoda starała 
się nadepnąć na stopę młodego. 
W ten sposób miała uzyskiwać 
nad nim przewagę.

Obecnie na weselach pan-
na młoda rzuca bukiet kwia-
tów. To zwyczaj przybyły do 
nas z zagranicy. W Polsce było 

inaczej. Panna młoda nosiła do 
ślubu rękawiczki. Gdy przy-
chodziła pora założenia ob-
rączki na jej palec, zdejmowała 
rękawiczkę subtelnie rzuca-
ła w stronę druhen. Ta, któ-
ra złapała ją miała pewność, 
że to ona następna stanie na 
ślubnym kobiercu. No właśnie! 
Czym był ten słynny „kobie-
rzec”, o którym pisze się często 
do dziś? Była to tkanina przy-
pominająca dywan, na której 
młodzi stali składając sobie 
przysięgę. Do Polski kobierce 
trafiły z Turcji. Początkowo 
znajdowały się w domach bo-
gatych szlachciców. Później 
trafiła na wyposażenie kościo-

łów. Po ślubie druhny ustawia-
ły się w rogach kobierca i cią-
gnęły za nie, by zapewnić sobie 
szybkie zamążpójście.

Najbardziej przerażająca 
wróżba dotyczyła nocy poślub-
nej. Uważano, że kto z dwojga 
nowo zaślubionych w noc po-
ślubną zaśnie, ten umrze jako 
pierwszy. Inny zwyczaj zwią-
zany z nocą poślubną był już 
mniej dramatyczny. Gdy mąż 
w nocy wstawał, a żona prze-
wróciła poduszkę uzyskiwała 
nad nim władzę.

Bardzo przestrzegano, by 
po oczepinach, czyli rytual-
nym nałożeniu na głowę pan-
ny młodej czepca, nie wplatać 
sobie we włosy kwiatów. Był 
to przywilej panien. Wierzono 
nawet, że jeśli mężatka chce, 
by jej mąż umarł, wówczas po-
winna wpleść kwiatka we wło-
sy. Podobny zwyczaj czyniono 
na wiosnę, by dowiedzieć się 
,czy dożyjemy do następne-
go roku. Należało zerwać kłos 
kwitnącego żyta, ogołocić 
z kwiatu i wpleść na dzień we 
włosy. Następnie włożyć do 
wody. Jeśli kłos zakwitał po-
nownie oznaczało, że dożyje-
my następnego roku.

(pw)
fot. internet

Ślubne przesądy
OBYCZAJE  Do dziś przetrwało w społeczeństwie zaledwie kilka przesądów ślubnych wywodzących 
się od naszych przodków. Znamy przesąd o tym, że gdy panna młoda uderzyła psa, w dniu ślubu 
będzie padało, że nie należy się pobierać w miesiącu bez literki „r”. Tymczasem ślubnych zabobonów 
było mnóstwo
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Wycofywanie się wojsk nie-
mieckich w lecie 1919 roku na 
zachód, w wyniku zakończenia 
I wojny światowej, otworzyło 
tak Polakom, jak i Litwinom 
możliwości roztoczenia na zwal-
niane przez Niemców obszary 
Suwalszczyzny własnej władzy 
państwowej. 26 lipca 1919 roku 
Rada Najwyższa Ententy wyty-
czyła linię demarkacyjną, tzw. 
linię Focha, która rozgraniczała 
sporne terytoria. Litewska ad-
ministracja opuściła znaczną 

część Suwalszczyzny, pod jej 
kontrolą pozostały jednak Sej-
ny i tereny aż po rzekę Czarna 
Hańcza, leżące po polskiej stro-
nie tej linii. 

W sierpniu 1919 roku, na 
skutek niepowodzeń negocjacji, 
dowództwo suwalskiego Okrę-
gu Polskiej Organizacji Wojsko-
wej podjęło decyzję o zorganizo-
waniu powstania. Był to wynik 
wizyty w mieście premiera 
Litwy, Mykolasa Sleževičiusa, 
który zachęcał mieszkańców do 

oporu wobec Polaków.
Okręg POW, pod dowódz-

twem ppor. Adama Rudnickie-
go, dysponując ok. tysiącem za-
konspirowanych i uzbrojonych 
ludzi zdecydował się na siłowe 
rozwiązanie kwestii przynależ-
ności terytorialnej Sejn i oko-
lic. Polacy byli zorganizowa-
ni w pięć kompanii piechoty 
i szwadron kawalerii. Litwini 
mieli liczebną przewagę, dyspo-
nując 1200 żołnierzami piecho-
ty i 120 kawalerii.

O godzinie 3 w nocy z 22 na 
23 sierpnia 1919 roku Polacy roz-
poczęli działania zbrojne. Jedno-
cześnie kompania podchorążego 
Łankiewicza uderzyła na Kra-
snopol, rozbrajając załogę litew-
ską i biorąc do niewoli około 40 
jeńców. Polacy, wykorzystując 
zaskoczenie, wyparli z miasta 
Litwinów, którzy nie stawiali 

znaczącego oporu. Po litewskiej 
stronie linii Focha zajęto rów-
nież Kopciowo, Wiejsieje i Łoź-
dzieje. Po kilkunastu godzinach 
znaczny obszar Suwalszczyzny 
znajdował się już w rękach POW. 
Powstańcy liczyli, że wkrótce 
z Suwałk nadejdzie mający ob-
sadzić granicę 41. Suwalski Pułk 
Piechoty, który miał zjawić się 
w mieście 23 sierpnia.

Litwini ściągnęli posiłki 
w rejon Kalwarii i Łoździejów 
i o godzinie 4.30 26 sierpnia roz-
poczęli kontratak i po dwóch 
godzinach odzyskali miejsco-
wości położone poza linią de-
markacyjną oraz Sejny i po upo-
rczywych walkach opanowali 
je. W czasie obrony Sejn zginął 
ppor. Zawadzki, jednak oddzia-
ły POW przeprowadziły, pod 
dowództwem ppor. Alexandro-
wicza, kontratak i odbiły Sejny 

jeszcze tego samego dnia.
Żołnierze regularnego pol-

skiego wojska zostali zatrzy-
mani na trasie do Sejn na roz-
kaz gen. Wojciecha Falewicza, 
dotarli do miasta po czterech 
dniach walk, 27 sierpnia ok. 
godz. 16:00. Następnego dnia 
rano dotarła kolejna kompania 
41 PP. Ok. godz. 5:00 nastąpił 
ostatni litewski atak. Powstań-
cy i żołnierze po całodziennej 
walce odparli litewski atak, Li-
twini wycofali się poza linię Fo-
cha. W tym dniu został ranny 
dowódca sił powstańczych por. 
Adam Rudnicki. 1 września po-
wstańcy zostali wcieleni do su-
walskiego pułku. Straty polskie 
wyniosły ok. 37 zabitych i ok. 70 
rannych, litewskie są nieznane.

oprac. (szyw)
fot. ilustracyjne

– Większe zebrania w do-
mach prywatnych były coraz 
rzadsze, bo wyprawić jakiś balik, 
na który zbierze się kilkadziesiąt 
osób, dla jednego domu stało się 
rzeczą trudną, zbyt obciążającą 
budżet domowy – opisuje kłopo-
ty młodzieży dobrzyńskiej jeden 
z dziennikarzy w Koresponden-
cie Płockim z 1886 roku. – Mło-
dzież chcąc więc się rozerwać, 
a nie obciążyć zbytecznie do-
mów familijnych, postanowiła 
urządzić latem rodzaj majówki.

Tego typu majówki odby-
wały się w wielu wsiach. Każdy 
z gości przynosił na imprezę coś 
do jedzenia. Składka obejmowa-
ła wyłącznie wynajęcie lokalu 
i muzyki. W Dobrzyniu również 
odbywały się bale, ale tu na nieco 
innych zasadach. Każdy płacił za 
wejście 3 ruble. Z tych pieniędzy 
opłacano wszystko: lokal, kapelę 

i jedzenie. Zaoszczędzoną kwotę, 
czyli zysk przeznaczyć miano na 
dofinansowanie straży ognio-
wej. Organizatorzy popełnili jed-
nak jeden błąd, który odbił się na 
upadku imprez. Zaznaczyli bo-
wiem, że „toalety damskie mają 
być skromne”. Dziś słowo toa-
leta kojarzymy z ubikacją albo 
czynnościami wykonywanymi 
w celu utrzymania czystości 
i ładnego wyglądu. W XIX wieku 
słowo to kojarzyło się bardziej 
z suknią na specjalne uroczy-
stości lub po prostu z ubiorem. 
Mówiąc krotko: panie na bal 
w Dobrzyniu miały przychodzić 
ubrane skromnie. Tymczasem 
warto powiedzieć nieco o mo-
dzie z tych lat. Na odważniejsze 
kreacje pozwolić sobie mogły 
mężatki. Panny powinny wy-
glądać skromnie. Znana w XIX 
wieku pisarka Ewa Felińska 

pisała: „miałam wyznanie od 
niektórych mężatek, że wyszły 
za mąż jedynie w celu dostania 
niektórych strojów, do których 
głowa im się paliła, a o których 
wiedziały, że nie dostaną ina-
czej, chyba z wyprawą.”

– Jak zwykle u nas rozmaite 
były zapatrywania, rożne ludzi-
ska robili komentarze. Tym się 
nie podobał to, a tym znów owo. 
Krążyły nawet anonimy odwo-
dzące od przyjęcia udziału w za-
bawie – czytamy w relacji.

W końcu na bal przybyło 
zaledwie 14 panien i kilkanaście 
rodzin. Łącznie bawiły się na 
nim 74 osoby. Bal przyniósł 222 
ruble. Koszty wyniosły 175 rubli. 
Najciekawsze były godziny do 
których bawiono się podczas ba-
lów i majówek. Zazwyczaj była 
to 9-10 ... nad ranem następnego 
dnia!

Należy zaznaczyć, że nasze 
okolice były uważane za bardzo 
zabawowe. Jedna z panien żyjąca 
w Sierpcu pod koniec XIX wieku 
pisała: Wieczorek w Dobrzyniu 
był rzeczywiście skromny, jak 
mi powiedział kuzynek. Może 
jakie małżeństwo z tej skrom-
ności wyniknie,. Tamtą krainę 
nazwałabym stroną ...roztańco-
waną.

(pw), fot. ilustracyjne

O G Ł O S Z E N I E

Młodzież chce się rozerwać
Zamieszczone w tytule hasło „młodzież chce się rozerwać” jest dla jednych 
wskazówką, dla drugich oznaką zepsucia. Fakt jest taki, że już w 1886 roku 
w jednej z gazet wskazywano na to, że młodzież  naszych okolic też „chce się 
gdzieś rozerwać”, a jedną z niewielu okazji było urządzanie balów.

XIX wiek

Zapomniane powstanie
XX wiek  W czasie walk o granice i niepodległość Polski wybuchło powstanie wielkopolskie, trzy 
powstania śląskie oraz mało znane w naszym regionie powstanie sejneńskie

R E K L A M A
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OGŁOSZENIA
DROBNE

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

Agroturystyka

Agroturystyka U Lucyny, Handlowy Młyn 20, 

kontakt pod nr. tel. 724 365 793

Agrturystyka na Pojezierzu Brodnickim, sma-

żalnia Skarlanka, Gaj Grzmięca 45, kontakt pod 

nr. tel. 721 181 247

Auto moto

auto handel/komisy

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

sprzedaż zamiana Szychowo 35, kontakt pod nr. 

tel. 514 342 906

DAMAR - auta sprowadzane z Niemiec  - ko-

mis, transport, ul. Sikorskiego 4, Brodnica, 

kontakt pod nr. tel. 660 466 986

Auto Handel-Komis skup i zamiana, Marek 

Wiśniewski, ul. Lidzbarska 10B, Brodnica, 

kontakt pod nr. tel. 603 858 933

części i akcesoria

Części i akcesoria sam. U Małgosi, Małgorzata 

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

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

Części i akcesoria sam. U Małgosi,  Małgo-

rzata Salach, Kowalewo Pom., ul. Batalionów 

Chłopskich 3B. tel. 56 684 40 72

mamAUTO – sprawdzone części używane do 

wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 

54 280 2990

Radmat Sklep motoryzacyjny, części i naprawa 

rowerów. tel. 726 235 076

FUH Belczyński Spraye, lakiery, kosmetyki, 

samochodowe, farby śnieżka, emulsje. kontakt 

pod nr. tel. 516 123 663

U Adama Sklep motoryzacyjny ul. Świerkowa 

8. tel. 566 833 784

Auto częśći AiR ul. Tulipanowa 14. kontakt pod 

nr. tel. 664 490 951

Sklep motoryzacyjny, wymiana oleju MOTO-

OIL Diag. komput., wymiana opon, klimaty-

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

ziewanowskiego 22

AUTO-ZARĘBSKI Części i akcesoria samocho-

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

tel. 56 683 50 58

motocykle/skutery

Hel-Trans - części i akcesoria do jednośladów, 

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

myjnie

Myjnia bezdotykowa 24h ul. Żeromskiego 40A 

(naprzeciw TESCO). tel. 502 683 025

Myjnia samochodowa. Stacja Orlen Frydrychowo 

56. tel. 56 684 18 62

Myjna samoobsługowa bezdotykowa, ul. Brod-

nicka 21, Kowalewo Pomorskie

serwisy

Auto naprawa J. Cebula geometria, diagnostyka 

pojazdowa Kowalewo Pom. tel. 721 300 688.

Auto Gaz Montaż instalacji gazowych, mecha-

nika pojazdowa. tel. 600 055 664

A.Osowski Ogumienie sprzedaż, wymiana, ser-

wis. tel. 692 833 009

JB Truck Diagnostyka i naprawa samochodów 

ciężarowych, serwis klimatyzacji. kontakt pod 

nr. tel. 608 711 361

Trygum Kompleksowe usługi wulkanizacyjne, 

opony używane. Pląchoty 14. tel. 782 659 253 

D.Grabowski Klimatyzacja i diagnostyka kół 

3D, Sadykierz 17. tel. 668 547 369

K.Bieganowski Zakład wulkanizacyjny ul. Stru-

mykowa 1. tel. 601 917 253

D.Kęsicki Usługi mech. Klimatyzacja, wulkani-

zacja, diag. komp. tel. 665 832 917

G.Nowakowski Auto naprawa-handel wulkani-

zacja, klimatyzacja. tel. 603 607 228

Tom-Gaz Montaż samochodowych instalacji 

gazowych. tel. 608 027 239

Auto-Nik Mechanika i diagnostyka samocho-

dowa, Radomin 63 A. tel. 665 130 681

Auto Check Klimatyzacja, elektryka sam., ob-

sługa, naprawa. tel. 882 510 025

WICHUREX klimatyzacja, serwisy opon me-

chanika pojazd. Kowalewo Pom. Tel. 504 395 

786, 501 499 948

AUTO-ZARĘBSKI naprawy bieżące, geometria 

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

tel. 56 683 50 58

Naprawa i serwis samochodów ciężarowych - 

GABAR Wrocki. tel 601 656 616

Wulkanizacja kompleksowo – GABAR Wrocki. 

tel. 601 707 951

MAR-MOT, naprawa samoch. specjalizacja Re-

nault, Peugeot, Citroen. tel. 666 866 751

D. Siemienik, klimatyzacja, wulkanizacja, ser-

wis. tel. 56 683 30 17

AiR Auto naprawa i kompleksowe naprawy po-

wypadkowe. tel. 664 490 951

AUTOLAK blacharstwo-lakiernictwo, autoko-

smetyka kompleksowa. tel. 606 634 083

skup aut/demontaż

mamAUTO – złomowanie/auto-kasacja – PŁA-

CIMY NAJWIĘCEJ – Odbiór gratis, gotówka! 

54 280 2990 

K. Bieganowski Skup aut gotówka. kontakt pod 

nr. tel. 601 917 253

stacja kontroli pojazdów

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

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

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

489, Kowalewo Pom.

Okręgowa stacja kontroli pojazdów AUTO-ZA-

RĘBSKI, ul. Szosa Rypińska 32A. kontakt pod 

nr. tel. 56 683 50 57

Okręgowa stacja kontroli pojazdów ul. Soko-

łowska 23 (naprzeciwko targowiska) kontakt 

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

stacje paliw

Stacja paliw LOTOS – GABAR Wrocki. kontakt 

pod nr. tel. 56 683 69 66

Stacja Paliw Orlen - Frydrychowo 56. kontakt 

pod nr. tel. 56 684 18 62

usługi

Dorabianie kluczy, ostrzenie noży, nożyczek, ma-

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

Pomoc drogowa – autoholowanie – GABAR 

Wrocki. tel. 663 007 096

Transport, usługi ładowarką – GABAR Wrocki. 

tel. 601 656 616

Wynajem Mercedesa W110 do ślubu i na im-

prezy okolicznościowe. tel. 606 634 083

JAC Wypożyczalnia lawet i przyczep towaro-

wach oraz podłodziowych, G-D, Podzamek 

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

Gawrońscy - legalizacja tachografów cyfrowych, 

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

Budowa i Remonty

materiały

Drewniane konstrukcje dachowe, Radomice 119. 

tel. 604 493 762, 54 287 94 91

ogrzewanie

Wodny kolektor słoneczny sprzedaż, montaż, ser-

wis. tel. 668 773 499

KARKON Zaporowicz producent kotłów UKZ EKO 

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

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

Usługi hydrauliczno - ślusarskie wodno-kan 

i CO. Wykonawstwo instalacji wodnych i kana-

lizacyjnych, centralnego ogrzewania. Montaż 

kotłowni. Radomin 23b, tel 512 295 280

usługi

PIASEK, ŻWIR oferuje: piasek płukany, sucho 

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

tłuczeń, gruz, DOWÓZ, tel. 608 219 596

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

biurowe, szafy przesuwne. Wyposażenia firm, ap-

tek, przychodni lekarskich, inst. pożytku publicz-

nego, tel. 662 116 657

DOM

wyposażenie wnętrz

FHU Olek Sprzedaż dywanów, wykładzin, chodni-

ków, Ostrowite 22. tel. 501 621 145

Firanex pomiar wystrój i aranżacja okien 

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

kontakt pod nr. tel. 516 126 855

DOMY WESELNE / SALE

Sala bankietowa „U DANIELI” - wesela, im-

prezy okolicznościowe, Zbójno 152, tel. 698 

142 767

Sala bankietowa Róża wesela przyjęcia stypy im-

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

tel. 532 524 082, 532 524 099

Dom weselny KARDAMON - wesela, imprezy 

okolicznościowe, Małe Pułkowo 36, kontakt 

pod nr. tel. 884 885 090 

Zajazd Złota Podkowa Wrocki - sala weselna, im-

prezy okolicznościowe, tel. 601 913 928

Bar Janosik imprezy okolicznościowe do 30 

osób, Frydrychowo, tel. 730 201 309

Półwysep Wądzyn - Sala weselna, imprezy 

okolicznościowe, tel. 667 652 205

DORADZTWO I INWESTYCJE

Formalności i inwestycje w pigułce „od A 

do Z”. Operaty wodnoprawne, karty  informacyjne 

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

Viz-Arch biuro architektoniczne Dorota Czar-

nołucka-Krzemińska, projektowanie, nadzoro-

wanie, doradztwo inwestycyjne, kontakt pod 

nr. tel. 881 205 398,  886 115 708

EDUKACJA

szkoły językowe

Szkoła języków obcych SPARROW, ul. Konop-

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

Akademia Językowa CGD-uczymy dzieci, 

młodzież i dorosłych, Golub-Dobrzyń, ul. Pod 

Arkadami 9, tel. 604 791 169

żłobki/przedszkola

Przedszkole niepubliczne „ Wróbelek” - , organi-

zacja urodzin  dla dzieci, tel. 519 844 525

FINANSE I BANKOWOŚĆ

agencje

Agencja PKO BP-kredyty, lokaty otwieranie 

kont osobistych, wpłaty, wypłaty, ul. Kościusz-

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

biura rachunkowe

Biuro Rachunkowe Dorota Garkowska, Go-

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

kontakt pod nr. tel. 608 514 548

Biuro Rachunkowe SIGMA Barbara Jasieniecka, 

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

Biuro Rachunkowe Buchalter Beata Kudźba, 

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

kredyty

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

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

579 lub 508 055 036. www.pomocnykredyt.com

leasing

Leasing-Experts oferta specjalna nie tylko dla 

firm, leasingujemy prawie wszystko- auta, kom-

putery, maszyny, urządzenia, tel. 575 665 290

lombardy

Lombard pożyczki pod zastaw  złota - aut - nie-

ruchomości, Kowalewo  ul. Toruńska 4. kontakt 

pod nr. tel. 781 491 378

ubezpieczenia

M. Kiełkowska, ubezpieczenia OC, AC, majątko-

we, Zbójno. tel. 506 032 523

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz Golub-Do-

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

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz  Kowalewo 

Pom., ul. Batalionów Chłopskich 4, kontakt pod 

nr. tel.517 710 660

usługi

Dobry punkt finansowy, opłaty za wszyskie ra-

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

cia 13 B, tel. 531 022 379

GABINETY  WETERYNARYJNE

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

Raś, dyżur całodobowy, Małe Pułkowo 42, kontakt 

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

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

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

bowy, tel. 517 532 637

GASTRONOMIA

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

skiego 13, tel. 733 814 473

HOTELE

Zajazd Złota Podkowa Wrocki - hotel, restauracja, 

tel. 601 913 928

Motel Przy Stacji - Frydrychow 56. kontakt pod nr. 

tel. 56 684 18 62

Półwysep Wądzyn - Hotel, restauracja, kontakt 

pod nr. tel. 667 652 205

KOMPUTERY / IT

Komputery, sprzedaż, serwis, kasy fiskalne, termi-

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

600 483 434

PS INSTAL komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 

instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie.  tel. 56 

690 43 90

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, 

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

796 088 904JK Centrum Serwisowe, telefony, 

komputery, nawigacje, konsole, Kowalewo Pom., 

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

MODA I URODA

ADA-PLUS markowa biżuteria srebrna, stoisko 

patronackie (pralnia TESCO), kolekcje na każdą 

okazję.

Gabinet kosmetyczny W. Staniszewska, Golub-

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

Salon kosmetyczny DARIA, Golub-Dobrzyń, ul. 

Ceglana 4, tel. 508 741 237

NIERUCHOMOŚCI

biura nieruchomości
Z nami bezpiecznie sprzedaż , kupisz, wynajmiesz, 

kupujący nie płaci prowizji, tel. 575 665 29

NSP-Nieruchomości Biuro pośrednictwa w ob-

rocie nieruchomościami. Oferujemy profesjonal-

ne przeprowadzenie każdego rodzaju transakcji 

w nieruchomościach. Golub-Dobrzyń ul. Pod Ar-

kadami 11 tel. 531 795 462

Agroturystyka

Auto Moto

Budowa i remonty

Dom

Domy weselne / sale

Doradztwo i inwestycje

Edukacja

Finanse
i bankowość

Gabinety weterynaryjne

Gastronomia

Hotele

Komputery / IT

Moda i uroda

Nieruchomości



Zatrudnię szwaczki do szycia wkładów do 
obuwia. Tel. 602 101 791

Zatrudnię kierowcę C + E na kraj. Weekendy 
wolne. Zarobki 4000-5000 zł. Piątkowo. Tel. 
662 568 782

Rolnictwo

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

Sprzedam ziemię rolną 2,6 ha wraz z zabu-
dowaniami w miejscowości Elzanowo. Tel. 
509 746 881

Knury maciory kupię odbiór z gospodarstwa 
waga 725 804 742

Sprzedam używane klatki porodowe dla 
macior 8 szt. cena 150 zł. szt. Zbójno, tel. 
665 772 484

Sprzedam gospodarstwo rolne 5,80h Mili-
szewy, tel. 722 183 434

Sprzedam lub oddam w dzierżawę ziemię 
rolną 7 ha w miejscowości Wilczewo. Kon-
takt pod numerem 720 779 803

Sprzedam prosięta 9-cio tygodniowe, ilość 
21 szt. Cena 310,00zł. Tel. 504 016 351

Różne

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

POŻYCZKI NA RATY OD 1000 DO 
20.000zł. Również na dowód. Go-
lub, Kowalewo i okolice. Dojazd do 
klienta. 572148143

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, tel 
600 990 042

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

Stany surowe wykończenia wnętrz, tel. 
506 729 508

Kupię/Sprzedam

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

Sprzedam kanapę, futro, dywan, garderobę. 
Tel. 532 834 892

Nieruchomości

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

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

Sprzedam mieszkanie w TBS w Kowalewie 
Pomorskim, 53 m. kw. 2 piętro, cena 95 tys. 
tel. 531 795 462 

Wynajmę lokal gastronomiczny z wyposaże-
niem w dobrym punkcie tel. 504 116 812

Mieszkanie pod wynajem na drugim piętrze 
32m. Golub- Dobrzyń. Tel. 500 351 885

Sprzedam mieszkanie na parterze 
z balkonem. 56m2. Po remoncie. 
Kompletnie wyposażone. Cena 249 
tyś. tel. 602 577 033.

SPRZEDAM DZIAŁKĘ 1500 M2 W AN-
TONIEWIE POD GOLUBIEM Z WIDO-
KIEM NA ZAMEK I LAS. W SĄSIEDZ-
TWIE DRWĘCA TEL. 609 585 679

Praca

Pracuj z Promedica24 jako Opiekun-
ka Seniorów w Niemczech i zarób 
nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Bezpłatne kursy języka niemieckie-
go i gwarantowane zatrudnienie.  
Zapraszam na spotkanie z rekru-
terem 2.08 lub 23.08 w godzinach 
10-15, ul. Tylna 1 Brodnica. Za-
dzwoń 519 690 440. Promedica24.

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

Kupię/Sprzedam

Rolnictwo

Usługi
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Nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

usługi
DAMPOL transport wapna. tel. 694 498 284

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

FHU Olek Skład węgla. tel. 501 621 145

DAMPOL skład opału Małki. tel. 508 173 746

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ośrodki
szkolenia kierowców

Rolnictwo / leśnictwo

Składy opału

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

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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i wyszedł na aut. 
Sokół w najbliższą sobotę 

zagra u siebie z kandydatem do 
awansu, Zawiszą Bydgoszcz. Na 
mecz wybiera się liczna grupa 
kibiców gości, więc gorąco bę-
dzie nie tylko na boisku. Początek 
spotkania o 12.00. Z kolei Promień 
wybiera się na wyjazdowe spo-
tkanie do Łochowa, gdzie zmie-
rzy się z tamtejszym Sportisem, 
który rozbił w ten weekend Iskrę 
Ciechocin 9:0. Spotkanie odbędzie 
się w sobotę o godzinie 17.00. 

Tekst i fot. (LB)

Obie drużyny przystępowały 
do niedzielnego spotkania w od-
miennych nastrojach. Gospoda-
rze na pewno nie mogli być za-
dowoleni z domowej inauguracji 
sezonu z Zawiszą Bydgoszcz, gdyż 
goście strzelili bramkę na wagę 
trzech punktów dopiero w doli-
czonym czasie gry. Z kolei Sokół 
Radomin przybył do Kowalewa 
opromieniony zwycięstwem aż 
9:0 nad Iskrą Ciechocin.  

Kibice obu jedenastek jeszcze 
dobrze nie rozsiedli się na swoich 
miejscach, a Sokół już prowadził 
1:0. Jan Luks dostał piłkę przed 
polem karnym i huknął z dystan-

su w długi róg. Bartłomiej Dybka 
próbował jeszcze sięgnąć tej pił-
ki, ale strzał był zbyt precyzyjny. 
Warto na moment zatrzymać się 
przy zdobywcy bramki. Już przed 
sezonem trener „Sokołów”, Sła-
womir Rożek chwalił tego zawod-
nika, który dopiero stawia pierw-
sze kroki w seniorskiej piłce. Co 
prawda widać, że ze względu na 
warunki fizyczne ma czasami 
problemy w walce bark w bark, 
ale ekipa z Radomina może mieć 
naprawdę dużo pociechy z tego 
zawodnika w przyszłości. 

Wracając do spotkania, prze-
waga Sokoła z minuty na minutę 

była coraz wyraźniejsza. Gospo-
darze mieli problem ze skonstru-
owaniem jednej składnej akcji. 
Z kolei przyjezdni rozgrywali mą-
drze piłkę od tyłu, co przyniosło 
efekt w postaci drugiej bramki, 
strzelonej przez Pawła Jachow-
skiego. W kolejnych minutach za-
wodnicy obu ekip podostrzyli grę, 
ale sędzia był tego dnia wyjątko-
wo pobłażliwy i faule kończyły 
się tylko na słownych upomnie-
niach. W 38. minucie po dograniu 
z głębi pola swoją drugą bramkę 
tego dnia zdobył Paweł Jachow-
ski. Sokół w pierwszej połowie 
imponował spokojem i względnie 
dobrym przesuwaniem się po-
szczególnych formacji. 

W szatni Promienia w prze-
rwie musiało paść kilka mocnych 
słów, bowiem po beznadziejnych 
45. minutach, na początku drugiej 
połowy zobaczyliśmy agresywny 
i zdeterminowany zespół. Trzy 
silne strzały z całą pewnością roz-
ruszały Miłosza Szponikowskiego, 
który był maksymalnie skoncen-
trowany, mimo niewielu okazji 
do interwencji w pierwszej części 
spotkania. Goście przetrwali sko-
masowany atak i ruszyli ponow-
nie na bramkę gości. Widać było 
że Paweł Jachowski ma chrapkę na 
hat-tricka, ale najpierw, po ogra-

niu Dybki, dał sobie wybić piłkę 
spod nóg, mając przed sobą pustą 
bramkę, a chwilę później w sytu-
acji dwóch na jednego nie zde-
cydował się oddać piłki do lepiej 
ustawionego partnera i w konse-
kwencji akcja spaliła na panewce. 
W 63. minucie Marek Magdziński 
stanął przed szansą strzelenia 
kontaktowej bramki, jednak prze-
lobował nie tylko bramkarza, ale 
też bramkę. Trzy minuty później 
gra została przerwana, bowiem 
Krzysztof Czajkowski został bru-
talnie zatrzymany przez obrońcę 
Promienia i konieczna była zmia-
na. Jak udało nam się dowiedzieć, 
kontuzja na szczęście okazała się 
niezbyt poważna, jednak nie wia-
domo czy popularny „Czaja” wy-
leczy się do następnego spotka-
nia. W drugiej połowie zawodnicy 
trenera Bartosza Jagielskiego czę-
ściej gościli w polu karnym rywali, 
ale niewiele z tego wynikało. Pięć 
minut przed końcem spotkania 
swoją szansę na gola miał jeszcze 
Piotr Marcinkowski, ale mocny 
strzał trafił tylko w poprzeczkę 

Sokół Radomin górą w derbach
PIŁKA NOŻNA  W 2. kolejce kujawsko-pomorskiej okręgówki kibice mieli okazję podziwiać kolejne po-
wiatowe derby. Sokół Radomin pewnie pokonał na wyjeździe 3:0 Promień Kowalewo Pomorskie i przynaj-
mniej do soboty prowadzi w ligowej tabeli

PROMIEŃ KOWALEWO 
POMORSKIE 

VS.
SOKÓŁ RADOMIN

0 (0: 3) 3
Gole

Luks, Jachowski x2

Skład

Promień: Dybka – Żbikowski, Kończalski, 
Magdziński, D. Kawula (77’ Marcinkowski), 
J.Kawula, Kwiatkowski, Łuszczyński, Olkow-
ski, Siwek (46’ Wieczorkowski), Tarka

Sokół: Szponikowski – K. Muchewicz, D. 
Muchewicz, Bruzdewicz, Czajkowski (68’ 
Żuchowski), W. Jachowski, Luks (80’ R. 
Gębski ), K. Marcinkowski, Piotrowski, P. 
Jachowski, P. Marcinkowski

R E K L A M A

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL
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ISKRA CIECHOCIN
 vs. 

SPORTIS SOCIAL 
FOOTBALL CLUB

0 (0:5) 9

Skład

Sielski – Jurgielski, Nurkowski, Kubik, 
Kulasiński (75’ Bartkowski), Wrześniewski 
(46’ Myszkowski), Burak, Gorczyński, 
Kopaczewski (65’ Zieliński), Jenczewski, 
Falkiewicz.

i nie oszczędzi rywali w drugiej 
połowie. W 54. minucie swoją sy-
tuację na honorowego gola miał 
Kamil Falkiewicz, ale z bliskiej od-
ległości uderzył piłkę głową obok 
bramki. Chwilę później kolejne 
dośrodkowanie na gola zamienili 
goście i zrobiło się 6:0. Iskra mia-
ła jeszcze dwie sytuacje na gola, 
ale albo strzał był niecelny, albo 
bezrobotny przez większość spo-
tkania bramkarz gości popisywał 
się kapitalną paradą. Sportis nie 
zwolnił tempa, ładując do końca 
spotkania jeszcze trzy bramki, 
a sędzia zakończył spotkanie przy 
stanie 9:0.

– Nie jesteśmy w stanie na-
wiązać walki z przeciwnikami. 

Przed następnymi spotkaniami 
koniecznie musimy się wzmoc-
nić – powiedział trener Iskry za 
pośrednictwem oficjalnego konta 
drużyny na Facebooku.

I trudno się z nim nie zgo-
dzić – drużynę stanowią młodzi, 
niedoświadczeni zawodnicy, któ-
rzy w starciu z takimi ekipami 
jak Sokół czy Sportis nie mają 
zbyt wiele do powiedzenia. Póki 
co, trudno doszukiwać się w grze 
ekipy z Ciechocina jakichkolwiek 
pozytywów. Za tydzień Ciechocin 
spróbuje powalczyć na wyjeździe 
z beniaminkiem okręgówki, Unią 
Wąbrzeźno. Początek spotkania 
w niedzielę o 17.00.

Tekst i fot. (LB)

Iskra po ubiegłotygodniowym 
blamażu 0:9 w meczu z KS Sokół 
Radomin zdecydowanie nie była 
faworytem sobotniego spotkania. 
Sportis to projekt powstały na ba-
zie dawnego KS-u Łochowo, któ-
rego twarzą i zawodnikiem został 
znany 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.

Wracając jednak do Iskry – 
w poprzednim meczu drużyna 
borykała się z problemami kadro-
wymi (na mecz dojechało z opóź-
nieniem raptem dwunastu za-
wodników). W tym tygodniu było 
niewiele lepiej, gdyż trener Kamil 

Falkiewicz dysponował raptem 
trzema zmienikami. Do 10. minu-
ty gra z obydwu stron była szar-
pana, drużyny raz za razem posy-
łały niedokładne podania. Potem 
do głosu dochodzili już głównie 
goście. 12. minuta, zamiesza-
nie w polu karnym gospodarzy 
i Marcin Krzywicki strzela na 1:0.  
W 18. minucie napastnik Sportisu 
wpisuje się na listę strzelców po 
raz drugi, strzelając ładnego gola 
z dystansu. Już dwie minuty póź-
niej strzałem głową, po dograniu 
z rzutu rożnego, podwyższył Pa-
weł Perczyński. Gospodarze już 
wtedy wyglądali na zespół, któ-
rego największym pragnieniem 
jest gwizdek kończący mecz. Pro-

myczek nadziei pojawił się w 27. 
minucie. Goście długo zbierali się 
do ustawienia muru przy rzucie 
wolnym i nasi zawodnicy chcieli 
to wykorzystać, jednak strzał tyl-
ko minął  słupek. To była najgroź-
niejsza akcja Iskry w pierwszej 
połowie. Natomiast Sportis nie 
zamierzał odpuszczać i w 34. mi-
nucie, po dośrodkowaniu z pra-
wej strony, strzałem z powietrza 
hat-tricka ustrzelił niepilnowany 
Krzywicki. To jednak nie był ko-
niec strzelania w pierwszej poło-
wie, bo tuż przed przerwą ładnie 
rozegrana akcja przyniosła piątą 
bramkę dla przyjezdnych.

Mimo olbrzymiej przewagi 
było widać, że Sportis poczuł krew 

PIŁKA NOŻNA  Pogrom z trzema punktami

Piłkarze Pogromu Zbójno udanie rozpoczęli nowy sezon A-klasy. W sobotę ograli u siebie 2:1 
Pomowca Kijewo Królewskie. Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Mateusz Modrzejew-
ski. W środę Pogrom zmierzy się na wyjeździe z Zamkiem Bierzgłowskim, a w sobotę u siebie 
z LZS-em Bobrowo. 

(ToB), fot. archiwum

PIŁKA NOŻNA  Zacięta inauguracja 

W pierwszej kolejce toruńskiej A-klasy Drwęca Golub-Dobrzyń pokonała w Brodnicy Legię 
Osiek 5:4. Bohaterem spotkania był Dariusz Gołoś, który strzelił hat-tricka. Pozostałe trafie-
nia dołożyli: Kacper Piotrowski i Patryk Sitkowski. W najbliższą środę o 18.00 Drwęca podej-
mie Unisłavię Unisław, a w sobotę zagra na wyjeździe z Victorią Czernikowo.

(ToB), fot. archiwum

Kiepsko, ale konsekwentnie
PIŁKA NOŻNA  W drugiej kolejce ligi okręgowej Iskra Ciechocin podejmowała na własnym obiekcie Spor-
tis Social Football Club. Goście brutalnie zabawili się z naszymi zawodnikami, ogrywając ich 9:0

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL
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