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Oddali hołd 
powstańcom

str. 6

GOLUB-DOBRZYŃ  Sąd Okręgowy w Toruniu oddalił ape-
lację byłej prezes PEC-u, która domagała się od niedawnego 
pracodawcy około 125 tys. zł odszkodowania z tytułu umowy 
o zakazie konkurencji. W uzasadnieniu sąd wskazał na szereg 
nieprawidłowości m.in. „osobistą relację” między poprzednim 
burmistrzem a byłą szefową miejskiej spółki.  – Wszelkie czyn-
ności podejmowane przez R. T. zmierzały do ukrytego, nierze-
telnego i nieuczciwego zawarcia z powódką umowy o zakazie 
konkurencji na czas po ustaniu stosunku pracy – stwierdził 
sąd

Miażdżący wyrok 
ws. byłej prezes PEC-u

Już we wrześniu 2017 roku 
Zarząd Dróg Wojewódzkich zle-
cił przegotowanie dokumentacji 
projektowej przebudowy tej dro-
gi. W planach założono posze-
rzenie trasy do sześciu metrów 
i jej wzmocnienie, tak by mo-
gły się nią poruszać pojazdy do 
dziesięciu ton na oś. Projektanci 
uwzględniają również doświetle-
nie przejść dla pieszych, remont 
istniejących chodników i zatok 
oraz poprawę odwodnienia drogi. 
Na koniec wykonane byłoby nowe 
oznakowanie pionowe i poziome.

Zakres inwestycji jest spory, 

więc prace nad dokumentacją 
wciąż trwają i pochłaniają spore 
pieniądze – konkretnie 385 tys. 
zł. Obecnie drogowcy oczekują 
na decyzję środowiskową oraz 
stałą organizację ruchu. Jeśli nie 
będzie przeszkód, kompletna 
dokumentacja będzie gotowa do 
końca roku.

– Na terenie powiatu 
w pierwszej kolejności z tej gru-
py uruchomione zostało zadanie  
polegające na przebudowie DW nr 
554 do Kowalewa Pomorskiego. 

Dokończenie na str. 3

Powiat

Ciechocińska 
po kowalewskiej
Trwają prace na odcinku z Golubia-Dobrzynia do Ko-
walewa Pomorskiego. Jednocześnie zapowiada się, że 
w przyszłości będziemy mieli również nieco ograni-
czony dostęp do Torunia, ponieważ planowany jest 
remont drogi z Ciechocina do Dobrzejewic. Warto 
czekać, bo dzięki temu podniesie się standard tego 
mocno eksploatowanego i niestety zaniedbanego 
odcinka.

Przypomnijmy, sześć lat 
temu ówczesny burmistrz zawarł 
z byłą już prezes PEC-u umowę 
o zakazie konkurencji. W prak-
tyce oznaczało to, że w zamian 
za powstrzymanie się od okre-
ślonych w umowie działań kon-
kurencyjnych przez 12 miesięcy 
po ustaniu stosunku pracy, była 
prezes miała otrzymywać od-
szkodowanie w wysokości 100 
proc. wynagrodzenia. 

Była prezes 
przegrała w sądzie 
Później zmienił się jednak 

zarząd miejskiej spółki, który 
po rozwiązaniu umowy o pracę 
z poprzednią prezes, w 2016 roku, 
odmówił wypłacenia jej ok. 125 
tys. zł odszkodowania, podając 
przy tym szereg argumentów. 

Była prezes wytoczyła więc 

proces niedawnemu pracodaw-
cy. W marcu tego roku Sąd Re-
jonowy w Toruniu wydał wyrok, 
który okazał się dla ex-szefowej 
przedsiębiorstwa niekorzystny. 
Sąd oddalił powództwo i zasądził 
od powódki 3,6 tys. zł na rzecz 
PEC-u, na pokrycie kosztów są-
dowych. 

Sprawa jednak się nie zakoń-
czyła, bo była szefowa miejskiej 
spółki złożyła apelację do Sądu 
Okręgowego w Toruniu. Ten od-
dalił apelację, zasądził 1,8 tys. zł 
kosztów zastępstwa i utrzymał 
wyrok zwalniający PEC z ko-
nieczności wypłaty pokaźnego 
odszkodowania. 

Miażdżące uzasadnienie 
W uzasadnieniu do wyroku 

pojawia się mnóstwo zastrze-
żeń, obciążających zarówno byłą 

prezes, jak i ówczesnego burmi-
strza. 

– Żaden inny pracow-
nik Przedsiębiorstwa (...) Sp. 
z o.o. w G.-D. nie posiada umowy 
o zakazie konkurencji – zwrócił 
uwagę sąd w uzasadnieniu. – Ni-
komu także nie proponowano 
zawarcia takiej umowy. Rada 
Nadzorcza spółki nie została 
poinformowana, zarówno o za-
miarze jak i o zawarciu umowy 
o zakazie konkurencji po usta-
niu stosunku pracy z T. T.. Wo-
bec tego na posiedzeniach Rady 
Nadzorczej w 2011 roku w ogóle 
nie poruszono tego tematu. Po-
dobnie jak na zgromadzeniach 
wspólników, gdzie zwykle brała 
w nich udział także główna księ-
gowa. 

Dokończenie na str. 2



Gruntowny 
remont dziesię-
ciokilometro-
wego odcinka 
ruszył w czerw-
cu. W ostatnich 
t y g o d n i a c h 
s f r e z o w a n a  
została stara 
nawierzchnia. 
Na odcinku 
od Golubia-
Dobrzynia do 
Poćwiardowa 
prowadzone są 
rozbiórki pod-
budowy drogi. 

Pojazdy jadące  w kierunku Ko-
walewa Pomorskiego kierowane 
są  na sąsiednią drogę wojewódzką 
nr 534. Ruch w kierunku Golubia-
Dobrzynia odbywa się natomiast 
czynnym pasem remontowanej 
drogi.

Równocześnie przy ważnej 
trasie powstanie kolejny odcinek 
ciągu pieszo-rowerowego. Na zle-
cenie gminy Golub-Dobrzyń po-
wstaje droga rowerowa biegnąca 
od Ostrowitego do Krążna. Część 
ścieżki budowana jest w pasie 
drogi wojewódzkiej. Ta inwestycja 
kosztuje 1,3 mln zł. Jest ona współ-
finansowana przez samorząd wo-
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W  s k r ó c i e
GOLUB-DOBrZYŃ 
Piknik z ekologią w roli głównej 
W sobotę 18 sierpnia w godz. 15.00-19.00 na starówce golubskiej 

zostanie zorganizowany rodzinny piknik pod hasłem „Zielone światło dla 
trzeźwości”. W programie m.in. warsztaty edukacyjne, nocne zwiedzanie 
wieży kościoła i koncerty. Gwiazdą wieczoru będzie wokalistka Saszan. 
Imprezę poprowadzi Jacek Kawalec.

(ToB)
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Drogowe „dwa w jednym”
GMinA GOLUB-DOBrZYŃ  Trwa przebudowa odcinka trasy nr 554 z Kowalewa Pomorskiego do Go-
lubia-Dobrzynia. Gmina Golub-Dobrzyń, korzystając z marszałkowskiego wsparcia, buduje także drogę 
rowerową z Ostrowitego do Krążna

Golub-Dobrzyń

Miażdżący wyrok 
ws. byłej prezes PEC-u
Dokończenie ze str. 1
Umowa o zakazie konkurencji po 
ustaniu stosunku pracy zawarta 
pomiędzy R. T. a T. T. nie została ze-
widencjonowana. S. Ż. – zajmująca 
się sprawami kadrowymi w spółce 
zauważyła tę umowę dopiero po 
odejściu T. T. z pracy. Umowa była 
dołożona na końcu teczki akt oso-
bowych powódki. Nie było orygina-
łu umowy. 

Ponadto Sąd Okręgowy w To-
runiu jednoznacznie stwierdził, że 
nie było sensu zawierania takiej 
umowy.  

– W tamtym okresie, a nawet 
i obecnie w G.-D. i okolicach nie 
było żadnych planów powstania 
przedsiębiorstwa konkurencyjne-
go (pozwana to przedsiębiorstwo 
użyteczności publicznej) dla Spół-
ki. Mimo tego R. T. zawarł w dniu 
2 stycznia 2012 r. z powódką umo-
wę o zakazie konkurencji na czas 
po ustaniu stosunku pracy. (…) Nie 
bez znaczenia jest i to że powódka 
w chwili zawarcia umowy miała 62 
lata, pobierała emeryturę i posia-
dała orzeczenie o umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności. Jej 
mobilność z pewnością była ogra-
niczona, a w umowie nie określo-
no zasięgu terytorialnego zakazu 
konkurencji, co świadczy o tym, 
że próba wykazywania o mającym 
powstać przedsiębiorstwie konku-
rencyjnym została wprowadzona 
na użytek tego procesu, a powód-
ka nie mogłaby i tak podjąć dzia-
łalności konkurencyjnej z uwagi na 
ograniczoną mobilność.

Sąd stwierdził ponadto, że 

między byłym burmistrzem a ów-
czesną prezes PEC-u „istnieje oso-
bista relacja”. 

– Sąd nie może także pomijać 
wzajemnych relacji istniejących 
między T. T. a R. T.. Na rozprawie 
w dniu 30 stycznia 2017 roku świa-
dek T. tytułował powódkę prezesem 
pomimo tego, że została odwołana 
ze stanowiska. Świadek zeznał tak-
że, że uważa, iż to strona powo-
dowa jest założycielem pozwanej 
spółki, co nie znajduje potwierdze-
nia w rzeczywistości. W ocenie Sądu 
świadczy to o tym, że pomiędzy 
stronami istnieje osobista relacja, 
która nie pozostała bez wpływu 
na ich relacje zawodowe. Wska-
zać należy chociażby na to, że R. 
T., jako jedyny wspólnik pozwanej 
spółki, w dniu 1 września 2011 roku 
podjął uchwałę o ustanowieniu 
siebie pełnomocnikiem do zawie-
rania umów z członkami zarządu 
i następnego dnia rozwiązał z po-
wódką umowę o pracę za poro-
zumieniem stron. Ponadto, 4 dni 
później, tj. 6 września 2011 roku T. 
T. ponownie objęła funkcję prezesa 
w pozwanej spółce, bez przepro-
wadzenia procedury konkursowej. 
Świadek T., zapytany przez Sąd o tę 
okoliczność zeznał, że nie było po-
trzeby, aby przeprowadzać konkurs, 
ponieważ powódka dobrze zarzą-
dzała spółką. Nawet przy przyjęciu, 
że świadek T. miał w tym względzie 
rację, to i tak jego działanie miało 
na celu jedynie umożliwienie po-
wódce dalszego posiadania upraw-
nień emerytalnych. Innymi słowy, 
w swoim działaniu R. T. nie kiero-

wał się dobrem reprezentowanego 
przez siebie podmiotu, a osobisty-
mi relacjami z powódką.

Wątpliwości sądu wzbudził nie 
tylko sens zawierania takiej umo-
wy, ale także sama kwota odszko-
dowania.

– T. T. miała bowiem otrzymy-
wać 100% swojego wynagrodzenia 
przez okres jednego roku, co daje 
łącznie kwotę ok. 125.000 zł. Skoro 
przepis art. 101 2 § 3 kp przewiduje, 
że takie odszkodowanie nie może 
być niższe niż 25% wynagrodzenia, 
to jego czterokrotność może budzić 
poważne wątpliwości i stanowić ko-
lejny element świadczący o tym, że 
przedmiotowa umowa została za-
warta jedynie w celu zagwaranto-
wania powódce dodatkowego, i to 
bardzo wysokiego, dochodu. (…) Ze 
zgromadzonego materiału dowo-
dowego wynika jednoznacznie, że 
wszelkie czynności podejmowane 
przez R. T. zmierzały do ukrytego, 
nierzetelnego i nieuczciwego za-
warcia z powódką umowy o zaka-
zie konkurencji na czas po ustaniu 
stosunku pracy.  

Przedsiębiorstwo  Energetyki 
Cieplnej wyrok Sądu Okręgowe-
go w Toruniu zapewne przyjmie 
z ulgą, bo nie musi wypłacać po-
kaźnego, i jak się okazało, zupeł-
nie bezzasadnego odszkodowania. 
W sprawie pojawiło się jednak kilka 
wątków, które być może powinny 
zostać rozwinięte i dokładnie zba-
dane przez odpowiednie organa. 
Czy tak będzie? Do tematu wróci-
my. 

(ToB)

jewództwa ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego. 

– W poprzednich latach 
wzdłuż prawie całej drogi powsta-
ły inne ciągi pieszo-rowerowe, 
co pozwoliło odseparować ruch 
pieszych i rowerzystów od ru-
chu pojazdów – informuje ZDW. 
– Te inwestycje realizowane były 
w oparciu o Drogową Inicjatywę 
Samorządową – partnerski pro-
gram Urzędu Marszałkowskiego 
i samorządów lokalnych mający 
na celu poprawę bezpieczeństwa 
przy ważnych drogach.

(ToB)
fot. ZDW
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„Dobry start” już działa
POWIAT  Od początku sierpnia można składać wnioski o świadczenie „Dobry start”. Jak postępować 
w przypadku wychowanków pieczy zastępczej?

Ciechocińska 
po kowalewskiej

Powiat

Dokończenie ze str. 1
W ostatnich  latach na trasie nr 
569 przebudowaliśmy ulicę To-
ruńską w Golubiu-Dobrzyniu,  
zmodernizowaliśmy most w El-
giszewie oraz w oparciu o Dro-
gowa Inicjatywę  Samorządową 
wybudowaliśmy odcinki chodni-
ków – mówi Michał Sitarek z ZDW 
w Bydgoszczy

Przypomnijmy, że prze-
budowa drogi wojewódzkiej  
569 znajduje się w Planie Spójno-
ści Komunikacji Drogowej i Ko-

lejowej na lata 2014-20 . Obecnie 
trwają też intensywne prace na 
dziesięciokilometrowym odcinku 
DW nr 554 z Golubia-Dobrzynia 
do Kowalewa Pomorskiego. Ro-
boty budowlane wykonuje wyło-
niona w przetargu firma Trakcja 
PRKiI. Koszt realizacji zadania to  
15,6 miliona złotych. Trasa będzie 
objęta 7-letnią gwarancją. Plano-
wany termin zakończenia inwe-
stycji to koniec tego roku.

(pw)
fot. archiwum

R E K L A M A

Program „Dobry Start” to 
inwestycja w edukację polskich 
dzieci. Celem programu jest wy-
równywanie szans edukacyjnych 

młodych niezależnie od kapi-
tału kulturowego, społecznego 
i materialnego rodziny. Jako 
że „Dobry Start” ma charakter 

powszechny, obejmie uczniów 
rozpoczynających rok szkolny 
2018/2019. 

Świadczenie „Dobry Start” 

przysługuje raz w roku na dziec-
ko uczące się w szkole, aż do 
ukończenia 20 lat (także w przy-
padku ukończenia 20 lat w bie-
żącym roku przed rozpoczęciem 
roku szkolnego). Dzieci niepeł-
nosprawne, uczące się w szko-
le, otrzymają świadczenie do 
ukończenia 24. roku życia (także 
w przypadku ukończenia 24 lat 
w bieżącym roku przed rozpoczę-
ciem roku szkolnego). Program 
obejmie  także dzieci wychowu-
jące  się w pieczy zastępczej.

Jak dostać świadczenie?
– Aby otrzymać wspar-

cie, dla dzieci przebywających 
w pieczy zastępczej należy 
złożyć wniosek tylko w wersji 
papierowej do Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie 
w Golubiu-Dobrzyniu. Wniosek 
składa rodzic zastępczy – wyja-
śnia Aneta Bukowiecka z PCPR 
w Golubiu-Dobrzyniu. 

Wzór  wniosku o świadczenie 
z programu „Dobry Start” jest do 

pobrania na stronie internetowej 
PCPR.

Ważne terminy
Wniosek można składać 

tylko i wyłącznie w wersji pa-
pierowej  od 1 sierpnia  do 30 
listopada. Złożenie dokumentu 
w  sierpniu gwarantuje wypłatę 
świadczenia nie później niż do 30 
września. W przypadku, gdy pra-
widłowo wypełniony i komplet-
ny wniosek  zostanie złożony we 
wrześniu, październiku lub listo-
padzie, wsparcie trafi do rodziny 
w ciągu dwóch miesięcy od dnia 
złożenia wniosku.

300 zł nie będzie przysługi-
wać na dzieci uczące się w przed-
szkolu oraz realizujące roczne 
przygotowanie przedszkolne  
(tzw. zerówkę) w szkole lub 
w przedszkolu. Świadczenie nie 
przysługuje też studentom oraz 
osobom uczącym się w szkole 
policealnej.

(ToB)
fot. ilustracyjne

Region

Tragedia na „10”. Nie żyje 25-latek
Do tragicznego zdarzenia doszło w środę (01.08) na DK nr 10 w Kikole, w powiecie 
lipnowskim. Motocyklista zderzył się z autem osobowym. W wyniku odniesio-
nych obrażeń zmarł na miejscu.

Patrol ruchu drogowego udał 
się 1 sierpnia przed godziną 15.00 
na 336. kilometr krajowej dziesiątki. 
Policjanci na miejscu zastali służ-

by medyczne i strażaków 
prowadzących czynności 
ratunkowe wobec jednego 
z uczestników wypadku. Na 
miejsce przybył także śmi-
głowiec ratunkowy. Nieste-
ty pomimo podjętej reani-
macji kierujący motocyklem 
zmarł na miejscu w wyniku 

odniesionych obrażeń.
– Ze wstępnych ustaleń poli-

cjantów wynika, że 25-letni miesz-
kaniec gminy Lipno kierujący mo-
tocyklem uderzył w tył samochodu 

osobowego. Skodą octavią kierował 
24-letni mieszkaniec gminy Kikół. 
Mężczyzna był trzeźwy – mówi mł. 
asp. Małgorzata Małkińska z KPP 
Lipno.

Prokurator zabezpieczył ciało 
motocyklisty. Na parking depo-
zytowy został także przewieziony 
motocykl biorący udział w wypad-
ku – honda CBR 900. Policjanci pod 
nadzorem prokuratury wykonują 
dalsze czynności pozwalające usta-
lić przyczyny tej tragedii.

(ak), fot. KPP Lipno
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– Jaka jest najczęstsza 
przyczyna utonięć?

– W głównej mierze kąpiel 
po spożyciu alkoholu lub środ-
ków odurzających.

– Nawet jeśli ktoś bardzo 
dobrze pływa? Jeśli pijana oso-
ba nie straci przytomności, dla-
czego może utonąć?

– Alkohol daje złudzenie, 
że możemy dużo więcej niż rze-
czywiście potrafimy. Zachowu-
jemy się wówczas brawurowo, 
gubi nas pewność siebie i swoich 
umiejętności. Równie groźne dla 
życia i zdrowia jest pływanie na 
sprzęcie motorowym. To tak jak 
jazda samochodem w stanie nie-
trzeźwości, łatwo o wypadek.

– Co jeszcze zagraża pływa-
kom?

– Skoki do wody na głowę, 
szczególnie tam gdzie dno jest 
niestabilne czyli nad rzekami 
i nad morzem. Nawet ratowni-
cy skaczą zazwyczaj na nogi. Nie 
traci się wtedy kontaktu wzro-
kowego z osobą potrzebującą 
pomocy, jednocześnie dbając 
o własne bezpieczeństwo.

– Czy skurcz może być 
przyczyną utonięcia? To dość 
powszechna opinia.

– Jeśli osoba jest doświad-
czona, ma duże obeznanie 
z wodą i nie spanikuje, da sobie 
radę. 

– Co robić, żeby uniknąć za-
chłyśnięcia?

– Wdech brać ustami, powie-
trze wypuszczać nosem ewen-
tualnie ustami (jeśli nie robimy 
nawrotu koziołkowego). Najważ-
niejsze nie brać wdechu nosem, 
łatwo wtedy o wciągnięcie wody 
do dróg oddechowych.

– Jeśli ktoś jest dobrym 
pływakiem i chciałby przepły-
nąć długi dystans o czym powi-
nien pomyśleć zawczasu?

– Niektórym się wydaje, że 
są super pływakami. bo świet-
nie radzą sobie na basenie. Na 
otwartych wodach jest inaczej, 
jest niższa temperatura, można 
stracić poczucie orientacji, od-
ległość może być złudna, można 
zaplątać się w zarośla. Jeśli ktoś 
chce pokonać dłuższy odcinek, 
najlepiej to zrobić, płynąc równo-
legle do brzegu. Jeśli wypływamy 
gdzieś dalej, czego nie polecam, 
warto mieć sprzęt asekuracyjny. 
Są dostępne bojki ratownicze 
tzw. pamelki, pasy zwane węgo-
rzami i inne. Te akcesoria mo-
cowane są na linkach do szelek, 
które wkładamy na siebie. Jeśli 
się zmęczymy chwytamy za boj-

kę lub zapinamy pas i bezpiecz-
nie wracamy do brzegu.

– Jak zadbać o dzieci nad 
wodą, co robić, aby mieć pew-
ność, że nic im się nie stanie?

– Dzieci bezwzględnie muszą 
się kąpać pod opieką dorosłych, 
najlepiej na strzeżonych kąpie-
liskach. Jeśli nie ma w okolicy 

takich miejsc, nie możemy ma-
lucha nawet na sekundę spuścić 
z oczu. Wcześniej powinniśmy 
sprawdzić jak wygląda dno, czy 
nie ma zdradliwych zagłębień, 
niebezpiecznych przedmiotów.

– Jaka jest przydatność 
dmuchanych kół ratunkowych, 
rękawków?

– Najlepsze są kamizelki, 
które zawsze utrzymują głowę 
nad wodą, najgorsze koła, z któ-
rych łatwo się wyślizgnąć.

– Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję.

Fot. 
Jolanta Dołęgowska

Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą?
WYWIAD  Od 1 kwietnia do dziś utopiło się w Polsce ponad 250 osób. Ilu ludzi zostało kalekami przez 
nierozważne zachowanie nad wodą, przede wszystkim skoki na głowę, nie wiadomo. O tym jak zadbać 
o bezpieczeństwo swoje i najbliższych podczas korzystania z kąpielisk z Marcinem Makowskim, prezesem 
Lipnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, rozmawiała Jolanta Dołęgowska

R E K L A M A
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Oddali hołd powstańcom
GOLUB-DOBRZYŃ  W środę 1 sierpnia w całej Polsce była obchodzona 74. rocznica Powstania Warszaw-
skiego. Także w naszym mieście nie zabrakło ważnych, patriotycznych akcentów

W Golubiu-Dobrzyniu roczni-
cę Powstania Warszawskiego ob-
chodzono w sposób szczególny. Na 
starówce grupa teatralna z miej-
scowego domu kultury wystawiła 
przejmującą inscenizację. Aktora-
mi byli młodzi ludzie pod prze-
wodnictwem Pauliny Gralik. Taka 
forma upamiętnienia powstania 
w naszym mieście odbywa się od 
kilku lat. Doczekała się ona wielu 
zwolenników, co było widać także  
w środę. 

 W tym roku aktorzy przed-
stawili okres tuż po zakończeniu 
powstania. Żyjący powstańcy za-
stanawiali się nad sensem walki. 
Główne pytanie brzmiało: czy było 
warto? Inscenizacja przyjęła formę 
słowno-muzyczną. Młodzież śpie-

wała patriotyczne pieśni, które 
również rozbrzmiewały na ulicach 
Warszawy w czasie wojny. 

– Przyszliśmy zobaczyć jak 
powstanie wygląda w oczach 
młodych ludzi. Czy pamiętają oni 
o tamtych bohaterach i co wie-
dzą o Warszawie? – mówią Sylwia 
i Marek Wiśniewscy z Golubia-Do-
brzynia. 

W okresie Powstania War-
szawskiego, czyli od 1 sierpnia do 
3 października 1944 roku, w wal-
kach ulicznych zginęło 15 tysięcy 
żołnierzy i około 150-200 tysię-
cy ludności cywilnej, a rannych 
zostało ponad 20 tysięcy osób.  
Zniszczeniu uległo również ponad 
70 proc. budynków miasta.

Teks i fot. (Maw) Spektakl przygotowała młodzież z domu kultury

Główne pytanie dotyczące powstania brzmiało: czy było warto?

Rodzina Wiśniewskich

Publiczność dopisała

Wsparcie dla rodzin
Rodziny z regionu kolejny raz będą mogły otrzymać 
nawet 800 złotych miesięcznie w postaci vouche-
rów na pokrycie kosztów opieki nad małymi dziećmi 
w żłobku lub wynagrodzenie niani. Ze wsparcia sko-
rzysta co najmniej 1,5 tysiąca rodzin.

Region

Wystartował konkurs w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego, w którym zarząd 
województwa wyłoni podmioty 
odpowiedzialne za realizację tego 
rodzaju projektów. To one rozdy-
sponują wsparcie wśród młodych 
rodziców. 

– Nasza oferta pomocy dla 
młodych rodzin to odpowiedź na 
oczekiwania i potrzeby rodziców. 
Przygotowaliśmy ją z myślą o ak-
tywizacji osób opiekujących się 
najmłodszymi dziećmi i ułatwieniu 
rodzicom powrotu na rynek pracy 
po przerwie w aktywności zawo-
dowej. W najnowszym konkursie 
warunkiem pozyskania dofinanso-
wania jest przygotowanie projek-
tu skierowanego do mieszkańców 

całego województwa. To efekt na-
szych wcześniejszych doświadczeń 
w realizacji tego typu projektów – 
wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki.

Pomoc finansową, która tra-
fia bezpośrednio w ręce rodziców, 
można wykorzystać na pokrycie 
kosztów opieki nad maluchami do 
trzeciego roku życia. Chodzi między 
innymi o wynagrodzenie niani (do 
800 złotych miesięcznie) i dzienne-
go opiekuna (do 600 złotych mie-
sięcznie), a także opłacenie pobytu 
malucha w żłobku (do 800 złotych 
miesięcznie) lub klubie dziecięcym 
(do 600 złotych miesięcznie). Z tej 
pomocy można korzystać przez 12 
miesięcy. Dodatkowym wsparciem 
są szkolenia i doradztwo dla rodzi-
ców poszukujących pracy.

Voucherami dysponują orga-
nizacje pozarządowe, firmy i in-
stytucje, które realizują projekty 
w ramach naszego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Ze wspar-
cia skorzystało do tej pory 1,7 tysią-
ca rodzin z regionu. 

Z końcem lipca ruszył nabór 
na dofinansowanie kolejnych tego 
rodzaju projektów. Do podziału 
jest w sumie 18 milionów złotych. 
Szansę na uzyskanie wsparcia mają 
podmioty, które przygotują przed-
sięwzięcia realizowane na obszarze 
całego województwa i skierowane 
dla co najmniej 600 osób.

– Z voucherów będą mogli 
skorzystać młodzi rodzice, którzy 
są osobami bezrobotnymi i bierny-
mi zawodowo, pozostającymi poza 
rynkiem pracy ze względu na opie-
kę nad dziećmi do lat 3, a także te 
osoby, które powróciły już do pracy 
po przerwie związanej z opieką nad 
małym dzieckiem – tłumaczy Be-
ata Krzemińska, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego w Toru-
niu. 

Nabór wniosków ruszył 31 lipca 
i potrwa do 30 sierpnia, rozstrzy-
gnięcie w styczniu 2019 roku. 

(ToB)

O G Ł O S Z E N I E

GMINA ZBÓJNO  Pożar na drodze

We wtorek 31 lipca w Rużu w gminie Zbójno, na drodze powiatowej, doszło 
do pożaru słomy na dwóch przyczepach rolniczych. 
– Działania straży pożarnej polegały na podaniu jednego prądu wody 
w obronie na ciągnik i jednego prądu wody w natarciu na palącą się słomę 
– wyjaśnia mł. bryg. Karol Cachnij z PSP Golub-Dobrzyń. 
Na miejsce przybyła policja, ruch na drodze był zablokowany.  Po ugasze-
niu pożaru ciągnik wraz z przyczepami odstawiono na pobocze, a jezdnię 
uprzątnięto. W działaniach wzięły udział JRG Golub-Dobrzyń oraz OSP: 
Zbójno, Dulsk, Radomin i Ruże. 

(ToB), fot. PSP
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Pływali bez granic 
GOLUB-DOBRZYŃ   Sobotnie popołudnie 4 sierpnia pokazało, że Golub-Dobrzyń oprócz zamku ma 
jeszcze inne atrakcje m.in. Drwęcę. To właśnie nad rzeką już po raz trzeci spotkali się miłośnicy spły-
wu na byle czym

W miniony weekend do na-
szego miasta przypłynęli ka-
jakarze z Międzynarodowego 
Spływu Kajakowego „Drwęca-
Wisła”. Mają oni do pokonania 
250 kilometrów Drwęcą i Wisłą. 
Rozpoczęli swój spływ w Partę-
czynach, a skończą w Chełmnie. 
Właśnie między innymi z tej 
okazji miasto Golub-Dobrzyń 
zorganizowało konkurs pływa-
nia na byle czym. Była to już 
trzecia edycja tej imprezy. Tym 

razem do konkursu stanęło 
dziewięć załóg, które mogły li-
czyć na gorący doping kibiców. 
Każda drużyna miała autorski 
pomysł na zbudowanie pływają-
cej konstrukcji. Poza konkursem 
do rywalizacji stanęła również 
ekipa Międzynarodowego Spły-
wu Kajakowego. Załoga wybra-
ła za swój „statek” pływającego 
Neptuna wraz z rusałkami.

Rywalizacja była bardzo 
zacięta, stąd nad bezpieczeń-

stwem ekip czuwała Państwo-
wa Straż Pożarna. Do mety 
przypłynęli wszyscy zawodnicy, 
wspomagani gorącym aplau-
zem publiczności. Jury miało 
duże problemy z wyłonieniem 
zwycięzcy. Ostatecznie konkurs 
wygrała załoga miejskich wodo-
ciągów, która na rzece pojawiła 
się w pływającym i strzelającym 
Zamku Golubskim. Otrzymała 
ona nagrodę w wysokości 1 tys. 
zł i Puchar Burmistrza Golubia-

Zwycięzcy konkursu – ekipa miejskich wodociągów „Babki na tacy”

Publiczność dopisała

Dobrzynia. Drugie miejsce zajęła 
załoga pływająca na golubskim 
wężu-pytonie, która oprócz na-
grody finansowej w wysokości 
700 zł, przyjęła Puchar Wójta 
Gminy Golub-Dobrzyń. Trzecie 
miejsce wywalczyła grupa „Co 
się stanęło”. Ci panowie otrzy-
mali 500 zł i Puchar Starostwa 
Powiatowego.

– Świetna impreza, wyma-
gała bardzo dużej inicjatywy 
i pomysłu. Jesteśmy godni po-

dziwu dla wszystkich uczest-
ników tego konkursu. Najbar-
dziej podobał nam się „Neptun” 
i jemu właśnie kibicowaliśmy 
– opowiadają państwo Renata 
i Krzysztof Łakomiec z Golubia-
Dobrzynia.

Przyznano dwa wyróżnie-
nia, które otrzymały: „Babki na 
tacy” oraz „Neptun” spływu ka-
jakowego.

Tekst i fot. (Maw)

„Neptun z rusałkami”

„Co się stanęło”

Gmina Golub-Dobrzyń

KGW w telewizji 
31 lipca panie ze Stowarzyszenia Przyjaciół Macikowa 
i Okolic były gośćmi programu pod nazwą „Region 
pełen lata”. To nie koniec telewizyjnych występów 
pań z gminy Golub-Dobrzyń.

Gospodarze programu emito-
wanego w regionalnej TVP zapra-
szają do siebie ciekawe postacie 
związane z regionem oraz aktywne 
panie, które opowiadają o swoich 
miejscowościach, zainteresowa-
niach oraz kulinariach. Panie z Ma-
cikowa opowiadały o swojej wsi 
tematycznej, która ma swoje po-
czątki w 2011 roku. 

Przypomnijmy, że wioska te-
matyczna specjalizuje się m.in. 
w zielarstwie. Jest już znana w oko-
licy i zaczyna być popularna tak-
że na zewnątrz. W te wakacje byli 
w Macikowie m.in. członkowie  Sto-
warzyszenia Emerytów i Rencistów 
Geofizyki Toruń, dzieci z Golubia-
Dobrzynia, a nawet dzieci z Miejsko 
Gminnego Centrum Kultury w Zle-
wie pod Iławą.

Dla gości społecznicy z Ma-
cikowa przygotowują warsztaty 
rękodzielnicze oraz prezentację 
kulinariów, wśród których są m.in. 

ziołowe napary, lawendowe ciastka 
czy amoniaczki. Grupy odwiedzają 
także ziołowy zakątek, czyli naj-
większy w naszym powiecie i nie 

tylko zbiór ziół, który przygotowa-
no przy świetlicy wiejskiej.

(pw)
fot. nadesłane
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Nie brakowało smakołyków

wesołe lato u emerytów
GOLUB-DOBRZYŃ  Życie na emeryturze nie musi być nudne i monotonne. W minioną sobotę po raz 
kolejny udowodnili to golubsko-dobrzyńscy seniorzy. Emeryci spotkali się na zabawie zorganizowanej na 
terenie stadionu miejskiego

Polski Związek Emerytów 
i Rencistów Oddział w Golubiu-
Dobrzyniu liczy sobie obecnie 
265 członków i z roku na rok ta 
liczba się zwiększa. Przewodni-
czącą oddziału od pięciu lat jest 
Barbara Dec, która stara się, aby 
życie emeryta nie było nudne.

– Zostając przewodniczą-
cą golubskiego oddziału eme-
rytów postawiłam sobie za cel 
polepszenie życia kulturalnego 
osób, które przeszły na emery-
turę. Co zrobić, aby osoby, które 
z dnia na dzień przestały praco-
wać i zmieniły swoje życie nie 
zamknęły się w sobie? Oczywi-

ście trzeba wyjść na zewnątrz. 
Dlatego nasze koło działa tak 
aktywnie. W ciągu całego roku 
organizujemy wiele imprez 
kulturalnych, w których może 
brać udział każdy emeryt. Or-
ganizujemy między innymi bal 
karnawałowy i walentynki. Wy-
jeżdżamy na koncerty do sali 
widowiskowej na Jordankach 
w Toruniu. W tym roku byliśmy 
na występach zespołów: „Śląsk” 
oraz „Wspomnień czar” – opo-
wiada Barbara Dec.

Nasi emeryci lubią tez zwie-
dzać kraj. Tylko w tym roku 
byli ma kilkudniowej wycieczce 

w Bieszczadach. Święta wielka-
nocne spędzili natomiast w Kry-
nicy Morskiej. Zobaczyli rów-
nież Warszawę, Częstochowę 
i Licheń. 

W najbliższych dniach wy-
bierają się na Pałuki oraz na 
dłuższy wypoczynek do Dźwi-
rzyna. Na jesieni czeka na nich 
jeszcze Dzień Seniora. Jak mówi 
przewodnicząca, nie byłoby tego 
bez aktywnej pomocy członkiń 
koła i wsparcia ze strony władz 
miejskich Golubia-Dobrzynia.

Tekst i fot.
 (Maw) Barbara Dec (z prawej) z koleżankami

Emeryci na tańcach Pierwsza para na parkiecie Humory dopisywały

W sobotę frekwencja dopisała

Golub-Dobrzyń

Będą domy dla dzieci 
zamiast domów dziecka
W całym regionie trwa budowa „czternastek”, czyli kameralnych domów dziecka, 
z których każdy przeznaczony jest dla maksymalnie 14 młodych mieszkańców. 
Wsparcie samorządu województwa w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego trafiło dotąd na utworzenie 32 tego typu instytucji m.in. w Golubiu-Do-
brzyniu. 

Pomoc, z której korzystają po-
wiaty i miasta na prawach powiatu, 
pozwala tworzyć dostosowane do 
współczesnych standardów, kame-
ralne placówki opiekuńczo-wycho-
wawcze, przypominające bardziej 
dobrze zaprojektowane domy dla 

dużej rodziny niż tradycyjne obiek-
ty o takim przeznaczaniu. To re-
alizacja zupełnie nowej koncepcji 
działania tego typu instytucji. Cho-
dzi przede wszystkim o stworzenie 
przyjaznych warunków do wycho-
wywania i usamodzielniania się 

dzieci. Prawo stanowi, że po 2020 
roku będą tak wyglądać wszystkie 
takie placówki.

Do tej pory zarząd woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego 
przyznał dofinansowanie z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 

na realizację 19 takich projektów 
w różnych częściach regionu, w ra-
mach których powstaną 32 domy 
dziecka. Suma wsparcia to 22 mi-
liony złotych. Pieniądze trafiają na 
budowę całkowicie nowych do-
mów, modernizację istniejących 
placówek, a także adaptację do tych 
celów innych gmachów.

W czterech nowych, trzystu-
metrowych domach mieszkają 
już między innymi podopieczni 
domów dziecka w Brzeziu oraz 
Lubieniu Kujawskim w powiecie 

włocławskim – dzieciaki mają do 
dyspozycji między innymi dwuoso-
bowe pokoje, wygodną świetlicę 
oraz świetnie wyposażoną kuchnię. 
Za budowę domów w Brzeziu po-
wiat włocławski został wyróżniony 
Nagrodą Marszałka 2017. Kolejne 
inwestycje są na finiszu. Jeden z ta-
kich domów powstanie w Golubiu-
Dobrzyniu. Będzie to jedyna w wo-
jewództwie placówka o specjalizacji 
terapeutycznej.

(red)
fot. UMWKP
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Zgubiłeś dowód? Zgłoś to przez internet 

Resort cyfryzacji przypomina, że fakt zgubienia dowodu oso-
bistego można zgłaszać przez internet. Potrzebny jest do tego 
jedynie Pro� l Zaufany, który można założyć pod adresem: oby-
watel.gov.pl/zaloz-pro� l-zaufany. Zgłoszenia należy dokonać 
osobiście, za pomocą adresu: obywatel.gov.pl/dokumenty-i-
dane-osobowe/zglos-utrate-albo-uszkodzenie-dowodu-oso-
bistego-uniewaznienie#scenariusz-przez-internet. Od razu 
po otrzymaniu zgłoszenia urzędnik unieważni dowód osobisty 
i wystawi stosowne zaświadczenie o zgubieniu dokumentu 
(ważne nie dłużej niż 2 miesiące). Potem należy złożyć wnio-
sek o wydanie nowego dowodu. 

Wnioski również w urzędzie

Od sierpnia wnioski o świadczenia dla rodzin, 

w tym o „Dobry Start” i „Rodzina 500+”, 

można składać także papierowo, w urzędzie. 

Równolegle trwa składanie wniosków przez 

internet. – Prawo do różnych form wsparcia 

dla rodzin jest ustalane na dany okres świad-

czeniowy. W przypadku programu „Rodzina 

500+” jest to okres roku – od 1 października 

danego roku do 30 września kolejnego roku. 

Zbliżający się nowy okres świadczeniowy po-

woduje więc konieczność złożenia nowego 

wniosku – informuje resort rodziny, pracy 

i polityki społecznej. 

Pomoc dla rolników

Tylko do 14 sierpnia mogą składać wnioski o pomoc rolnicy 
posiadający do 50 sztuk trzody chlewnej, którzy otrzymali na-
kaz likwidacji stada. Kwotę należnej pomocy z tytułu zaprze-
stania produkcji wieprzowiny ustala się w oparciu o średnią 
liczbę świń utrzymywanych w okresie referencyjnym w sie-
dzibie stada, której dotyczy decyzja zakazująca utrzymywania 
świń, w podziale na prosięta o masie do 20 kg i inne świnie oraz 
kwoty pomocy za sztukę, które wynoszą: 190 zł - w przypadku 
prosiąt o masie do 20 kg, 300 zł – w przypadku innych świń. 
Maksymalna liczba świń, która w ramach mechanizmu może 
zostać objęta pomocą wynosi: w przypadku prosiąt o masie do 
20 kg – 10 tys. szt.; w przypadku innych świń – 171 654 szt. 
Wnioski o udzielenie pomocy należy składać w biurze powia-
towym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszka-
nia lub siedzibę posiadacza świń, na formularzu opracowa-
nym i udostępnionym przez ARiMR. 

Teleopieka dla seniorów

W naszym województwie trwa marszałkowski, pilotażowy program skierowany do seniorów. Jednym z jego elementów jest tzw. branso-letka życia. To urządzenie mobilne, na którym oparty jest system przywoływania pomocy. W ramach rozszerzenia pilotażu jesienią (we wrześniu i październiku) bransoletki otrzyma 100 osób. Kolejnym krokiem będzie przygoto-wanie nowego samorządowego wojewódzkie-go programu opiekuńczo-ratunkowego z my-ślą o wszystkich potrzebujących. Prace nad nim już się rozpoczęły

Jaki abonament za RTV?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała stawki na 2019 rok. Za abo-
nament RTV miesięcznie zapłacimy 22,70 zł, a za odbiornik radiofo-
niczny – 7 zł. Z opłaty są zwolnione osoby, które ukończyły 75 lat, 
osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, kombatanci będący inwalidami 
wojennymi lub wojskowymi, osoby, które ukończyły 60 lat i mają pra-
wo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 
50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Kara za niepłacenie abonamentu 
RTV w przypadku odbiornika radiowego wynosi 210 złotych., a za TV 
– 681 złotych.

Kara śmierci – niedopuszczalna

W ubiegłym tygodniu Watykan opu-
blikował decyzję papieża Franciszka, 
która wprowadza do Katechizmu Ko-
ścioła Katolickiego stwierdzenie, że 
kara śmierci jest niedopuszczalna. Do 
tej pory, zgodnie z artykułem 2267 Ka-
techizmu, tradycyjna nauka Kościoła nie 
wykluczała stosowania kary śmierci, je-
śli była ona jedynym sposobem ochrony 
ludzkiego życia przed niesprawiedliwym 
napastnikiem. Zastrzegano jednak, że ta-
kie przypadki są bardzo rzadkie. 

Opieka stomatologiczna w szkołach

Resort zdrowia  informuje, że 1 sierpnia rozpoczęła się realizacja progra-
mu polityki zdrowotnej „Poprawa dostępności do świadczeń stomatolo-
gicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”. Program skierowany 
jest do organów prowadzących szkoły publiczne, którymi są jednostki sa-
morządu terytorialnego na szczeblu gminy, powiatu lub województwa. Jego 
celem jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej uczniów przez zwiększenie 
dostępności do świadczeń stomatologicznych udzielanych uczniom w szkol-
nych gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci 
i młodzieży i ich rodziców edukacją zdrowotną w obszarze zdrowia jamy ust-
nej. Zainteresowane organy prowadzące szkoły mogą przystąpić do konkursu 
na realizację programu i otrzymać środki na zakup niezbędnego wyposażenia 
gabinetu stomatologicznego oraz na realizację projektu edukacyjnego. Termin 
składania zgłoszeń konkursowych upływa 31 sierpnia. Szczegóły na stronie 
www.gov.pl/zdrowie. 
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Suszowe nieznane
UPRAWY  Przełom czerwca i lipca był jedynym od dłuższe-
go czasu okresem z przewagą opadów. Potem powróciła susza. 
Rolnicy uprawiający zboża odczuli jej skutki, a teraz pogłębia 
się kryzys w uprawach ziemniaków oraz buraków

Wprawdzie w gminach po-
wołano komisje szacujące straty, 
ale póki co nie wiemy, co rząd 
zaoferuje poszkodowanym rol-
nikom. Zapewne nie można li-
czyć na wielką pomoc, ponieważ 
poszkodowanych jest zbyt dużo. 
Susza dotknęła prawie cały kraj. 

Wsparcia najprawdopodob-

niej udzieli ARiMR. Będą to do-
tacje dla rolników, którzy mają 
straty oszacowane na przynaj-
mniej 70 proc. Jeżeli wszystkie 
szkody w gospodarstwie wynio-
są ponad 30 proc. średniej rocz-
nej produkcji, wysokość pomocy 
będzie nielimitowana, jeżeli zaś 
wniosą one 30 i mniej procent – 

będzie to pomoc de minimis. 
Nie ma konkretnych kwot 

dotacji, oficjalnie oferowane są 
tradycyjne, chociaż mało popu-
larne, formy wsparcia. Pierwszą 
jest kredyt preferencyjny, drugą 
– poręczenia i gwarancje spłaty 
kredytów bankowych udzielo-
nych na wznowienie produkcji 
w gospodarstwach rolnych. Po-
szkodowani mogą także uzyskać 
pomoc w opłacie bieżących skła-
dek na KRUS poprzez ich odro-
czenie lub rozłożenie na raty, 
umorzenie w całości bądź części. 
Rolnicy, którzy dzierżawią grun-
ty państwowe mają prawo  ubie-
gać się o odroczenie, umorzenie 
lub rozłożenie na raty opłaty 
od umów dzierżawy. Są też ulgi 
w podatku rolnym. W tym wy-
padku należy składać wniosek do 
wójtów lub burmistrzów. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Samorząd rolniczy

Akcja albo oświadczenie
Kilka tygodni temu pisaliśmy o problemach, jakie mają rolnicy posiadający pola 
w pobliżu nowych osiedli mieszkaniowych. Zdarzały się przypadki donoszenia 
na nich na policję, gdy pracowali na roli do późna. Samorząd rolniczy ma dwa 
pomysły na to, jak załatwić sprawę.

Pierwszy to przeprowadze-
nie szerokiej akcji informacyjnej. 
Podobną realizują aktualnie sa-
morządy rolnicze na Dolnym Ślą-
sku, gdzie odnotowano najwięcej 
zgłoszeń na policję w sprawie 
hałasu związanego z pracami 
polnymi. 

„Większa świadomość na te-
mat konieczności wykonywania 
pewnych zabiegów przez rolni-

ków w określonych porach za-
pewne wpłynęłaby na zrozumie-
nie, że działania te (np. wieczorne 
opryski, praca w weekend) nie są 
kaprysem, tylko normalnością 
na wsi” – czytamy w propozycji 
Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

Drugi pomysł jest bardziej 
formalny i nieco bardziej kontro-
wersyjny. Polega na wprowadze-
niu oświadczeń. W dokumencie 

zawarta byłaby klauzula, że nowo 
sprowadzający się mieszkaniec 
zdaje sobie sprawę ze specyfiki 
życia na wsi i terenach związa-
nych z produkcją rolną i w związ-
ku z tym nie planuje występowa-
nia z roszczeniami w tej sprawie. 
Podpisanie oświadczenia i złoże-
nie go w urzędzie gminy z zało-
żenia ma być obowiązkowe. 

(pw)

Prawo

Ma być anonimowo 
Przewaga handlowa to zjawisko, które występuje czasami podczas podpisywania 
umów między rolnikiem a przetwórcą. Ten drugi korzysta ze swojej pozycji i wy-
musza na rolniku przyjęcie niekorzystnych dla niego warunków. Rząd zamierza 
walczyć z tymi praktykami. W jaki sposób? 

Obecnie prawo nie pozwala 
rolnikom na zgłaszanie zawiado-
mień o stosowaniu nieuczciwych 
praktyk handlowych do Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów. Dzieje się tak, ponieważ 
rolnik nie spełnia ustawowych 
wymogów dochodowych. Infor-

mować mogą jedynie ci, którzy 
osiągną wartość obrotów powyżej 
50 tys. zł i 100 mln zł ze strony 
nabywcy lub dostawcy, który sto-
sował praktykę nieuczciwie wyko-
rzystującą przewagę kontraktową. 
Nawet jeśli rolnik mógłby zgłosić 
taki fakt, wzbrania się przed tym, 

by nie podpaść odbiorcy. 
Rząd chce znieść zapis doty-

czący minimalnych wartości obro-
tów. Zapewnia też anonimowość 
osobie składającej zawiadomienie. 
Przepisy niebawem wejdą w życie. 

(pw)

Wykosił rekord
Nieco w cieniu przygotowań do żniw ustanowiono 
nowy rekord świata w koszeniu traw.

Ciekawostki

Rekordzistą jest Tate Mes-
bergen pracujący dla przedsię-
biorstwa rolnego w amerykań-
skim Kolorado. Do bicia rekordu 
użyto kombinacji maszyn Claas 
– traktora Axion 800 i kosiarki 
DISCO 1100 RC. Próba trwała 8 
godzin. Rolnika wspierał zespół 
kilkunastu osób, które monito-
rowały pracę i dbały o stan ma-
szyn. Nowy rekord wynosi 141 
hektarów. To o 40 ha więcej niż 

dotychczasowy. Średnia prędkość 
podczas próby wynosiła 30km/h 
w polu i 50 km/h między polami. 
Łatwo obliczyć, że w ciągu godzi-
ny rekordzista kosił ponad 17,5 ha. 
Warto powiedzieć jeszcze nieco 
o plonie tego pokosu. Wyniósł 
5,24 t suchej masy z hektara. 

Wyniki próby zostały przesła-
ne do biura rekordów Guinessa 
w celu potwierdzenia osiągnięcia.

(pw)

Uwaga na wagę
Od czasów starożytnych dbano o to, by kupcy sto-
sowali prawidłowe miary i wagi. W ostatnich tygo-
dniach pojawiły się sygnały od rolników, którzy nie 
wierzyli w to, co powiedziano im w punktach skupu. 
Co zrobić, jeśli mamy wątpliwości, czy nasz towar jest 
ważony zgodnie z prawdą?

Skup płodów rolnych

W Polsce funkcjonują okręgo-
we urzędy miar. Jest ich dziewięć, 
w tym Okręgowy Urząd Miar 
w Bydgoszczy. Rolnik, który uwa-
ża, że w przypadku skupu jego 
towaru mogło dojść do oszustwa, 
powinien ten fakt zgłosić właśnie 
do tego urzędu. 

Każda waga używana w sku-
pach powinna mieć legalizację. 
Zazwyczaj za jej zdobycie odpo-
wiada producent. Urząd rocznie 
przeprowadza kilkanaście tysięcy 
kontroli. W 5 proc. przypadków 

dochodzi do stwierdzenia nie-
prawidłowości. Kara to mandat, 
pouczenie lub wniosek do sądu. 
W ubiegłym roku skierowano  
6 wniosków do sądu oraz wsta-
wiono 691 mandatów na kwotę 
113 tys. zł. 

Oddział w Bydgoszczy w ubie-
głym roku zasłynął z intensyw-
ności kontroli, których przepro-
wadził ponad 3 tysiące. To prawie 
dwa razy więcej niż druga w kla-
syfikacji jednostka w Warszawie. 

(pw)

Plony bez szału
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
dokonał podsumowania tegorocznych żniw. Oto jak 
wyglądały średnie zbiory według stanu na 5 sierp-
nia.

Żniwa

W powiecie golubsko-dobrzyń-
skim pszenica ozima plonowała na 
poziomie 4,5-5 ton z hektara. Jare 
odmiany miały tradycyjnie mniej-
szy plon sięgający 3,5-4 t. W przy-
padku jęczmienia rezultaty były 
podobne (4-4,5 t/ha ozimy i 3,5 -4 t/
ha jary). Z hektara rzepaku ozime-
go osiągnięto 2-3 tony, natomiast 
z jarego 1-1,5 t. 

W lipnowskim plony były nie-
co niższe. W przypadku pszenicy 
odpowiednio 3,5-4 t w odmianach 
ozimych i 2,5-3,5 t w odmianach ja-
rych. Niższe były także zbiory jęcz-
mienia. Wyniosły 3-3,2 t w odmia-
nach jarych i 2-3,5 t w odmianach 
ozimych. Niestety, ze zbiorów nie 

mogą być zadowoleni plantatorzy 
rzepaku. Ozimy plonował na po-
ziomie 1,6-2,7 tony, a jary zaledwie 
od tony do półtorej. 

Jeszcze mniej optymizmu 
przyniosły żniwa w wąbrzeskim. Tu 
z hektara pszenicy ozimej zebrano 
zaledwie od 2, do 4,5 t z hektara. To 
o połowę mniej niż w latach uro-
dzajnych. Jęczmień jary plonował 
na poziomie 1,2-4 t, a ozimy 2-5 t. 
W przypadku rzepaku ozimego 
zdarzało się zebrać zaledwie 800 
kg z hektara. Maksymalne plony 
przekraczały 3 t. Rzepak jary obro-
dził jeszcze mniej bo od 500 kg do 
2 ton. 

(pw)
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Krajowy system cyberbezpieczeństwa
PRAWO  Powstanie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC), który będzie wykrywał, zapobiegał 
i minimalizował skutki ataków naruszających bezpieczeństwo informatyczne kraju – to cel ustawy pod-
pisanej 1 sierpnia 2018 roku przez prezydenta. Nowe prawo wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia

Ustawa, która wdraża dyrek-
tywę NIS, utworzy w Polsce kra-
jowy system cyberbezpieczeń-
stwa. W jego skład wejdą m.in. 
najwięksi przedsiębiorcy z wy-
branych sektorów gospodarki 
oraz administracja rządowa i sa-
morządowa.

Ustawa nakłada obowiązki 
na operatorów usług, które mają 
kluczowe znaczenie dla utrzyma-
nia krytycznej działalności spo-
łecznej lub gospodarczej (usługi 
kluczowe). Wśród operatorów 
znajdą się największe banki, fir-
my z sektora energetycznego, 
przewoźnicy lotniczy i kolejowi, 
armatorzy, szpitale i podmioty 
tworzące w Polsce infrastruktu-
rę cyfrową.

Operatorzy 
usług kluczowych
Operatorzy usług kluczo-

wych będą zobowiązani do wdro-
żenia skutecznych zabezpieczeń, 
szacowania ryzyka związanego 
z cyberbezpieczeństwem oraz 
przekazywania informacji o po-
ważnych incydentach i ich obsługi 
we współpracy z jednym z trzech 
CSIRT (Zespołów Reagowania 
na Incydenty Bezpieczeństwa 
Komputerowego). Wymienione 
podmioty będą również zobo-
wiązane do wyznaczenia osoby 
odpowiedzialnej za cyberbezpie-
czeństwo świadczonych usług, 
obsługi i zgłaszania incydentów 
oraz udostępniania wiedzy na 
temat cyberbezpieczeństwa.

Wymaganiami z zakresu 
cyberbezpieczeństwa zostaną 
także objęci dostawcy usług cy-
frowych, czyli internetowe plat-
formy handlowe, usługi przetwa-
rzania w chmurze i wyszukiwarki 
internetowe. Z racji międzynaro-
dowej specyfiki tych podmiotów, 
obowiązki dla dostawców usług 
cyfrowych będą objęte zharmo-
nizowanym na poziomie UE reżi-
mem regulacyjnym.

Krajowy System 
Cyberbezpieczeństwa
Kwestia cyberbezpieczeń-

stwa dotyka wielu aspektów, 
zagrożeń zarówno cywilnych 
jak i wojskowych, potrzeby za-
angażowania różnych organów 
administracji rządowej i służb. 

Dlatego też w ustawie przewi-
dziano różnorodne rozwiązania, 
określono zadania i wskazano 
podmioty odpowiedzialne za ich 
realizację.

Do krajowego systemu cy-
berbezpieczeństwa, poza opera-
torami, będą włączone organy 
administracji publicznej, a także 
przedsiębiorcy telekomunikacyj-
ni – w sposób zharmonizowany 
z istniejącymi uregulowaniami 
w tym zakresie. System zarzą-
dzania cyberbezpieczeństwem 
w Polsce obejmie zarówno po-
ziom roboczy (Zespół ds. Obsłu-
gi Incydentów Krytycznych), jak 
i instytucjonalny (Pełnomocnik 
Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa 
oraz Kolegium ds. Cyberbezpie-
czeństwa).

Nadzór i wymiana 
informacji
Ustawa wskazuje organy 

właściwe ds. cyberbezpieczeń-
stwa, odpowiedzialne za spra-
wowanie nadzoru wobec opera-
torów usług kluczowych i usług 
cyfrowych. Każdemu sektorowi 
określonemu w załączniku został 
przydzielony organ właściwy, 
zgodnie z działami administracji 
rządowej.

Ustawa przewiduje również 
utworzenie pojedynczego punk-
tu kontaktowego ds. cyberbez-
pieczeństwa. Będzie on prowa-
dzony przez ministra właściwego 
do spraw informatyzacji, który 
ma odpowiadać za wymianę in-
formacji na poziomie kraju oraz 
współpracę na poziomie Unii Eu-

ropejskiej.
Obsługa incydentów 
i CSIRT
Ustawa przyjęła federacyjny 

model obsługi incydentów, gdzie 
podmioty krajowego systemu 
będą zgłaszały incydenty do wła-
ściwego CSIRT. Rolę CSIRT przy-
jęły na siebie Agencja Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego (CSIRT 
GOV), Naukowa i Akademicka 
Sieć Komputerowa - Państwowy 
Instytut Badawczy (CSIRT NASK) 
oraz resort obrony narodowej 
(CSIRT MON). Będą one współ-
pracować ze sobą, z organami 
właściwymi do spraw cyberbez-
pieczeństwa, ministrem właści-
wym do spraw informatyzacji 
oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. 
Cyberbezpieczeństwa. Razem za-
pewnią spójny i kompletny sys-
tem zarządzania ryzykiem na 
poziomie krajowym, realizując 
zadania na rzecz przeciwdziała-
nia zagrożeniom cyberbezpie-
czeństwa o charakterze ponad-
sektorowym i transgranicznym, 
a także zapewniając koordynację 
obsługi zgłoszonych incydentów.

Podmioty wchodzące w skład 
krajowego systemu cyberbezpie-
czeństwa utworzą spójny system 
pozwalający na podejmowanie 
różnorodnych i skutecznych 
działań zarówno przeciwdziała-
jących zagrożeniom, jak i zapew-
niających skuteczne reagowanie 
w przypadku pojawienia się ta-
kich zagrożeń.

Ministerstwo Cyfryzacji
fot. pixabay/ilustracyjne

Egzotyczne wakacje? Bądź czujny!
W ostatnich latach zatrzymano wielu Polaków narkokurierów. Jest to efekt dzia-
łalności gangów, których ofiarami stają się coraz częściej polscy turyści. 

Podróże

Przemytnicy znajdują swo-
je ofiary w restauracjach oraz 
hotelach. Nawiązują znajomość, 
a potem proszą o przewiezienie 
przez granicę paczki albo pod-
rzucają narkotyki do bagażu. 
W ten sposób ofiarami gangów 
narkotykowych staje się rocznie 
co najmniej pół tysiąca Polaków. 

Zagrożenia karne
Zgodnie z art. 55 ust. 1 usta-

wy o przeciwdziałaniu narkoma-
nii, kto wbrew przepisom usta-
wy dokonuje przywozu, wywozu, 
wewnątrzwspólnotowego naby-
cia, wewnątrzwspólnotowej do-
stawy lub przewozi przez tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub terytorium innego państwa 
środki odurzające, substancje 
psychotropowe lub słomę ma-
kową, podlega grzywnie i karze 
pozbawienia wolności do lat 5. 

Konsekwencje 
w innych krajach
Władze Kolumbii systema-

tycznie zaostrzają kary za prze-
stępstwa związane z przemytem 
narkotyków. Zgodnie z przepi-
sami aktualnie obowiązujące-
go kodeksu karnego, przemyt 
kokainy w ilości między 100 g 
a 2000 g zagrożony jest karą 
bezwzględnego pozbawienia 
wolności w wymiarze od 6 do  
8 lat oraz karą grzywny w wyso-

kości ponad 50 tys. USD. Złago-
dzenie kary w postaci zwolnienia 
warunkowego (bez możliwości 
opuszczenia Kolumbii), możliwe 
jest po odbyciu 2/3 zasądzonej 
kary. Biorąc pod uwagę trudne 
warunki panujące w zakładach 
karnych, niezbędna jest stała 
pomoc finansowa i materialna 
ze strony rodziny. Ze względu na 
brak umowy o wzajemnym wy-
konywaniu wyroków w sprawach 
karnych, obywatele polscy skaza-
ni za przestępstwa narkotykowe 
na terenie Kolumbii, nie mogą 
odbywać wyroków w Polsce. 

Kraje, w których za przemyt 
narkotyków skazuje się turystów 

JAk nie stAć się OfiARą PRzemytnikóW:
• nie należy zostawiać swoich bagaży bez dozoru w miejscach publicz-
nych; 

• nie należy powierzać swoich bagaży osobom obcym; 

• nie należy przyjmować od osób nie w pełni zaufanych żadnych rze-
czy w celu przewiezienia przez granicę i przekazania ich później osobom 
trzecim; 

• należy zabezpieczać bagaż, żeby nie było do niego łatwego dostępu 
np. zamykać walizki na kluczyki; 

• w czasie kontroli granicznej należy szczególnie pilnować walizek, aby 
uniknąć ich celowej podmiany; 

• warto stosować zasadę ograniczonego zaufania wobec wyjątkowo 
atrakcyjnych ofert wyjazdu za granicę; 

• najważniejsze: zgłaszać funkcjonariuszom policji, Służby Celno-Skarbo-
wej lub Straży Granicznej każdą próbę wykorzystania do przewiezienia 
podejrzanych pakunków

na karę śmierci: Tajlandia, Chiny, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie, 
Indonezja, Malezja czy Wietnam. 
To również kraje, które odwie-
dza coraz więcej Polaków. MSZ 

ostrzega o bardzo surowych ka-
rach dla obcokrajowców zatrzy-
manych z narkotykami.

Służba Celno-Skarbowa
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Obyczaje 

Odwiedź wioski tematyczne
W naszym województwie działa kilkanaście wiosek tematycznych, czyli nowo-
czesnych projektów promujących turystykę w małych miejscowościach i wsiach. 
Można w nich między innymi wypiekać chleb czy wcielić się w rolę zielarza.

 Lipno
 W piątek 31 sierpnia w parku miejskim w Lipnie odbędzie się 

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 Dawi-
da Korbaczyńskiego. Grupa nagrała takie utwory jak: „Bezwładnie”, 
„Takiego chłopaka” czy „Krystyno”. Wstęp wolny.

 Golub-Dobrzyń
 W niedzielę 12 sierpnia o 10.00 na Zamku Golubskim rozpocz-

nie się 51. Toruńska Wystawa Psów Rasowych. Wstęp wolny.
 Wąbrzeźno
 W piątek 10 sierpnia o 16.00 na wzgórzu zamkowym w Wą-

brzeźnie rozpocznie się festyn rycerski. Uczestnicy będą mogli zo-
baczyć specjalnie przygotowany na tę okazję pokaz broni i mody 
średniowiecznej, pojedynki rycerskie prawdziwymi pistoletami 
czarnoprochowymi, wystrzały artyleryjskie, potyczki rycerskie czy 
pokaz wybijania monet – informuje Wąbrzeski Dom Kultury. Nie 
zabraknie również gier i zabaw plebejskich, warsztatów rękodziel-
niczych i degustacji średniowiecznych przysmaków. Zwieńczeniem 
spotkania przygotowanego dla miłośników kultury średniowiecz-
nej będzie spacer historyczny z regionalistą Pawłem Beckerem pn. 
„Wąbrzeźno w czasach świetności zamku Biskupów Chełmińskich”. 
Organizatorzy opowiedzą też o tajemnicach, które kryje wąbrzeski 
zamek. Wstęp jest bezpłatny. 

 12 sierpnia po raz czwarty Wąbrzeski Dom Kultury zorganizuje 
Przegląd Kapel Podwórkowych. Gwiazdą wieczoru będzie grupa di-
sco polo – Milano. 

 W sobotę 18 sierpnia o 19.30 na pl. Jana Pawła II odbędzie się 
„Muzyczne Popołudnie”. Wystąpią Molekuły, Starting Over oraz 
inne, lokalne zespoły. Wstęp wolny. 

 20 sierpnia o godz. 11.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury będzie 
można obejrzeć przedstawienie teatralne pt. „Złota kaczka”. Wy-
konawcami spektaklu są aktorzy teatru Krak-Art z Krakowa. Tym 
razem dzieci będą mogli zobaczyć losy Szewczyka, który stał się bo-
gaty za sprawą złotej kaczki. Młodzi widzowie dowiedzą się, że bo-
gactwo szczęścia nie daje, jeśli nie można się nim dzielić z innymi. 
Tradycyjnie już ciekawa sceneria, kostiumy i czynny udział dzieci 
w teatrzyku sprawią, że będzie to zaczarowana podróż do krainy 
bajek. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie WDK od pon. do pt. 
w godz. 12.00-16.00.

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

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

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

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

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Kosmiczny festiwal 
WYDARZENIA  W dniach 20-23 września w Rypinie zosta-
nie zorganizowany festiwal „Rypin na Marsie”. Na gości czeka 
mnóstwo atrakcji

– Dzięki wykorzystywaniu 
nieoczywistego potencjału tury-
stycznego danej miejscowości, 
poprzez całkowicie oddolne ini-
cjatywy, twórcy wiosek tema-
tycznych w innowacyjny sposób 
przyczyniają się do rozwoju wsi 
i aktywizacji ich mieszkańców– 
mówi marszałek Piotr Całbecki.

Dwie wioski tematyczne 
działają w powiecie golubsko-
dobrzyńskim. Pierwsza z nich 
– „Nocy i Dni” znajduje się 
w Płonnem w gminie Radomin. 

Nawiązuje ona do pobytu w tej 
miejscowości Marii Dąbrowskiej. 
We wsi znajduje się Izba Pamięci 
Marii Dąbrowskiej – gromadząca 
pamiątki po pisarce, pozostałości 
zabytkowego pałacu otoczone-
go parkiem dworskim, Góra Mo-
drzewiowa – na której Dąbrow-
ska pisała i malowała. W wiosce 
organizowane jest między innymi 
„Serbinowskie Żniwobranie” na-
wiązujące do najsłynniejszej po-
wieści Dąbrowskiej. Kontakt pod 
numerem telefonu 731 719 230. 

W Macikowie działa Wieś Ma-
ciejowskiej Duszy. Temat prze-
wodni nawiązuje do lokalnego 
podania o kowalu Macieju i gęsia-
reczce Zosi. Odwiedzający poznają 
gatunki ziół i ich lecznicze działa-
nie. W ramach zajęć rękodzielni-
czych uczestnicy mogą przygo-
tować obraz wyklejany ziarnami, 
ozdobić pisankę lub gipsową gą-
skę. Na dzieci czekają też zabawy 
ruchowe. Kontakt pod nr. tel. 533 
656 800.

(ToB)

Skąd pomysł na taki festi-
wal? – W 1976 roku Międzyna-
rodowa Unia Astronomiczna za-
decydowała, że jeden z kraterów 
na Czerwonej Planecie będzie 
nosił nazwę naszego miasta – 
Rypin – tłumaczy burmistrz Pa-
weł Grzybowski. – Jeszcze tylko 
trzy miasta polskie mają swoje-
go bliźniaka na Marsie: Grójec, 
Puławy i Puńsk. Dlaczego Ry-
pin trafił na Marsa? To zasługa 
naszej spółdzielni mleczarskiej 
ROTR, produkującej tak wyborne 
produkty mleczarskie – ekspor-
towane swego czasu w wielkich 
ilościach na zachód Europy – że 
aż urzekły komisję NASA. 

Event artystyczno-naukowy 
swą pieczą objęła znana i ce-
niona w całej Europie profesor 
nadz. UAP dr hab. Marta Smo-
lińska. Organizatorzy przygoto-

wali szeroki wachlarz atrakcji, 
wśród których znajdzie się wiele 
ciekawych propozycji zarówno 
dla dzieci, jak i dorosłych mię-
dzy innymi: wernisaż wystawy 
Rypin na Marsie, w ramach któ-
rego pokazane zostaną prace 
nie tylko zawodowych artystów 
polskich i zagranicznych (takich 
jak: Lidia Kot, Anna Królikie-
wicz, Michał Kałużny – astrofo-
tografia, Anne Peschken i Marek 
Pisarsky), ale i przedszkolaków, 
wychowanków lokalnego domu 
dziecka; pokaz filmów animo-
wanych wykonanych pod okiem 
Magdaleny Bryll, wystawa astro-
fotografii pracowników tutejszej 
astrobazy, astrofotografa ama-
tora – Małgorzaty Gołębiew-
skiej oraz guru polskiej gałęzi 
tej dziedziny fotografii, czyli Mi-
chała Kałużnego. 

Na placu imprezowym przy 
ul. Nowy Rynek stanie autor-
ska rzeźba Lidii Kot, a po całym 
mieście podróżować będzie wę-
drująca boja zbierająca przekazy 
na Marsa. Wielką atrakcją będzie 
pieczenie krateru marsjańskie-
go, nawiązującego strukturą 
do powierzchni Czerwonej Pla-
nety. Pokazy filmów, warszta-
ty z astrofotografii pod okiem 
Michała Kałużnego, warsztaty 
z Wojciechem Ulmanem w za-
kresie specjalnych efektów fil-
mowych - to kolejne z atrakcji 
przeznaczonych dla sympaty-
ków kosmosu. 

Szczegółowy, godzinowy 
program festiwalu w kolejnym 
wydaniu naszego tygodnika. 

(ToB)
fot. UM Rypin
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06:00 Elif

06:00 Elif odc. 297 - serial
06:55 Mosty Ameryki. Historia 
 Rudolfa Modrzejewskiego 
 odc. 2 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny na rafi e koralowej 
 - fi lm 
09:05 Ranczo odc. 18 s. 2 - serial 
10:05 Komisarz Alex odc. 83 s. 7 
 - serial
11:05 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 2 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes  rolniczy
12:25 Agropogoda 
12:30  rolniczy  
12:45 Jezioro Bodeńskie - ostoja 
 dzikiej przyrody fi lm
13:50 Elif odc. 298 - serial 
14:40 Opole na bis - koncert 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 13 - serial 
16:05 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 159 - serial 
17:00 Teleexpress
17:18 Pogoda
17:25 Tour de Pologne 
17:30 Tour de Pologne 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:28 Tour de Pologne - kronika
20:30 Leśniczówka odc. 14 - serial 
21:00 Sprawa dla reportera 
22:00 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 9
22:30 Ojciec Mateusz 
 odc. 204 s. 16 - serial
23:25 Ocaleni odc. 20
00:25 Wojsko-polskie.pl 
00:50 Anno Domini - Biblii ciąg dalszy 
 odc. 11 - serial

05:10 Ukryta prawda odc. 301 - serial 

06:10 Szpital odc. 375 - serial 

07:05 Sąd rodzinny odc. 94 - serial 

08:05 Brzydula odc. 13 - serial 

08:40 Brzydula odc. 14 - serial 

09:15 Magda M. odc. 13 s. 3 - serial 

10:15 Mango -Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 650 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 95 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska   

 odc. 549 - serial 

14:55 Szpital odc. 376 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 5 - serial

16:50 Dr House odc. 5 s. 4 - serial 

17:50 Brzydula odc. 15 - serial 

18:25 Brzydula odc. 16 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 651 - serial 

20:00 Billy Madison - komedia

21:55 Lucyfer odc. 5 - serial

22:55 Rush odc. 6 - serial 

23:55 Zombikalipsa - horror 

01:55 Moc magii odc. 214

06:00 Spadkobiercy odc. 20
07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 23 - serial
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 24 - serial
08:00 Drużyna A odc. 18 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 13 - serial
10:00 Na patrolu odc. 29 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 30 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 19 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 14 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 109 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 177
15:00 Esmeralda odc. 86
16:00 Esmeralda odc. 87
17:00 Esmeralda odc. 88
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 412 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 413 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 196 - serial
21:05 Parasol bezpieczeństwa 
 - komedia
23:00 Operacja Terror - thriller 
00:50 Anthony Bourdain: 
 Bez rezerwacji odc. 12 - serial
01:50 Zagadkowe zgony odc. 10
  - serial

08:00 Niewolnica Victoria odc. 4

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 14 - serial 

10:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 7 s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 7 s. 10 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 8 s. 10 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 34 - serial 

14:00 Zbuntowany anioł odc. 7

15:00 Zbuntowany anioł odc. 8

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 9 s. 10 - serial

17:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 10 s. 10 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 17 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 18 - serial 

20:00 Boski żigolo w Europie - komedia 

21:30 Wielki Stach - komedia

23:50 Kabaretobranie 2017, czyli IX  

 Zielonogórska Noc Kabaretowa  

 odc. 3

01:00 Dyżur odc. 1

08:00 Dezerterzy odc. 81

08:30 Informacje kulturalne 

08:50 Niemcy - dramat

11:00 Przeprowadzki odc. 4 - serial 

12:05 Przeprowadzki odc. 5 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1314

13:25 Ceremonia pogrzebowa  - dramat

15:05 Wesoła noc smutnego  

 biznesmena - nowele

15:50 Znaki czasu 

16:30 Anioł dziwnych przypadków  - fi lm

16:55 U pana Boga za piecem  

 - komedia 

18:45 W piątą stronę świata 

 odc. 1 - serial 

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

20:00 Cień Archanioła - spektakl 

21:30 Ringo Kid - western 

23:35 Scena klasyczna odc. 22

00:20 Dziennik fi lozofa odc. 123

06:50 Był taki dzień odc. 649
06:55 Ślady odc. 2 - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 65
08:35 Tańczący z naturą 
 odc. 21 s. 2 - serial
09:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 3 - serial 
10:10 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 9
10:35 Podróże z historią odc. 9 s. 1
11:10 Flesz historii  
11:30 Życie po radziecku odc. 2 - serial
12:00 Wybaczyć wszelkie zło - fi lm 
13:00 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 70
14:30 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 30 - serial
15:10 Jedwabny szlak odc. 1 - serial
16:15 Historia Polski 
17:10 Taśmy bezpieki odc. 29
17:40 1920. Wojna i miłość 
 odc. 4 - serial
18:30 Koło historii odc. 49
19:00 Sensacje XX wieku odc. 77
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Opowieść o Indiach odc. 3 - fi lm 
21:40 Wojenne dziewczyny 
 odc. 3 - serial
22:40 Spór o historię odc. 89
23:15 Historie prawdziwe odc. 3
23:50 Historie prawdziwe odc. 4
00:35 Życie Kamila Kuranta 
 odc. 1 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Monster Trucków 
 - serial
09:00 Na zdrowie  
09:20 Biblia. Natchnione przez Boga  
 słowo odc. 3
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial 
11:35 Przyroda i ludzie 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Święty na każdy dzień 
14:00 Kod Genesis - dramat
15:35 Wakacje z Chopinem - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę  
 i świat 
16:35 Porady medyczne Bonifratrów 
17:00 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło”
17:05 Syria 
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. 22 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. 10
22:30 Z wędką nad wodę w Polskę  
 i świat 
23:00 Słuszna walka 

05:55 Na dobre i na złe odc. 692 
 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 22 s. 2
07:20 Makłowicz w podróży odc. 148
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 131
11:25 Rodzinka.pl odc. 206 s. 10
 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1876 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 12
13:55 Zmiennicy odc. 13 - serial 
14:55 Postaw na milion 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 55 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 133 s. 6 - serial 
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 17 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1876 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1877 
 - serial 
20:40 Mistrzostwa Europy w Berlinie  
 Lekkoatletyka
20:50 Mistrzostwa Europy w Berlinie  
 Lekkoatletyka
22:15 Kapitan Alatriste - fi lm
00:45 Kontakt odc. 6 - serial

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 984 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 985 - serial
08:20 Doradca smaku 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 8
09:30 Szkoła odc. 340 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 598 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 8
12:30 19+ odc. 254 - serial 
13:00 19+ odc. 255 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 990 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 4
16:00 Szkoła odc. 341 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 9 
18:00 Ukryta prawda odc. 599 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5397
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej odc. 2728 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 102
21:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 16
22:30 Wyrolowani - komedia 
00:40 Bodyguard - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
07:45 Trudne sprawy odc. 566 - serial 
08:45 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 588 - serial 
09:15 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 589 - serial 
09:45 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 96 - serial 
10:45 Dlaczego ja? odc. 709 - serial 
11:45 Gliniarze odc. 220 - serial 
12:45 Trudne sprawy odc. 617 - serial 
13:45 Sekrety rodziny odc. 43 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 672 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3691  
16:35 Gliniarze odc. 162 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 44 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 17 - serial 
20:00 Moja dziewczyna wychodzi 
 za mąż - komedia
22:10 To Twoja wina odc. 10 - serial
23:10 Emsi na tropie odc. 6
00:15 Bez bagażu - komedia

07:05 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 08:00 Dezerterzy 08:00 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat

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

Kiepskich

Tom traktuje kobiety przedmiotowo. Wyjątkiem 
jest długoletnia i platoniczna przyjaźń z malarką 
Hanną. Gdy kobieta wyjeżdża służbowo do 
Szkocji, Tom uświadamia sobie, jak bardzo mu jej 
brakuje.

Danny i Wheeler pracują przy promocji napoju 
energetycznego. Za próbę odzyskania auta, 
skonfi skowanego z powodu złego parkowania, 
zostają skazani na 150 godzin prac społecznych.

„Wyrolowani”
(2008r.) TVN 22:30

„Moja dziewczyna 
wychodzi za mąż”

(2008r.) Polsat 20:00
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06:05 Elif

06:05 Elif odc. 298 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 159 - serial
07:55 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm!   
08:35 24 godziny na rafi e koralowej  
 - fi lm 
09:05 Ranczo odc. 19 s. 2 - serial 
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 84 s. 7 - serial
11:00 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 3 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes  
12:35 Agropogoda 
12:45 Czy bobry uratują Las Vegas?  
 - fi lm 
13:50 Elif odc. 299 - serial 
14:35 Opole na bis - koncert 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!   
15:40 Leśniczówka odc. 14 - serial 
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 160 - serial 
17:00 Teleexpress
17:19 Pogoda
17:25 Tour de Pologne 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:08 Pogoda dla żeglarzy 
20:10 Alarm!  
20:25 Sport 
20:27 Tour de Pologne - kronika 
20:30 Mistrzostwa Europy w Berlinie  
 Lekkoatletyka
22:15 Big Music Quiz odc. 7
23:15 Discopoland odc. 7 - serial
23:55 Savages: ponad bezprawiem  
 - thriller 
02:15 Dwie prawdy - thriller 

05:10 Ukryta prawda odc. 302 - serial 

06:10 Szpital odc. 376 - serial 

07:05 Sąd rodzinny odc. 95 - serial 

08:05 Brzydula odc. 15 - serial 

08:40 Brzydula odc. 16 - serial 

09:15 Magda M. odc. 14 s. 3 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 651 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 96 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 550 - serial 

14:55 Szpital odc. 377 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 - serial

16:50 Dr House odc. 6 s. 4 - serial 

17:50 Brzydula odc. 17 - serial 

18:25 Brzydula odc. 18 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 652 - serial 

20:00 Dziewczyny z drużyny III 

 - komedia 

22:10 Tombstone - western 

0:50 American Horror Story: Murder  

 House odc. 2 s. 1 - serial 

6:00 Spadkobiercy odc. 21

7:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 24 - serial

7:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 25 - serial

8:00 Drużyna A odc. 19 - serial

9:00 Detektyw Monk odc. 14 - serial

10:00 Na patrolu odc. 31 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 32 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 20 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial

13:00 Galileo odc. 676

14:00 Galileo odc. 677

15:00 Esmeralda odc. 89

16:00 Esmeralda odc. 90

17:00 Esmeralda odc. 91

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 413 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 414 - serial 

20:00 Mistrz kierownicy ucieka 

 - komedia

22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 193 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 194 - serial

00:00 Larwa - fi lm

04:35 Kontrakt na miłość odc. 19
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 119 - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 5
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 16 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 s. 2 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 10 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 10 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 35 - serial 
14:00 Zbuntowany anioł odc. 9
15:00 Zbuntowany anioł odc. 10
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 10 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 10 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 19 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20 - serial 
20:00 13. dzielnica - fi lm
21:30 Po prostu walcz II - fi lm
23:35 Spartakus: Krew i piach 
 odc. 9 - serial
00:35 Spartakus: Krew i piach 
 odc. 10 - serial

08:00 Chuligan literacki odc. 91

08:30 Studio Kultura - rozmowy

08:50 U pana Boga za piecem 

 - komedia

10:35 Zezem odc. 7 - serial 

11:00 Przeprowadzki odc. 6 - serial 

12:05 Przeprowadzki odc. 7 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy

13:20 Prawdę mówiąc odc. 13

13:50 Tu, gdzie śpiewał Jan Kiepura  

 - koncert 

14:45 Ikony muzyki odc. 4 - serial

15:45 List - dramat

16:45 Spirala  - dramat

18:20 Videofan odc. 64

18:40 W piątą stronę świata 

 odc. 2 - serial 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 W objęciach węża - dramat

22:15 Mój przyjaciel wróg - fi lm 

23:20 Dziennik fi lozofa odc. 124

23:35 Tu, gdzie śpiewał Jan Kiepura  

 - koncert 

00:30 Ringo Kid - western

06:50 Był taki dzień odc. 650
07:00 Historia Polski 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 66
08:35 Klasztory polskie odc. 8
09:20 Wojenne dziewczyny 
 odc. 3 - serial
10:10 Tajemnice Państwa 
Podziemnego odc. 2 - serial
10:45 Podróże z historią odc. 50 s. 5
11:20 Taśmy bezpieki odc. 29
11:55 303 - fi lm 
13:05 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 77
14:30 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 31 - serial
15:10 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 1 - serial
16:15 Ślady odc. 3 - fi lm 
17:15 Żeglarze i piraci odc. 1 - serial
17:50 1920. Wojna i miłość 
 odc. 5 - serial
18:40 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 10
18:55 Sensacje XX wieku odc. 33
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL w  
 DTV odc. 27
20:30 Najdziwniejsza broń na świecie  
 odc. 5 - fi lm 
21:35 Wojenne dziewczyny 
 odc. 4 - serial
22:25 Szerokie tory odc. 45
22:55 Mój pradziad Melchior  
 Wańkowicz - fi lm 
00:05 Życie Kamila Kuranta 
 odc. 2 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 22 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. 6 - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Niebieskooki Anioł - fi lm 
13:10 Święty na każdy dzień 
13:15 Piloci. Biało-czerwoni z Dęblina  
 - fi lm 
14:00 Ty idź pierwszy! - fi lm 
14:55 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
z Koronką do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 20 - serial
17:00 Boliwia odc. 7 - 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 Msza święta w intencji
  Ofi ar katastrofy smoleńskiej 
 w Bazylice  Archikatedralnej 
 pw. Męczeństwa św. Jana  
 Chrzciciela w Warszawie 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Pokochać Boga  - fi lm
23:35 Betafo - fi lm 

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 693 - serial 
06:55 Anna Dymna - spotkajmy się 
07:20 Makłowicz w podróży odc. 159
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 132
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 207 s. 10 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1877 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 13
14:00 Coś dla Ciebie odc. 162
14:25 Makłowicz w podróży odc. 160
14:55 Postaw na milion 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 56 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 134 s. 6 - serial 
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 18 - serial 
19:35 Mistrzostwa Europy w Berlinie  
 Lekkoatletyka
20:40 W cywilu III - thriller 
22:25 CSI: Kryminalne zagadki Las  
 Vegas odc. 12 s. 15 - serial
23:20 CSI: Kryminalne zagadki Las  
 Vegas odc. 13 s. 15 - serial
00:15 Kapitan Alatriste - fi lm

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 986 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 990 - serial
08:20 Doradca smaku 
08:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 11 s. 8
09:30 Szkoła odc. 341 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 599 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 9
12:30 19+ odc. 256 - serial 
13:00 19+ odc. 257 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 992 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 994 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 4
16:00 Szkoła odc. 342 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 10 
18:00 Ukryta prawda odc. 600 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5398
20:00 Hobbit: Pustkowie Smauga - fi lm
23:20 Oczy węża - dramat 
01:25 Kuba Wojewódzki odc. 7 s. 11

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 567 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 590 - serial 

09:15 SuperPies odc. 9

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 97 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 710 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 221 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 618 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 44 - serial 

14:45 Dlaczego ja? odc. 673 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3692

16:35 Gliniarze odc. 163 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 45 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 81 - serial 

20:05 Gwiezdne wojny VI 

 - Powrót Jedi - fi lm

23:00 Umów się ze mną. Take me out  

 odc. 9

00:20 Piła - horror 

07:05 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:00 Chuligan literacki 08:05 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

11:55 Barwy Szczęścia 08:20 Doradca smaku 08:45 Malanowski 
i Partnerzy

Budowa drugiej Gwiazdy Śmierci dobiega 
końca. Siły rebeliantów przygotowują się do 
starcia z Imperium. Postanawiają podzielić się 
na dwa oddziały. Jeden ma przeprowadzić akcję 
dywersyjną na Endorze.

Hobbit Bilbo kontynuuje podróż przez Śródziemie. 
Celem wyprawy jest odzyskanie Ereboru – dawnego 
królestwa krasnoludów. Przemierzając kolejne krainy, 
zbliża się coraz bardziej do siedziby Smauga.

„Gwiezdne wojny VI – Powrót Jedi”
(1983r.) Polsat 20:05

„Hobbit: Pustkowie Smauga”
(2013r.) TVN 20:00



Sobota, 11 sierpnia 2018

06:25 Sprawa dla reportera

05:45 Weterynarze z sercem 
 odc. 29 - 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. 9
08:45 Zakochaj się w Polsce odc. 80
09:15 Studio Raban odc. 38
09:45 Rodzinny ekspres odc. 42
10:10 Słodkie życie odc. 7 - serial
10:50 Janosik odc. 7- serial
11:40 Opole na bis - koncert 
12:00 Leśniczówka 
 odc. 11, 12, 13, 14 - serial
13:50 Okrasa łamie przepisy odc. 101
14:20 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? odc. 7
14:40 Komisariat odc. 26 - serial
15:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 13 - serial 
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 10 s. 1, - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Polski grill odc. 4
17:55 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 19
18:55 Opole na bis - koncert 
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:07 Tour de Pologne - kronika
20:10 Mistrzostwa Europy w Berlinie 
Lekkoatletyka
20:15 Mistrzostwa Europy w Berlinie 
Lekkoatletyka
22:15 Nietykalni - komediodramat 
00:15 Życzenie śmierci V- fi lm

05:40 Ukryta prawda odc. 303 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Magda M. odc. 10 s. 3 - serial 

10:00 Brzydula odc. 9 - serial 

10:35 Brzydula odc. 10 - serial 

11:10 Brzydula odc. 11 - serial 

11:45 Brzydula odc. 12 - serial 

12:20 Brzydula odc. 13 - serial 

12:50 Brzydula odc. 14 - serial 

13:25 Strachy na psiaki - komedia 

15:10 Szczeniackie wojsko - komedia 

17:15 Czarna owca - komedia 

19:00 Footloose - komediodramat 

21:25 Rodzinny weekend - komedia 

23:40 Zabójcza broń - komedia

02:00 Moc magii odc. 216

06:00 Spadkobiercy odc. 22
07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  
 odc. 10 - serial 
07:35 Tom i Jerry Show odc. 19 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 20 - serial
08:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  
 odc. 11 - serial 
08:55 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  
 odc. 12 - serial 
09:30 Turbo Fast odc. 10 - serial
09:55 Turbo Fast odc. 11 - serial
10:20 Dzielna Mysz odc. 6 - serial
10:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 410 - serial 
11:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 411 - serial 
12:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 412 - serial 
13:45 STOP Drogówka odc. 178
14:45 Żelazna dama - fi lm
17:00 Domy za grube miliony 
 odc. 11 - serial
18:00 Żona dla milionera odc. 11
19:00 Galileo odc. 678
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 413 - serial 
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 414 - serial 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 195 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 196 - serial
00:00 Zwierz - horror 

05:40 Hotel Zacisze odc. 5 s. 2 - serial 

06:10 Hotel Zacisze odc. 6 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 71 s. 3

07:55 Szalone fabryki polskiej muzyki!  

 odc. 4

08:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 12 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 13 - serial 

10:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 14 - serial 

11:40 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 15 - serial 

12:35 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 16 - serial 

13:35 K-9: Prywatny detektyw 

 - komedia

15:30 Instrukcji nie załączono 

 - komediodramat 

17:55 Wygrane marzenia - komedia

20:00 Pan życia i śmierci - thriller 

22:35 Kula w łeb - fi lm

00:10 Legionista - fi lm

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 17 - serial 

09:05 Gwiazdy tamtych lat odc. 6

09:40 Birma - kraj poezji - fi lm 

11:20 Na skraju lasu - komedia 

13:05 Czy jest tu panna na wydaniu?  

 - komedia 

14:35 Wydarzenie aktualne 

15:30 Siedem czerwonych róż, czyli 

Benek Kwiaciarz o sobie i o innych 

 - komedia 

16:55 Jerzy Grotowski. Próba portretu  

 - fi lm 

18:10 20 000 dni na Ziemi - fi lm 

20:00 Dzieciństwo wodza - dramat

22:05 Frank Sinatra: A Man & His  

 Music+Ella+Jobim - koncert 

23:15 Polowanie - dramat

01:20 Dzieciństwo wodza  - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 651
07:00 Rosja. Podróże z Jonathanem  
 Dimblebym odc. 3 - fi lm 
08:05 Regiony z historią odc. 11
08:30 Podróże z historią odc. 50 s. 5
09:05 Znak orła odc. 7 - serial
09:40 Znak orła odc. 8 - serial
10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 2
10:45 Blok odc. 3 - serial
11:45 Polskie orlęta na pakistańskim  
 niebie - fi lm 
12:40 Sprint przez historię Przemysława  
 Babiarza odc. 18
13:10 Perły Adriatyku - fi lm
14:10 Szerokie tory odc. 53
14:40 Wielka gra odc. 98
15:45 Spór o historię odc. 90
16:30 Ochotnicy Roku Dwudziestego  
 - fi lm 
17:25 Polska i świat z historią w tle  
 odc. 83
17:50 Egipt odc. 4 - serial
18:50 Opowieść o Indiach odc. 3 - fi lm
20:00 Wojownicy czasu odc. 9
20:35 Kariera Nikodema Dyzmy 
 odc. 5 - serial 
21:35 Czas leśnych kurierów - fi lm 
22:20 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 4 - serial 
23:25 Ocenzurowane taśmy - fi lm
01:05 Lekcja martwego języka  - dramat

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
09:00 Trzeci Testament  - serial 
09:55 Izba Pamięci Pułkownika  
 Kuklińskiego 
10:00 Informacje dnia 
10:15 100 cudownych miejsc na  
 świecie  - serial 
10:30 Święty na każdy dzień 
10:35 Polski punkt widzenia 
11:00 Jubileusz 50-lecia koronacji  
 obrazu MB Świętolipskiej 
12:50 Porady medyczne Bonifratrów  
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Pokochać Boga - fi lm
15:30 Wierzę w Boga 
15:45 Spotkania z ekologią odc. 30
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary odc. 2 - serial
17:00 Gospodarcze fi lary 
 niepodległości odc. 2
17:20 Kartka z kalendarza 
17:25 Kolory świętości 
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie  
 Warszawskie  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela” 
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego  
 Długosza 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie  - serial 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Król Dawid odc. 7 - serial
22:50 Kościuszko: Jeszcze Polska  
 zatańczy - fi lm 

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 694 - serial
06:55 Rodzinka.pl 
 odc. 208, 209 s. 10 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 Pociąg do podróży odc. 1 - serial
11:00 Makłowicz w podróży odc. 161
11:35 Goryle we mgle - fi lm
14:00 Familiada 
14:30 Koło fortuny 
15:10 XV Mazurska Noc Kabaretowa -  
 Mrągowo 2013 
16:20 Rodzinka.pl 
 odc. 210 s. 11 - serial
16:50 Słowo na niedzielę 
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 704 - 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. 8
19:55 Kocham Cię, Polsko!
  - rozgrzewka  
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 130
21:35 La La Poland odc. 7
22:30 IX Płocka Noc Kabaretowa 2015  
 odc. 1, 2
00:30 Gang dzikich wieprzy - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 3 s. 9

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 15

11:00 Na Wspólnej odc. 2725 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2726 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2727 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2728 - serial

12:50 Złodzieje odc. 2 s. 2

13:30 MasterChef Junior odc. 7 s. 3

15:00 Druga twarz odc. 4 s. 2

16:00 Dorota inspiruje odc. 4

17:00 Projekt Lady odc. 12 s. 3

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 16

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5399

20:00 Bodyguard - fi lm

22:45 Dzień dobry TV - komedia 

01:05 Starcie tytanów  - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:30 Ultrapies - komedia 

09:15 My3 odc. 38

09:45 My3 odc. 40

10:15 Ewa gotuje odc. 306

10:50 Krzyżacy - fi lm 

14:35 Jaś Fasola odc. 10 s. 1 - serial 

15:10 Jaś Fasola odc. 13 s. 1 - serial 

15:50 Joker odc. 55

16:50 Joker odc. 56

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 91

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 92

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich odc. 

82 - serial 

20:10 Księga dżungli - fi lm

22:35 Znaki - thriller 

00:50 Chirurdzy odc. 94 - serial 

08:55 Magda M. 13:45 STOP Drogówka 08:55 Lombard. Zycie pod 
zastaw

13:05 Czy jest tu panna na 
wydaniu ?

10:15 Okrasa łamie 
przepisy

14:30 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 10:15 Ewa gotuje

W laboratorium doktora Barsinistera dochodzi 
do wypadku, w wyniku którego niepozorny 
pies zaczyna mówić ludzkim głosem. Dzięki 
tajemniczej substancji z gabinetu doktora zyskuje 
także niezwykłą moc.

Ukazana przez pryzmat wspomnień starej 
i schorowanej Margaret Thatcher opowieść o byłej 
brytyjskiej premier i cenie, jaką przyszło jej zapłacić 
za przebywanie na szczytach władzy.

„Żelazna dama”
(2011r.) TV 4 14:45

„Ultrapies”
(2007r.) Polsat 07:30
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05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3318
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Discopoland odc. 8 - serial
09:15 Ziarno odc. 667
09:45 Weterynarze z sercem 
 odc. 30 - serial
10:15 Słodkie życie odc. 8 - serial
10:45 Janosik odc. 8 - serial
11:35 Sekrety mnichów odc. 26
11:55 Między ziemi  ą a niebem 
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:55 Szpiedzy wśród zwierząt 
 odc. 4 - serial
14:00 Sonda 2 odc. 84
14:30 Miasteczko
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 11 s. 1 - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Big Music Quiz odc. 8
18:40 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:08 Tour de Pologne
20:15 Mistrzostwa Europy w Berlinie  
 Lekkoatletyka
22:20 Pensjonat nad rozlewiskiem  
 odc. 9 - serial
23:20 Rosa: Duchy przeszłości 
 odc. 4 - fi lm
01:00 Bejbi Blues

06:00 Spadkobiercy odc. 23

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

odc. 11  - serial 

07:35 Turbo Fast odc. 10  - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 21  - serial

08:35 Tom i Jerry Show odc. 20  - serial

08:55 Królowa śniegu odc. 12 - fi lm

10:50 Galileo odc. 677

11:50 Galileo odc. 678

12:50 Wielka draka w chińskiej dzielnicy 

- fi lm

14:55 Mecenas Lena Barska odc. 

13  - serial 

15:55 Mecenas Lena Barska odc. 

14  - serial 

16:55 Mistrz kierownicy ucieka - 

komedia

 19:00 Galileo odc. 679

20:00 Champion II - fi lm

22:00 Naznaczony - horror 

00:15 STOP Drogówka odc. 178

05:20 Niesamowite! odc. 20  - serial 

06:15 Magnum odc. 10 s. 7  - serial

07:00 Skorpion odc. 13  - serial

07:55 Skorpion odc. 14  - serial

08:50 Flash odc. 4 s. 2  - serial

09:40 Wojciech Cejrowski. Boso -  

 Ziemia Święta odc. 5, 6, 7

11:25 Kochany urwis II - komedia 

13:15 Najpiękniejsze baśnie braci  

 Grimm  - fi lm

14:30 Najpiękniejsze baśnie braci  

 Grimm odc. 11 s. 2 - fi lm

15:45 Matylda - fi lm

17:45 Rycerze z Szanghaju - komedia

20:00 Król Artur - fi lm

22:25 Ostatni Mohikanin - dramat 

00:40 Uwikłana odc. 10 s. 2  - serial

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 18  - serial 

09:05 Ocaleni przez Chopina - fi lm

10:10 Trzeci punkt widzenia odc. 249

10:40 Droga odc. 3  - serial 

11:50 Niedziela Barabasza - nowele

12:30 Duże zwierzę - fi lm

13:55 Niewidzialny człowiek - horror 

15:35 Chuligan literacki odc. 92

16:10 X Międzynarodowy Konkurs  

 Dyrygentów im. Grzegorza  

 Fitelberga - Su-Han Yang 

17:00 Pomniki historii odc. 10  - serial

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

18:10 Majewska - Korcz okrągłe 31 lat 

19:10 „Dopóki śpiewam”. 

 Alicja Majewska 

20:00 Anatomia zła - thriller 

22:05 Scena alternatywna odc. 53

22:40 Trzeci punkt widzenia odc. 249

23:20 Werka - fi lm 

00:20 Katie Melua Plays Avo Session  

 - koncert 

08:05 Święty Augustyn odc. 2  - serial

08:50 Powstanie Warszawskie 

 dzień po dniu odc. 12

09:10 Doktor Ewa odc. 6  - serial 

10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 3

10:35 Wszystkie kolory świata 

 odc. 17  - serial

11:40 Największe oblężenia  

 średniowiecza odc. 6  - serial

12:35 Wielkie widowiska natury 

 odc. 4  - serial

13:40 Szerokie tory odc. 83

 14:20 Złota maska - melodramat 

15:50 Żółta bluzka ze spadochronu  

 - fi lm 

16:20 Wielka gra odc. 145

17:20 Ex libris  

17:45 Egipt odc. 5  - serial

18:50 Najdziwniejsza broń na świecie  

 odc. 5 - fi lm

19:50 Jasminum  - fi lm

21:50 Blok odc. 4  - serial

22:50 Na plebanii w Wyszkowie 1920  

 - fi lm 

00:20 Kulisy II wojny światowej 

 odc. 4  - serial 

08:00 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień 
08:30 Gospodarcze fi lary   
 niepodległości odc. 2
08:50 W Solankowej Dolinie   - serial 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza 
09:30 Msza Święta z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela” 
10:40 Nowe parki transgraniczne  
 Afryki Południowej 
 - Park Narodowy 
 Krügera - fi lm 
11:15 Święty Franciszek i Klara - fi lm 
12:00 Anioł Pański z Ojcem Świętym  
 Franciszkiem 
13:30 Papież Polak do Rodaków  
 - serial 
14:25 Święta Klara - roślinka św.  
 Franciszka - fi lm 
15:20 Ludzie drogi - fi lm 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze  - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina   - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie  - serial 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia  
21:40 Cuda Jezusa  - serial
22:35 Kartka z kalendarza  
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy - z daleka  
 widać lepiej
23:30 Kalwaryjskie dróżki 

05:30 Koło fortuny
06:05 Na dobre i na złe 
 odc. 695 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1372 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Pociąg do podróży 
 odc. 2 - serial
10:45 Podwodna planeta 
 odc. 3 - serial
11:45 Winnetou. Nowy świat 
 odc. 1 - serial
14:00 Familiada 
14:30 Koło fortuny 
15:15 Kocham Cię, Polsko! odc. 131
16:40 Kocham cię, Polsko!
16:50 Bake off - Ale przepis 
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 705 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 Rodzinka.pl 
 odc. 211 s. 11 - serial
19:00 Mistrzostwa Europy w Berlinie  
 Lekkoatletyka
19:10 Mistrzostwa Europy w Berlinie  
 Lekkoatletyka
20:20 Gang dzikich wieprzy - komedia 
22:05 The Good Doctor 
 odc. 9,10  - serial
23:50 Miłość bez końca - 
komediodramat 
01:45 Goryle we mgle  - fi lm

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 23 s. 2

08:25 Akademia ogrodnika odc. 23

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 16

11:00 Dorota inspiruje odc. 5

12:00 Co za tydzień odc. 862

12:50 Naga broń Komedia 

14:40 Hobbit: Pustkowie Smauga - fi lm

18:00 Ugotowani odc. 10 s. 13

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5400

20:00 Starcie tytanów - fi lm

22:15 Obecność - horror 

00:35 Sekrety lekarzy odc. 12 s. 4

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

informacyjny 

07:30 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

odc. 7  - serial 

08:05 Megamocny i guzik zagłady - fi lm

08:35 Aladyn  - fi lm

10:35 Gwiezdne wojny VI - Powrót 

Jedi - fi lm

13:25 Nowa księga dżungli - fi lm

15:50 W rytmie serca odc. 19  - serial 

16:50 W rytmie serca odc. 20  - serial 

17:50 Nasz nowy dom odc. 57

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Słoneczna stacja odc. 10

20:05 XXII Rybnicka Jesień Kabaretowa  

 - Ryjek 2017

23:05 Bezwstydny Mortdecai - komedia

01:25 Dzień, w którym zatrzymała się  

 Ziemia - fi lm

05:40 Ukryta prawda odc. 304  - serial 

06:40 Mango – Telezakupy

08:45 Magda M. odc. 12 s. 3  - serial 

09:45 Brzydula odc. 15  - serial 

10:20 Columbo odc. 2  - serial

12:05 Columbo odc. 3  - serial

13:50 Dziewczyny z drużyny III - komedia 

15:55 Beethoven IV - komedia 

17:55 High School Musical - komedia 

20:00 Święty - fi lm

22:30 Wszystko stracone - fi lm

00:40 Lucyfer odc. 5  - serial

10:20 Columbo 10:50 Galileo

09:40 Wojciech Cejrowski. 
Boso

10:45 Droga 10:00 Okrasa łamie 
przepisy

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 07:30 Jeźdźcy smoków

Księżniczka Elżbieta udaje się w podróż, by poślubić 
księcia Leopolda. Po drodze jedna z pokojówek 
namawia ją, aby zamieniły się rolami. Księżniczka 
zostaje służącą, pokojówka – przyszłą panną młodą.

Hades marzy o odebraniu Zeusowi mocy i przejęciu 
kontroli nad Ziemią. Grecki heros Perseusz 
postanawia poprowadzić wyprawę do krainy 
umarłych, by pokonać boga śmierci i ocalić świat 
przed chaosem.

„Starcie tytanów”
(2010r.) TVN 20:00

„Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm”

(2009r.) TV Puls 14:30
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06:05 Elif

5:30 Telezakupy
6:05 Elif odc. 299 - serial
7:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 160 - serial
7:50 Agropogoda
8:00 Wiadomości
8:10 Pogoda poranna
8:15 Alarm!
8:35 24 godziny w Himalajach. 
 Walka o przetrwanie - fi lm
9:05 Ranczo odc. 20 s. 2 - serial
10:05 Komisarz Alex odc. 85 s. 7- serial
11:00 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 4 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes Magazyn rolniczy
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Szpiedzy wśród zwierząt 
 odc. 4 - serial
13:50 Elif odc. 300 - serial 
14:40 Opole na bis - koncert 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Komisariat odc. 27 - serial
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 161 - serial 
17:00 Teleexpress
17:18 Pogoda
17:25 Polski grill odc. 5
17:55 Korona królów odc. 55, 56 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! Magazyn reporterów
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 15 - serial 
21:00 Rolnik szuka żony odc. 6 s. 4
22:00 Midnight Sun odc. 4- serial
23:05 Bez tożsamości odc. 9 - serial 
23:50 Więzienie. Piekło na ziemi 
 odc. 2- serial 
0:50 Rosa: Duchy przeszłości 
 odc. 4 - fi lm

05:10 Ukryta prawda odc. 305  - serial 

06:10 Szpital odc. 377  - serial 

07:05 Sąd rodzinny odc. 96  - serial 

08:05 Brzydula odc. 17  - serial 

08:40 Brzydula odc. 18  - serial 

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

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 652  - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 97  - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 551  - serial 

14:55 Szpital odc. 378  - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 5  - serial

16:50 Dr House odc. 7 s. 4  - serial 

17:50 Brzydula odc. 19  - serial 

18:25 Brzydula odc. 20  - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 653  - serial 

20:00 Słaby punkt - thriller 

22:25 Świadek - fi lm

00:50 American Horror Story: Murder 

06:00 Spadkobiercy odc. 24
07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 25 - serial
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 26 - serial
08:00 Drużyna A odc. 20 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial
10:00 Na patrolu odc. 33 - serial
10:30 Na patrolu odc. 34 - serial
11:00 Drużyna A odc. 21 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 16 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 110 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 136
15:00 Esmeralda odc. 92
16:00 Esmeralda odc. 93
17:00 Esmeralda odc. 94
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 414 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 415 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 197 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 1 s. 1 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 2 s. 1 - serial
22:00 Galileo odc. 678
23:00 Galileo odc. 679
00:00 Anioł przestworzy - dramat

06:00 Kontrakt na miłość odc. 1 s. 2

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 120 - serial

08:00 Niewolnica Victoria odc. 6

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 18 - serial

10:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 9 s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 11 s. 10 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 12 s. 10 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 36 - serial

14:00 Zbuntowany anioł odc. 11, 12

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 13, 14 s. 10 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 21, 22 - serial

20:00 Bóg zemsty - serial

22:00 Po prostu walcz II - serial

00:05 W pogoni za śmiercią - serial

08:00 Sekrety skrzypiec odc. 2 - serial

08:30 Rzecz Polska odc. 10

08:55 Spirala - dramat

10:30 Inventorium śladów- fi lm

11:00 Przeprowadzki odc. 8, 9 - serial

13:15 Dwa księżyce - fi lm

15:45 Francja Polska France 

16:45 Prawie jak matka 

 - komediodramat 

18:45 W piątą stronę świata 

 odc. 3 - serial

19:40 Informacje kulturalne

20:00 Zmory - fi lm

21:55 Hitchcock/Truffaut - fi lm

23:20 Którędy po sztukę odc. 56

23:30 Videofan odc. 65

23:45 Dziennik fi lozofa odc. 145

00:05 Witamy w latach 80. 

 odc. 5 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 653
07:00 Ślady odc. 3 - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 67 
08:35 Tańczący z naturą 
 odc. 22 s. 2  - serial
09:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 4  - serial
10:10 Perły Adriatyku - fi lm
11:10 Niecała nieprawda czyli 
 PRL w DTV odc. 26
11:40 Lekcja martwego języka - dramat
13:25 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 13
13:45 Sensacje XX wieku odc. 33
14:45 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 75  - serial
15:20 Spór o historię odc. 51
16:00 Wielkie widowiska natury 
 odc. 4  - serial
17:00 Ex libris  
17:25 Flesz historii  
17:45 1920. Wojna i miłość 
 odc. 6  - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 26
19:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii odc. 373
20:30 Wyprawy krzyżowe odc. 3  - serial
21:30 Wojenne dziewczyny
 odc. 5  - serial 
22:30 Tak żyć warto było odc. 10 - fi lm 
22:35 Koło historii odc. 8
23:25 Historia świata według Andrew  
 Marra odc. 1 - fi lm 
00:30 Historia świata według Andrew  
 Marra odc. 2 - fi lm 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska  
09:25 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
09:30 Jan Paweł II (1978-2005) - fi lm 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia  
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 100 cudownych miejsc na  
 świecie  - serial
11:35 Młodzi światu 
11:50 Retrospekcja 
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Kalwaryjskie dróżki 
12:55 Kartka z kalendarza 
13:00 Wakacje z Chopinem - fi lm 
13:15 Kolory świętości 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Fatima - znak nadziei 
 14:45 Święty nie rodzi się po śmierci  
 - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie  - serial
17:20 Święty na każdy dzień 
17:25 Kartka z kalendarza 
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 Jay Jay Odrzutowiec  - 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 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 86  - serial
23:00 Filmowe życiorysy 
23:40 Orłem być… - fi lm 

6:00 Na dobre i na złe odc. 696 - serial 
6:55 Coś dla Ciebie odc. 150
7:20 Makłowicz w podróży odc. 118
7:55 Pytanie na śniadanie Magazyn
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 134
11:25 Rodzinka.pl odc. 212 s. 11 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1877 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości odc. 14
13:55 Zmiennicy odc. 14 - serial
15:00 Bake off - Ale ciacho! odc. 35
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 57 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 135 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 19 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1877 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1878 - serial 
20:45 Złoty środek - komedia 
22:40 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 2 - serial 
0:35 Ofi cerowie odc. 5- serial

05:50 Uwaga! odc. 5400

06:15 Mango - Telezakupy

07:30 Agent - gwiazdy odc. 11 s. 3

08:00 Sekrety skrzypiec odc. 2  - serial

09:30 Szkoła odc. 342  - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 600  - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 10

12:30 19+ odc. 258  - serial 

13:00 19+ odc. 259  - serial 

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 996  - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 997  - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 4

16:00 Szkoła odc. 343  - serial

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 11

18:00 Ukryta prawda odc. 601   - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5401

20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej odc. 2729  - serial 

20:55 Milionerzy odc. 103

21:30 Zamiana żon odc. 2

22:35 World Trade Center - fi lm

01:10 Co za tydzień odc. 862

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:45 Trudne sprawy odc. 568  - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 591  - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 592  - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 98  - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 711  - serial 

11:45 Gliniarze odc. 222  - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 619  - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 45  - serial 

14:45 Dlaczego ja? odc. 674  - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3693

16:35 Gliniarze odc. 164  - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 46  - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 83  - serial 

20:10 Dzień, w którym zatrzymała się  

 Ziemia - fi lm

22:35 W cywilu IV - fi lm

00:35 Wróg u bram - dramat 

14:55 Szpital 7:05 Kacper: Szkoła 
Postrachu

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:55 Spirala 13:45 Sensacje XX wieku

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

Niezidentyfi kowany obiekt ląduje na Manhattanie. 
Przybysz z kosmosu, który opuszcza pojazd, 
ostrzega przed katastrofą grożącą Ziemianom. 
Sekretarz obrony USA poleca uwięzić tajemniczą 
istotę.

W college’u ma się odbyć pojedynek MMA –     
mieszanych sztuk walki. Czwórka studentów, 
Zack, Tim, Justin i Mike, trenuje pod okiem byłego 
mistrza, Case’a Walkera.

„Po prostu walcz II”
(2011r.) TV Puls 22:00

„Dzień, w którym 
zatrzymała się Ziemia”
(2008r.) Polsat 20:10
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13:50 Elif

05:30 Telezakupy
06:05 Elif odc. 300 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 161 - serial
07:55 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny w Himalajach. Walka  
 o przetrwanie - fi lm
09:05 Ranczo odc. 21 s. 2 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 86 s. 7 - serial
11:05 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 5 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda
12:45 Wielkie migracje zwierząt 
 odc. 1 - serial
13:50 Elif odc. 301 - serial
14:40 Opole na bis 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Leśniczówka odc. 15 - serial
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 162 - serial
17:00 Teleexpress
17:18 Pogoda
17:25 Polski grill odc. 6,
17:55 Korona królów odc. 57 - serial
18:25 Korona królów odc. 58 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 16 - serial
21:00 Rolnik szuka żony odc. 7 s. 4
22:00 Midnight Sun odc. 5 - serial
23:05 S.W.A.T. - jednostka specjalna  
 odc. 18 - serial
23:55  kryminalny 997 odc. 11
00:45 Gwardia odc. 3 - serial

05:25 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1148  - serial 

06:10 Szpital odc. 378  - serial 

07:05 Sąd rodzinny odc. 97  - serial

08:05 Brzydula odc. 19  - serial 

08:40 Brzydula odc. 20  - serial 

09:15 Magda M. odc. 1 s. 4  - serial 

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 653  - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 98  - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 552  - serial 

14:55 Szpital odc. 379  - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 5  - serial

16:50 Dr House odc. 8 s. 4  - serial 

17:50 Brzydula odc. 21  - serial 

18:25 Brzydula odc. 22  - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 654  - serial 

20:00 Porzucona - thriller 

22:10 Tombstone - western 

00:50 Masters of Sex 

 odc. 11 s. 2  - serial 

06:00 Spadkobiercy odc. 25

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 26  - serial

07:35 Turbo Fast odc. 1  - serial

08:00 Drużyna A odc. 21  - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 16  - serial

10:00 Na patrolu odc. 35  - serial 

10:30 Na patrolu odc. 36  - serial 

11:00 Drużyna A odc. 22  - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 1  - serial

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 111  - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 137

15:00 Esmeralda odc. 95

16:00 Esmeralda odc. 96

17:00 Esmeralda odc. 97

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 415  - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 416  - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 198  - serial

21:00 Champion II - fi lm

23:05 Worek kości - horror 

00:45 STOP Drogówka odc. 178

06:00 Kontrakt na miłość odc. 2 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 121  - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 7
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20  - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 2  - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 10  - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 10  - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 37  - serial 
14:00 Zbuntowany anioł odc. 13
15:00 Zbuntowany anioł odc. 14
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 10  - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 10  - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 23  - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24  - serial 
20:00 Wieczny student - komedia 
21:55 Boski żigolo w Europie - komedia 
23:30 Sądny dzień - komedia 
01:25 Biesiada na cztery pory roku 
 odc. 5  - serial

08:00 Wydarzenie aktualne 

08:35 Informacje kulturalne 

08:55 Prawie jak matka 

 - komediodramat

11:00 Przeprowadzki odc. 10  - serial 

12:10 Marszałek Piłsudski 

 odc. 1  - serial

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1243

13:25 Umarłem, aby żyć - fi lm

15:05 Docent H. - fi lm

15:30 Spotkania z profesorem Zinem  

 odc. 12

16:00 Engagement - fi lm

17:10 Stepy - dramat

18:45 W piątą stronę świata 

 odc. 4  - serial 

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

20:00 Nieobliczalni - komedia

21:40 Dziennik fi lozofa odc. 146

21:55 Deszczowy żołnierz - fi lm

23:45 Warszawa do wzięcia - fi lm 

00:50 Legendy rocka odc. 43  - serial

06:50 Był taki dzień odc. 654
07:00 Milenium kontra Tysiąclecie - fi lm 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 68
08:35 Tańczący z naturą 
 odc. 23 s. 2  - serial
09:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 5  - serial
10:05 Żeglarze i piraci odc. 1  - serial
10:40 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 6  - serial
12:40 Wojownicy czasu odc. 9
13:10 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii odc. 373
13:40 Sensacje XX wieku odc. 26
14:40 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 76  - serial
15:20 Wyprawy krzyżowe odc. 3  - serial
16:20 Zwyczajny bohater - ks. Ignacy  
 Skorupka - fi lm 
17:15 Życie po radziecku odc. 3  - serial
17:45 1920. Wojna i miłość 
 odc. 7  - serial
18:35 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 14
18:50 Sensacje XX wieku odc. 81
19:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii 
20:30 Tajemnice początków Polski 
 odc. 5  - serial
21:35 Wojenne dziewczyny 
 odc. 6  - serial 
22:30 Droga wodna niestrzeżona 
23:35 Pięć minut przed gwizdkiem - fi lm
00:50 Krok - fi lm 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
08:40 Świadkowie  - serial
09:05 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 Grunt to droga 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Póki nadzieja - fi lm 
13:35 Spotkałem świętego 
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 86  - serial
14:45 Katedra w Chartres - święta  
 geometria - fi lm 
15:45 Kartka z kalendarza 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie   
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce  
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie  
 Warszawskie  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Każdy maluch to potrafi  
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na świecie   
 - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Łaski pełna - fi lm
23:20 Kolory świętości 
23:25 Wizyta apostolska Jana Pawła II  
 w Grocie Massabielskiej 

05:25 Koło fortuny
06:05 Na dobre i na złe 
 odc. 697 - serial
07:00 100 lat temu na Mazurach - fi lm
07:20 Makłowicz w podróży odc. 119
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 135
11:25 Rodzinka.pl odc. 213 s. 11 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1878 - serial
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości odc. 15
13:55 Zmiennicy odc. 15 - serial
14:55 Bake off - Ale ciacho! odc. 36 s. 4
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 58 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 136 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 20 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1878 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1879 - serial
20:45 Ronin - thriller 
22:55 Złoty środek - komedia 
00:50 Tutanchamon odc. 5 - serial

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 996  - serial
07:40 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 997  - serial
08:20 Doradca smaku 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 8
09:30 Szkoła odc. 343  - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 601  - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 11
12:30 19+ odc. 260  - serial 
13:00 19+ odc. 261  - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 998  - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 999  - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 4
16:00 Szkoła odc. 344  - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 12
18:00 Ukryta prawda odc. 602  - serial 
19:00 Fakty
19:25 Top of the Top Festival 
 Sopot 2018 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! odc. 5402
20:00 Top of the Top Sopot Festival 
2018: Forever Young odc. 1
22:45 Top of the Top Sopot Festival 
2018: #ILOVE odc. 2
00:00 Dziewczyna mojego kumpla 
 - komedia
02:05 Mroczne zagadki Los Angeles  
 odc. 12 s. 3  - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:45 Trudne sprawy odc. 569  - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 593  - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 594  - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 99  - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 712  - serial 

11:45 Gliniarze odc. 223  - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 620  - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 46  - serial 

14:45 Dlaczego ja? odc. 675  - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3694

16:35 Gliniarze odc. 165  - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 47  - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 59  - serial 

20:05 Przebojowe Opole - Opolska Noc 

Kabaretowa 2018 odc. 2,

23:45 Akt odwagi - fi lm

02:10 Szef - komedia 

06:10 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 12:10 Marszałek Piłsudski 08:00 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

11:25 Rodzinka.pl 19:45 Uwaga! 09:15 Malanowski 
i Partnerzy

Oddział sił specjalnych amerykańskiej marynarki 
wojennej przygotowuje się do wyjazdu z misją. 
Wkrótce jednym z jego zadań będzie odbicie 
agentki CIA z rąk terrorystów.

Rok 1879. Szeryf Wyatt Earp postanawia 
zrezygnować z odznaki, by zaznać spokoju 
i poświęcić się rodzinie. Wraz z żoną i braćmi 
przenosi się do Tombstone, w pobliżu którego 
odkryto bogate złoża srebra.

„Tombstone”
(1993r.) TVP 7 22:10

„Akt odwagi”
(2012r.) Polsat 23:45
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16:25 Leśniczówka

05:25 Telezakupy
06:05 Wielkie migracje zwierząt 
 odc. 2 - serial
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia w Krakowie  
 Łagiewnikach
08:00 Urodziłem się w roku 1920... 
 Jan Paweł II w Radzyminie - fi lm
08:45 Pan Wołodyjowski - fi lm
10:15 Pan Wołodyjowski - fi lm
11:45 Święto Wojska Polskiego 2018
15:25 Wyspy Kanaryjskie 
 - w cieniu wulkanów - fi lm
16:25 Leśniczówka odc. 16 - serial
16:50 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? - fl esz odc. 8
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Polski grill odc. 7
17:55 Korona królów odc. 59 - serial
18:25 Korona królów odc. 60 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 17 - serial
21:00 Wielki test o Polskich Siłach  
 Zbrojnych
22:25 Bodo - musical 
00:25 Cud nad Wisłą - fi lm

05:45 Ukryta prawda odc. 306  - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Przyjaciele odc. 6 s. 3  - serial 

09:30 Przyjaciele odc. 7 s. 3  - serial 

10:05 Tatastrofa - komedia 

11:50 Randka z billboardu - fi lm

13:45 High School Musical - komedia 

15:50 Czarna owca - komedia 

17:40 Footloose - komediodramat 

20:00 Świadek - fi lm

22:20 Słaby punkt - thriller 

00:45 Moc magii odc. 220

06:00 Spadkobiercy odc. 26

07:05 Turbo Fast odc. 1  - serial

07:35 Turbo Fast odc. 2  - serial

08:00 George prosto z drzewa II 

 odc. 2 - fi lm

09:50 Krokodyl Dundee w Los Angeles  

 - komedia

11:50 Kod Karola Wielkiego - fi lm

14:30 Parasol bezpieczeństwa 

 - komedia

16:25 Zawód szpieg - fi lm

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 417  - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 199  - serial

21:00 Mroźny wiatr - horror 

22:55 The Raid II: Infi ltracja - fi lm

02:00 Anthony Bourdain: Bez rezerwacji  

 odc. 13  - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 3 s. 2

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 122  - serial

08:00 Niewolnica Victoria odc. 8

09:00 Kochany urwis II - komedia 

10:55 Matylda - fi lm

12:55 Instrukcji nie załączono

  - komediodramat 

15:15 Wygrane marzenia - komedia

17:30 Król Artur - fi lm

20:00 Robin Hood: książę złodziei - fi lm

22:55 Spartakus: Krew i piach 

 odc. 11  - serial

00:00 Spartakus: Krew i piach 

 odc. 12  - serial

01:05 Wikingowie odc. 5 s. 4  - serial

08:00 Szlakiem Kolberga odc. 10

08:30 Studio Kultura - rozmowy 

08:45 Stepy - dramat

10:15 Tatarak - dramat

11:00 Marszałek Piłsudski 

 odc. 2  - serial

12:05 Marszałek Piłsudski 

 odc. 3  - serial

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:25 Po własnym pogrzebie - fi lm

14:55 Jan Brzechwa 

15:10 Wędrówki staromiejskiej Syrenki 

15:40 O jeden most za daleko - dramat 

18:40 W piątą stronę świata 

 odc. 5  - serial 

19:40 Wschód Ossendowskiego 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 78

20:05 Ostatnie metro - dramat

22:20 Dziennik fi lozofa odc. 147

22:35 Przed północą - dramat

00:35 Cztery życia Lidii Lwow - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 655
07:00 Zwyczajny bohater - ks. Ignacy  
 Skorupka - fi lm
07:55 Wojciech Cejrowski
  - boso przez świat odc. 69
08:30 Tańczący z naturą 
 odc. 24 s. 2  - serial
09:05 Przybyli ułani - fi lm
10:15 Największe oblężenia  
 średniowiecza odc. 6  - serial
11:15 Spór o historię odc. 17
11:50 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 2  - serial
12:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 25  - serial
14:00 Kryptonim Prorok - fi lm 
14:50 Sensacje XX wieku odc. 10
15:45 Ku pokrzepieniu powstańczych  
 serc - fi lm 
16:30 Cud nad Wisłą - fi lm 
17:15 Tajemnice Państwa Podziemnego  
 odc. 3  - serial
17:50 1920. Wojna i miłość 
 odc. 8  - serial
18:45 Błękitna Armia 1917-1919 - fi lm 
20:05 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii 
20:35 Jedwabny szlak odc. 2  - serial
21:40 Ranczo Wilkowyje- komedia 
23:25 17 dni 
00:20 Przybyli ułani - fi lm

08:00 Kartka z kalendarza 
08:05 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
08:10 Jerash - starożytne miasto  
 Jordanii 
08:25 Święty na każdy dzień 
08:30 Jasna Góra. Sanktuarium  
 Narodu - fi lm 
09:35 Bitwa Warszawska - fi lm 
10:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie  - serial
11:00 Msza Święta z Jasnej Góry 
12:30 Królowo Polski przyrzekamy 
13:05 Ludzie drogi - fi lm 
13:40 Cud 1920. Bitwa Warszawska
13:55 Kartka z kalendarza 
14:00 Albert Schweitzer - fi lm
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Uczymy piękna  
17:00 Wytrwali w wierze 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Kartka z kalendarza - Powstanie  
 Warszawskie  
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 „Jeszcze Najś więtsza Panienka  
 pokaże, że od burzących  
 kolubryn mocniejsza” 
22:30 „Jeszcze Najś więtsza Panienka  
 pokaże, że od burzących  
 kolubryn mocniejsza” - fi lm 
23:00 Kartka z kalendarza 
23:05 Kolory świętości 
23:10 Papieska Madonna Jasnogórska 

06:00 Przygody Tomcia Palucha 

 i Calineczki - fi lm

07:20 Makłowicz w podróży odc. 120

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:35 Panorama

10:40 Pogoda

10:45 Pytanie na śniadanie - ekstra  

 odc. 136

11:05 Festiwal Kultury Kresowej 

11:50 Przybywa jeździec - western 

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:15 C.K. Dezerterzy - komedia 

16:50 C.K. Dezerterzy - komedia 

18:00 Panorama

18:25 Pogoda

18:30 Sport-telegram 

18:35 Rodzinka.pl odc. 138 s. 6 - serial

19:05 Wszystko przed nami 

 odc. 21 - serial

19:25 Top of the Top Festival

  Sopot 2018

20:10 Ella zaklęta - fi lm

21:50 Woda dla słoni - melodramat 

00:00 C.K. Dezerterzy - komedia 

05:50 Mango - Telezakupy

08:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 8

09:00 Miś Yogi - fi lm

10:45 Muppety: Poza prawem 

 - komedia 

13:00 Czy to ty, czy to ja - komedia 

15:20 Potwory i spółka - fi lm

17:20 Madagaskar - fi lm

19:00 Fakty

19:25 Top of the Top Festival 

 Sopot 2018 

19:30 Sport 

19:40 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5403

20:00 Top of the Top Sopot Festival 

2018: #IDANCE odc. 3

21:50 Top of the Top Sopot Festival 

2018: Top of the Top odc. 4

22:55 Top of the Top Sopot Festival 

2018: #IDANCE odc. 5

00:00 Bez twarzy - thriller 

02:55 Ugotowani odc. 10 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:20 Dzwonnik z Notre Dame - fi lm

09:20 Opowieści z Narnii: Lew,  

 czarownica i stara szafa - fi lm

12:20 Rycerz króla Artura - fi lm

15:05 U Pana Boga w ogródku

  - komedia 

17:45 Sekrety rodziny odc. 48  - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 59  - serial 

20:00 Świat według Kiepskich 

 odc. 526  - serial 

20:30 Studio Sport Studio sport 

20:50 Real Madryt - Atletico Madryt  

 Piłka nożna

23:00 Mocne uderzenie - komedia

01:30 Dzień dobry, kocham Cię!

  - komedia

08:55 Przyjaciele 19:00 Policjantki 
i policjanci

06:00 Kontrakt na miłość 11:00 Marszałek Piłsudski 14:50 Sensacje XX wieku

07:20 Makłowicz w 
podróży 09:00 Miś Yogi 19:30 Świat według 

Kiepskich

Ojciec Melissy jest autorem książek szpiegowskich. 
Wybiera się wraz z córką na zlot fanów swojej 
twórczości. W trakcie pobytu zostaje porwany. 
Melissa wyrusza ojcu na pomoc.

9-letnia Amanda z domu dziecka i jej rówieśniczka 
Alyssa, córka milionera, są do siebie podobne 
jak dwie krople wody. Dziewczynki postanawiają 
połączyć ze sobą swych opiekunów, Diane 
i Rogera.

„Tatastrofa”
(2009r.) TVN 7 10:05

„Czy to ty, czy to ja”
(1995r.) TVN 13:00
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 temperatura: 34 20 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1013 1018 hPa
 wiatr: 25 24 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Budyń śmietankowy
Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…
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Składniki: 

1 szkl. mleka
1 szkl. słodkiej śmietany 
30-36% 
3 żółtka
2 łyżki cukru
2 łyżki mąki 
ziemniaczanej

Sposób wykonania:

Mleko zagotować. Do miski 
wlać śmietankę, dodać żółtka, 
cukier i mąkę. Całość wymie-
szać, a następnie dodać do go-
tującego się mleka, intensywnie 
mieszając. Gdy zgęstnieje, prze-
lać do pucharków. Udekorować 
owocami. 

Smacznego!
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Ola Pokora życzy smacznego!
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Wioski tematyczne zapraszają
TURYSTYKA  W województwie kujawsko-pomorskim działa kilkanaście wiosek tematycznych. Promują 
turystykę w małych miejscowościach i wsiach. Można w nich między innymi wypiekać chleb, wcielić się 
w zielarza, poznać historię jajka i higieny, degustować miody, tworzyć rękodzieło ludowe, smażyć konfitu-
ry, a nawet uczestniczyć w weselu sztygara

Wioska Górnicza w Pile 
(powiat tucholski)
W położonej w Borach Tu-

cholskich Pile nad Brdą w latach 
1859-1939 funkcjonowały jedyne 
w północnej Polsce kopalnie węgla 
brunatnego. W najprężniej działa-
jącej w regionie wiosce tematycz-
nej można zwiedzić zabytkową ko-
palnię, a także dowiedzieć się, jak 
żyli mieszkańcy górniczej wioski 
w XIX wieku. Atrakcyjną propozy-
cją są gry terenowe. Na odważ-
nych czeka poszukiwanie skarbu 
górnika Wilhelma Krugera, ukry-
tego w kopalni przed 120 laty. Gra 
„Znajdź pracę w kopalni” pozwala 
natomiast sprawdzić swoje predys-
pozycje do zawodu borowiackiego 
górnika. Można próbować swoich 
sił w kowalstwie i garncarstwie 
a także uczestniczyć w warszta-
tach plastycznych. Wartą uwagi 
ofertą dla grup zorganizowanych 
jest biesiada borowiacko-śląska 
„Wesele Sztygara”. To rekonstruk-
cja wesela pochodzącego ze śląska 
sztygara Eryka i borowianki Zosi, 
które odbyło się we wsi w latach 
30. XX wieku. Więcej informacji: 
www.buko.org.pl.

Wioska Ptasia w Adamkowie 
(powiat tucholski)
Wioska przyciąga nie tylko mi-

łośników przyrody, ale także sztuki. 
Znakomicie przygotowana ścieżka 
ornitologiczna umożliwia obser-
wowanie wielu gatunków ptaków 
występujących w Krajeńskim Par-
ku Krajobrazowym. Można także 
wyruszyć szlakiem Leona Wyczół-
kowskiego, bo słynny młodopolski 
malarz czerpał w tych okolicach 
inspiracje dla swoich pejzaży. Obie 
pasje pozwala połączyć Plenerowe 
Muzeum Ptaka prezentujące drew-
niane rzeźby. Więcej informacji: 
adamkowo.tuchola.pl.

Wioska Grzybowa 
w Krzywogońcu 
(powiat tucholski)
W wiosce swoje miejsce znaj-

dą wszyscy miłośnicy grzybów. 
Znajdują się tam suszarnie tego 
przysmaku, a umówione grupy 
mogą poznać historię i różne spo-
soby przygotowania grzybów. Co-
rocznie w Wiosce Grzybowej odby-
wa się impreza „Święto Grzyba”, na 
której można skosztować różnych 
potraw zrobionych z grzybów lub 
też wyglądem je przypominają-
cych. Więcej informacji: cekcyn.pl/
index.php/qwioska-grzybowaq.

Wioska Początku Życia 
w Jajkowie 
(powiat brodnicki)
Co było pierwsze – jajko czy 

kura? Na to pytanie najlepiej po-
szukać odpowiedzi w Jajkowie 
– Wiosce Początku Życia, której 
motywem przewodnim są jajka. 
Goście wioski odkrywają tajemni-
ce jajek nie tylko od strony przy-
rodniczo-biologicznej, ale również 
kulinarnej i kulturowej – jajko, 
jako symbol powrotu do życia, 
pojawia się w mitach różnych kul-
tur. Wioska oferuje także wspól-
ne przygotowywanie potraw z jaj 
i degustacje lokalnych produk-
tów. Można tu posmakować zupy 
jajecznej, klopsików z jajek i tzw. 
jajek w gniazdku oraz ajerkoniaku 
domowej roboty. W ofercie wioski 
znajdują się też warsztaty ręko-
dzielnicze – tworzenie ozdób nie 
tylko wielkanocnych. Więcej infor-
macji: jajkowo.brzozie.pl.

Wioska Mydlarska 
w Górznie 
(powiat brodnicki)
Na gości górznieńskiej wioski 

tematycznej czekają atrakcje zwią-
zane z historią higieny osobistej. 
Wśród nich warsztaty mydlarskie, 

podczas których maluchy wła-
snoręcznie przygotują prawdziwe, 
naturalne mydła, wizyta w starej 
pralni gdzie można wypróbować 
ponad 100-letnie tradycyjne i za-
pomniane już techniki prania, 
maglowania i prasowania. Dodat-
kowo w wiosce można uczestni-
czyć w warsztatach artystycznych 
i kowalskich. Do dyspozycji gości 
pozostaje również park linowy 
zlokalizowany nad jeziorem górz-
nieńskim. Więcej informacji: wio-
skamydlarska.pl.

Wioska Kwiatowa w Żalnie 
(powiat tucholski)
Główną atrakcją jest ogród 

„Tęczowy zakątek” o powierzchni 
2 tysięcy metrów kwadratowych. 
Można wziąć udział w warsztatach 
ogrodniczych oraz uczestniczyć 
w grze terenowej „Kwiatowy spacer 
po Żalnie” z zagadkami, rebusami 
i poszukiwaniem skarbu. W wiosce 
odbywają się również warsztaty 
plastyczne z wykorzystaniem filcu, 
krepiny, papieru i drewna. Moty-
wem tworzonych prac są kwiaty. 
Więcej informacji: aktywnawies.pl.

Wioska Miodowa 
w Wielkim Mędromierzu 
(powiat tucholski)
Największą atrakcją wioski są 

pasieki. Tu każdy pogłębi swoją 
wiedzę o pszczołach i pszczelar-
stwie, dowie się czym jest pierzga, 
jakie mamy rodzaje miodów, do 
czego służy mleczko pszczele, dla-
czego pszczoły wytwarzają kit i jak 
go stosować w lecznictwie. Moż-
na także skosztować przysmaków 
przygotowanych na bazie miodu. 
Na chętnych czekają warsztaty 
wytwarzania świec z wosku oraz 
gra terenowa „Wyprawa Odkryw-
ców po Wiosce Miodowej”. Więcej 
informacji: wioska-miodowa.pl.

Wioska Jabłoni w Jabłonce 

(powiat tucholski)
Położona w Borach Tuchol-

skich Jabłonka słynie z owocowych 
sadów. Odwiedzający spróbują 
wielu potraw z jabłkami w roli 
głównej, między innymi szarlotek, 
racuchów, wyśmienitego jabłeczni-
ka. Uczestnicy warsztatów „Babusi 
frysztyk, czyli co babcia na śniada-
nie jadała?” samodzielnie upieką 
drożdżowe bułeczki w piecu na 
świeżym powietrzu oraz ubiją ma-
sło i przygotują twaróg. W ofercie 
są też warsztaty wyrabiania mydła 
i „Jabłkowa olimpiada”. Więcej in-
formacji na stronie aktywnawies.
pl.

Wioska Owocowa 
w Węgiersku 
(powiat golubsko-dobrzyński)
Tematem przewodnim są 

drzewa owocowe, zwłaszcza śliw-
ki węgierki, z którymi wiąże się 
legenda o powstaniu osady. We 
wsi zachował się stary sad oraz za-
bytkowy drewniany dom. Można 
wziąć udział w pokazie smażenia 
konfitur połączonym z ich degu-
stacją, a w czasie warsztatów wła-
snoręcznie przyozdobić słoiczki na 
owocowe przetwory. W ofercie są 
również gry i zabawy nawiązujące 
do motywu owoców, a także owo-
cowe karaoke. Więcej informacji 
na stronie aktywnawies.pl.

Wioska Chlebowa 
w Janiej Górze 
(powiat świecki)
Na odwiedzających czeka po-

kaz tradycyjnego młócenia zboża 
oraz warsztaty chlebowe: przygo-
towania ciasta chlebowego zgod-
nie ze starą, oryginalną recepturą 
oraz wspólne wypiekanie chleba 
w prawdziwym piecu chlebowym. 
Organizowana jest również gra fa-
bularna, której scenariusz nawią-
zuje do legendy wioski chlebowej. 

Dzieci mają okazję uczestniczenia 
w tradycyjnych grach i zabawach, 
w które niegdyś bawili się ich ró-
wieśnicy. Więcej informacji: wio-
skachlebowa.pl.

Wieś Maciejowej Duszy 
w Macikowie 
(powiat golubsko-dobrzyński)
Temat przewodni wioski na-

wiązuje do lokalnego podania 
o kowalu Macieju i gęsiareczce Zosi. 
Odwiedzający poznają gatunki ziół 
i ich lecznicze działanie. W ramach 
zajęć rękodzielniczych uczestnicy 
mogą przygotować obraz wykleja-
ny ziarnami, ozdobić pisankę lub 
gipsową gąskę. Na dzieci czekają 
też zabawy ruchowe. Więcej infor-
macji na stronie aktywnawies.pl.

Borowiacka Wioska 
w Nowym Suminie 
(powiat tucholski)
Wizyta w Nowym Suminie to 

okazja, by doświadczyć bogactwa 
kultury ludowej Borów Tuchol-
skich. We wsi zachowały się tra-
dycyjne borowiackie chaty, stroje 
ludowe, sprzęty gospodarstwa 
domowego czy dawne narzędzia 
rolnicze. Na gości czekają lokalne 
potrawy, np. borowiackie mace czy 
fryndze. Usłyszymy także opowie-
ści o historii wsi i lokalne legendy. 
W ofercie są pokazy strzyżenia 
owiec i przędzenia wełny, warsz-
taty kulinarne, na których nauczy-
my się piec podpłomyki czy ubijać 
masło, a także warsztaty rękodzie-
ła z wykorzystaniem drewna, filcu, 
siana i pestek. Ciekawą propozycją 
są gry i zabawy ruchowe w stogu 
siana (skakanie w stóg siana, walka 
workami wypełnionymi sianem, 
szukanie ukrytych w sianie skar-
bów). Więcej informacji na stronie 
aktywnawies.pl.

oprac. Biuro Prasowe 
Urzędu Marszałkowskiego

Takie cuda można własnoręcznie wykonać nieopodal Górzna (źródło: wioskamydlarska.pl)
W okolicach Świecia sami upieczemy chleb. Warsztaty zaczynają się o godz. 5.00 rano (źródło: 
wioskachlebowa.pl)
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„Zemsta faraona”, 
czyli wakacje w toalecie

Porady  Z tą biegunką musi zmierzyć się co drugi podróżujący na świecie. To najbardziej powszechna 
choroba travelersów, każdego roku dotykająca około 10 milionów ludzi na świecie. Powodują ją zaraźliwe 
drobnoustroje, zwłaszcza bakterie obecne w zanieczyszczonej odchodami wodzie. Najczęściej ETEC – en-
terotoksyczna Escherichia coli

Głównym czynnikiem ryzy-
ka, biorąc pod uwagę tę przy-
padłość, jest miejsce podróży. 
Niebezpiecznie jest w krajach 
Ameryki Łacińskiej, Afryki, Bli-
skiego Wschodu i Azji. Osoby, 
które są szczególnie narażone 
na „zemstę faraona” to ludzie 
o obniżonej odporności, choru-
jący na cukrzycę czy z choroba-
mi zapalnymi jelit. Przyjmowa-

nie blokerów receptora H2 (np. 
ranitydyny) lub leków zobojęt-
niających też jest czynnikiem 
ryzyka, bo zmniejszenie kwaso-
wości żołądka zapewnia więk-
szą przeżywalność zarazków. 
Odczyn pH poniżej 4 sprawia, że 
ginie 99 proc. bakterii.

Biegunka podróżnych za-
zwyczaj ujawnia się w pierw-
szym tygodniu pobytu w no-

wym miejscu, zaczyna się nagle 
wodnistymi stolcami. Takich wy-
próżnień jest 4-5 w ciągu dnia. 
Mogą im towarzyszyć skurcze 
brzucha, nudności, wymioty 
i wzdęcia. Gorączka nie musi wy-
stępować. Ostry stan trwa oko-
ło dwóch dni, do wyzdrowienia 
dochodzi w przeciągu tygodnia. 
By przyspieszyć ten proces, za-
lecane jest spożycie dużej ilości 
płynów. Zdarza się, że chory 
potrzebuje leczenia antybioty-
kami. Nie zaleca się natomiast 
przyjmowania chlorowodorku 
difenoksylatu i siarczanu atro-
piny w celu ograniczenia rucho-
mości jelit, bo może to wydłu-
żyć czas trwania choroby. 

By zmniejszyć ryzyko roz-
woju „zemsty faraona”, wystar-
czy zastosować się do kilku pro-
stych zasad.

1. Pić tylko napoje butelko-
wane, także wodę, one są za-
zwyczaj bezpieczne.

2. Unikać kranówki i wyro-
bów mleczarskich.

3. Upewnić się, że woda uży-
ta do przygotowania kawy czy 
herbaty jest butelkowana i zo-

stała przegotowana.
4. Napoje alkoholowe gene-

ralnie są bezpieczne, ale trzeba 
uważać na dodawane do nich 
kostki lodu, które mogą być ro-
bione z kranówki.

5. Do mycia zębów używać 
wody butelkowanej.

6. Wystrzegać się kontaktu 
z kranówką na obszarach, do 
których nie ma bezpiecznych 
dostaw wody. Nie jeść owoców 
ani warzyw, które mogą być 
myte w takiej wodzie. Uważać 
na targowiskach – sprzedawcy 
potrafią ostrzykiwać wodą owo-
ce, by zwiększyć ich wagę.

7. Wybierać owoce i warzy-
wa, które należy obrać przed 
zjedzeniem (pomarańcze, bana-
ny). 

8. Unikać spożycia surowych 
owoców morza i surowego mię-
sa. Potrawy powinny być goto-
wane i serwowane ciepłe.

9. Unikać jedzenia w lokal-
nych restauracjach i kupowane-
go od ulicznych sprzedawców.

10. Często myć ręce wodą 
z mydłem.

Woda do spożycia powinna 

być przegotowana, warto też 
przed podróżą zaopatrzyć się 
w tabletki do jej uzdatniania (do 
kupienia przez internet). 

Co poradzi farmaceuta?
W leczeniu biegunki po-

dróżnych najważniejsze jest 
odpowiednie nawodnienie. Pa-
miętajmy o odpowiedniej po-
daży płynów, warto przed wy-
jazdem zaopatrzyć się w aptece 
w elektrolity dobrej jakości. Po-
żyteczne będą też probiotyki ze 
szczepami Lactobacillus. Należy 
zacząć je przyjmować dwa dni 
przed wyjazdem i kontynuować 
podczas całego pobytu.

Pacjenci z bezkwaśnością 
żołądka, po operacji żołądka, 
z cukrzycą (przyjmujący insu-
linę) oraz z upośledzoną od-
pornością powinni rozważyć 
profilaktyczną terapię antybio-
tykiem: ryfaksyminą lub fluoro-
chinolonem. Leki przyjmuje się 
tak długo, jak trwa nasza zagra-
niczna podróż.

(bła)
konsultacja: mgr farm. 

Agata Trzebiatowska
fot. pixabay/ilustracyjne

Uroda

Szczotkowanie  
to jest to!
Chcesz, żeby twoja skóra była bardziej jędrna i deli-
katna w dotyku? Zastosuj metodę Azjatek i… szczot-
kuj ją regularnie, najlepiej każdego ranka.

Włosy
Zalety szczotkowania do-

ceniały nasze babcie i prabab-
cie – wieczorem obowiązkowo 
szczotkowały włosy i na zdję-
ciach możemy do dziś podzi-
wiać, jakie dawało to efekty. 
Stosowano się do zasady „50” 
– tyle ruchów szczotką należało 
wykonać. To zabieg wciąż godny 
polecenia, do jego wykonania 
wybieramy szczotkę z natural-
nego włosia, np. dzika (nie nisz-
czy włosów). Rozprowadzi ona 
sebum po końce włosów, dzięki 
czemu staną się lepiej nawilżone 
i miękkie. Włosie masuje skórę 
głowy, poprawiając jej ukrwie-
nie, usuwa też martwe komórki 
naskórka.

Ciało
Do szczotkowania ciała tak-

że wybieramy szczotkę z natu-
ralnego włosia, a najlepiej dwie 
– jedną z taśmą podtrzymującą 
rękę, co zapobiega wyślizgiwa-
niu się, a drugą na długim trzon-
ku do szczotkowania trudniej 
dostępnych miejsc, np. pleców. 
Przy zakupie zwracamy uwagę, 
by narzędzie było przeznaczone 
do szorowania na sucho. To wy-
datek rzędu kilkunastu złotych 
za sztukę, jeśli skorzystamy 
z oferty popularnej sieci droge-
rii. W internecie można znaleźć 
np. szczotki od warszawskich 
szczotkarzy, niektóre z tych do 
włosów są specjalnie ukształ-
towane, by zapewniać masaż 

leczniczy. Są jednak droższe. 
Ale jeżeli szczotkowanie nas po-
chłonie, można sobie zażyczyć 
taką w prezencie imieninowym.

Zalety szczotkowania: po-
budzenie układu limfatycznego, 
ułatwienie usuwania toksyn, re-
dukcja stresu, rozluźnienie mię-
śni. Dzięki poprawie krążenia 
krwi taki masaż śmiało zastąpi 
filiżankę kawy. Dobrze poradzi 
sobie też z cellulitem. Dodatko-
wo działa jak peeling, więc skóra 
po nim jest gładka i delikatna, 
a jednocześnie napięta.

Jak się za to zabrać? Ciało 
musi być czyste i suche. Gene-
ralna zasada to ruchy od dołu 
do góry. Zaczynamy od stóp, po-
tem łydki, uda, pośladki, brzuch, 
ręce, plecy. Delikatnie obcho-
dzimy się ze skórą dekoltu. In-
strukcję bez problemu znajdzie-
cie w internecie, np. na blogu 
szczesliva.pl. Po szczotkowaniu 
należy wciąć prysznic i wklepać 
w ciało balsam lub zastosować 
olejek.

Twarz
Szczotka powinna posia-

dać włosie naturalne o średniej 
twardości. Generalna zasada 
jest taka, by szczotkować od 
wewnętrznych partii na ze-
wnątrz. Skóra musi być sucha 
i czysta, przeciwwskazaniem do 
zabiegu jest np. trądzik ze zmia-
nami ropnymi. Tu też warto 
zaopatrzyć się w instrukcję z in-
ternetu, by móc cieszyć się ze 
spektakularnych efektów, m.in. 
ujednolicenia kolorytu i ujędr-
nienia skóry.

(bła)
fot. pixabay/ilustracyjne
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

Udany tydzień. Będziesz miał wrażenie, że trudne 
sprawy wręcz cię omijają. Doskonale poczujesz się 
w swobodnej, wakacyjnej atmosferze. Odpuścisz 
tym, którzy cię denerwują, spojrzysz na świat przez 
różowe okulary. Jeśli w tym czasie zaplanowałeś 
podróż zagraniczną, na pewno będzie udana. Jeżeli 
jednak musisz być w pracy, poświęć więcej czasu na 
relaks.

Stój na straży swoich zawodowych interesów i nie 
opowiadaj byle komu swoich sekretów. W towarzy-
stwie znajdzie się osoba, która zawiedzie twoje zaufa-
nie. Możesz też dzięki niej wpakować się w kłopoty. 
Jeśli skłaniać cię będzie do melancholii, nie poddawaj 
się tym nastrojom. Samotne Ryby staną wkrótce przed 
szansą na miłosną przygodę.

W tym tygodniu odpoczniesz, ale też zaczniesz zaj-
mować się swoimi finansami. Będziesz kalkulować, 
ile i gdzie zainwestować, być może zaplanujesz 
większy remont. W każdym razie sprawy związane 
z pieniędzmi cię pochłoną. Do tego stopnia, że part-
ner może zacząć być zazdrosny. Znajdź dla niego 
chwilę, pokaż, że jest ważny, zaproś na romantyczną 
kolację.

Bądź ostrożna, nie opowiadaj o sobie zbyt wiele. 
Konkurencja nie śpi i ucieszy się ze wszystkich 
rewelacji na twój temat. Nie każdy, kto jest miły 
zasługuje na twoje zaufanie. Na dodatek w pracy 
dostaniesz zadania wymagające dyskrecji. Trzymaj 
język za zębami.

Będziesz miał sporo czasu na zajęcie się sprawami 
prywatnymi. Odwiedzisz krewnych, których dawno 
nie widziałeś. Dobrze ci to zrobi, będziesz w dosko-
nałym humorze. Do czasu, kiedy spotkasz kogoś, za 
kim nie przepadasz. Nie daj się wyprowadzić z rów-
nowagi.

Dotrą do ciebie dobre wiadomości. Być może ktoś 
zechce złożyć ci ciekawą propozycję. Zanim na nią 
przystaniesz, daj sobie kilka dni na zastanowienie. 
Nie słuchaj plotek, tylko wprowadzą zamęt w twoje 
życie i zaczniesz sobie stwarzać problemy na ich 
podstawie.

Komplementy, jakie ostatnio słyszysz, nie biorą się 
znikąd. Uwierz w swoje możliwości. Ktoś z najbliż-
szych będzie potrzebował twojej pomocy, postaraj 
się go wesprzeć. Sprzyja ci szczęście w miłości. 
W towarzystwie pojawi się nowa osoba, która przy-
kuje twoją uwagę.

Będziesz w dobrym nastroju, obowiązki staną się też 
jakby mniej uciążliwe. Dobry czas na urlop, wypocz-
niesz i będziesz beztrosko się bawić. Jeśli jesteś sa-
motny, chętnie podejmiesz flirt. Ta znajomość okaże 
się obiecująca. Zakończ kłótnie, które sprawiają, że 
źle się czujesz. Nie każdy musi cię lubić, zerwij tok-
syczne znajomości i ciesz się życiem.

Staniesz się wyciszony i spokojny, co niektórych 
zaskoczy, bo nie bardzo pasuje do twojej osobo-
wości. Ale postanowisz omijać przyjęcia, spotkania 
towarzyskie, pragnąc ciszy. Najlepiej wyjedź gdzieś, 
gdzie nie ma wielu turystów. Kontakt z przyrodą to 
jest to, czego potrzebujesz. Jak wrócisz, wszystkie 
sprawy ruszą z kopyta, a ty bez problemu im podo-
łasz.

Poczujesz wakacyjny luz i trudno będzie ci zmusić 
się do wysiedzenia na służbowych spotkaniach czy 
naradach. Głowę zaprzątną wakacyjne plany, luz. Daj 
się porwać, skorzystasz i ty, i twoje życie miłosne. 
Spotkasz kogoś, kto na długo zagości w twoim życiu. 
Jeśli jesteś w związku, uważaj na przelotne romanse, 
bo możesz stracić na zawsze coś ważnego.

Wszędzie będzie ci dobrze, niezależnie od tego, czy 
wyjedziesz, czy będziesz siedzieć w domu. Szczęście ci 
sprzyja i w sprawach zawodowych, i sercowych. Jeśli 
zaplanowałeś na ten czas wspólny, rodzinny wyjazd, 
będzie on wyjątkowo udany. Przed Rakami, które pra-
cują, szansa na awans. Właśnie w sezonie urlopowym 
szef dostrzeże i doceni waszą wartość.

Uważaj podczas uprawiania sportu, bo teraz łatwo 
o wypadek i kontuzję. Najlepiej przeproś się z ochra-
niaczami. Także na drodze, prowadząc samochód, mu-
sisz mieć oczy dookoła głowy. Będziesz roztargniony, 
a z drugiej strony ambicja nie pozwoli ci odpuścić. Za 
wszelką cenę będziesz chciał wygrać każdą rywalizację. 
Nie warto, odpuść.

Kolorowanki dla dzieci
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łucznicy na zamku
GOLUB-DOBRZYŃ  Nasze miasto okazało się miejscem bardzo atrakcyjnym, nie tylko dla turystów, ale 
również dla pasjonatów historii, którzy żyją podobnie jak w średniowieczu. W weekend na Zamku Golub-
skim odbyły się zawody łucznicze według starych obyczajów

Golubski zamek był gospo-
darzem Międzynarodowych Mi-
strzostw Polski w Łucznictwie 
Tradycyjnym. Ich organizatorzy, 
czyli Polskie Stowarzyszenie Łucz-
nictwa Tradycyjnego oraz Oddział 
PTTK im. Zygmunta Kwiatkow-
skiego, zaprosili łuczników z całej 
Polski, jak i z zagranicy. Można 
było spotkać sportowców z Nie-
miec, Turcji, Grecji, Ukrainy, Sło-
wacji, Portugalii, Węgier, Rumu-
nii, Rosji, Białorusi i Cypru. Sporą 
atrakcją był udział w zawodach 
ekipy z Singapuru.

– Przyjechałem aż z Nowej 
Zelandii, gdzie mieszkam od kil-
kudziesięciu lat. Podczas każdego 
pobytu w ojczystym kraju staram 
się uczestniczyć w zawodach łucz-
niczych. Jestem wielkim miłośni-
kiem tego sportu. Po raz pierw-

szy jestem na golubskim zamku. 
Zafascynował mnie ten obiekt  
i wspaniała impreza – mówi Ma-
rek Lewandowski.

Zawody otworzyli: prezes 
Oddziału PTTK w Golubiu-Do-
brzyniu Stefan Borkowicz i prezes 
Stowarzyszenia Łuczników Karol 
Pisarkiewicz. Towarzyszył temu 
oczywiście tradycyjny wystrzał 
armatni.  

– Z całej Europy, z północy 
i południa, a nawet z Singapuru 
przybyli na turniej łucznicy. Prze-
kazuje im ten zamek i życzę suk-
cesu – mówił Borkowicz. 

Zawody zostały przeprowa-
dzone w kilku kategoriach. Było 
strzelanie z łuku na dużych dy-
stansach (odbyło się na łąkach 
obok zamku), strzelanie do ce-
lów trójwymiarowych, strzelanie 

techniczne, gdy zawodnicy stoją 
na ruchomych platformach oraz 
do ruchomych celów. W imprezie 
wzięło udział ponad 270 łuczni-
ków.

Mistrzostwa łucznicze to 
nie tylko strzelanie, to również 
atrakcje towarzyszące dla na-
szych mieszkańców i turystów. 
W piątkowy wieczór był to pokaz 
sztucznych ogni i salwa płonących 
strzał oraz fireshow. W sobotę na-
tomiast, oprócz całodziennej ry-
walizacji, wieczorem można było 
posłuchać koncertu muzyki daw-
nej w wykonaniu zespołu „Stary 
Olsa”, który już gościł na naszym 
zamku. Niedziela to tradycyjnie 
zakończenie imprezy, a atrakcją 
był niewątpliwie pokaz łucznic-
twa konnego Amm Archery.

Tekst i fot. (Maw)

Grupa Amm Archery

Łucznik na koniuWystrzał armatni

Grupa zagranicznych zawodników

Marek Lewandowski z Nowej Zelandii

Gmina Radomin

Ciekawie w Szafarni
W sobotę 11 sierpnia o 17.00 warto wybrać się do 
Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. Tym razem or-
ganizatorzy proponują podróż poetycko-muzyczną 
pt. „Kobieta i mężczyzna, czyli powiedz mi, jak mnie 
kochasz”. 

Artyści: Dariusz Jakubowski, 
wraz z muzykami – śpiewacz-
ką Katarzyną Thomas i pianistą 
Piotrem Szafrańcem, zaprezen-
tują miłosne tematy w poezji: od 
Emily Dickinson, biblijnej Pieśni 
nad Pieśniami, szekspirowskich 
sonetów, po współczesnych Wi-
sławę Szymborską, Konstante-
go Ildefonsa Gałczyńskiego czy 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 
a także baudelairowskie namięt-
ności dziewiętnastowieczne-
go  Paryża, peronowe rozstania 
Thomasa Hardy’ego, ożywcze do-
tknięcie przywracające sens pu-
stej rzeczywistości opisane przez 
Zygmunta Krasińskiego.

– Ten eklektyczny patchwork 
jest świadomym wyborem rów-
nież w muzyce. Obok legendar-
nego motywu z filmu Michela 
Legranda  Kobieta i mężczyzna, 
równie popularnych tematów 
z  Love story  czy Amelii, melo-
dii Marka Grechuty, usłyszymy 
też popularne w artystycznych 
salonach paryskiej bohemy mi-
niatury Erika Satie, miłosną arię 
Mimi z Cyganerii Giacomo Pucci-
niego, czy neoromantyczną pieśń 
Ryszarda Straussa – wyjaśniają 
organizatorzy. 

Kobieta i mężczyzna… to 
wspólna z widzami podróż przez 
style i epoki, mieszająca formy, 

by tym bardziej wydobyć sens, bo 
formy i kostiumy się zmieniają, 
a archetypiczny sens miłości po-
zostaje wieczny.

Zapraszamy do Ośrodka Cho-
pinowskiego w Szafarni w sobotę, 
11 sierpnia na godzinę 17.00.

 Bilety w cenie 15/20 zło-
tych można rezerwować za po-
mocą elektronicznego systemu 
rezerwacji lub telefonicznie: 
56 682 79 30.

 Ośrodek zastrzega, że wszyst-
kie nieodebrane rezerwacje 

są automatycznie anulowane  
20 minut przed koncertem i po-
nownie skierowane do sprzedaży. 
Nie dotyczy to osób korzystają-
cych z Chopin Busa.

(ToB)
fot. archiwum
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dywizjon 306 – Odznaka Dywizjonu 306

Pamiątkowa fotografia żołnierzy Dywizjonu 306

Dywizjon 306 „Toruński” 
został sformowany 26 sierpnia 
1940 roku w Blackpool, a już 4 
września został przeniesiony 
na lotnisko w Church Fenton. 
Na personel zarówno technicz-
ny, jak i lotniczy składali się 
lotnicy z 4. Toruńskiego Pułku 
Lotniczego oraz piloci z Pozna-
nia. 

Odznaka dywizjonu to 
kaczka w locie, symbol 4. puł-
ku lotniczego, oraz mały niedź-
wiadek pochodzący z odznaki 
jednego z brytyjskich dywizjo-
nów. Na kadłubach samolotów 
z dywizjonu 306 malowano 
litery UZ, natomiast znakiem 
rozpoznawczym pilotów były 
jedwabne szaliki w kolorze zie-
lonym. Święto dywizjonu zo-
stało ustalone na dzień 4 wrze-
śnia, jako pamiątka pierwszego 
rozkazu dziennego w Wielkiej 
Brytanii. 

Pierwszym dowódcą dy-
wizjonu 306 został brytyjski 
major Douglas Scott. Kilka 
pierwszych tygodni istnienia 
polskiego oddziału przynio-
sło radykalne zmiany. I tak 
na stanowisku dowódcy zna-
lazł się najpierw kpt. pil. Jerzy 
Orzechowski, a już 11 listopada 
zastąpił kpt. pil. Tadeusz Rol-
ski, dowódca 4. pułku w 1939 
roku. 

 Na początek dywizjon za-
czął szkolenia na samolotach 

typu „Battle”, potem skutecz-
nie zmieniano je na lepsze, 
szybsze i silniejsze „Hurricane-
’y”. 7 listopada dywizjon osią-
gnął gotowość bojową – mógł 
wkroczyć na swoją wojenną 
ścieżkę.

Na początku swojej dzia-
łalności piloci z polskiego 
dywizjonu mieli za zadanie 
patrolowanie okolic Birming-
ham i Manchesteru, gdzie nie 
dochodziło do walk z niemiec-
kimi samolotami. 24 grudnia 
zdarzył się pierwszy śmier-
telny wypadek, zginął dowód-
ca eskadry Tenant. Wcześniej 
również dochodziło do wypad-
ków, na szczęście nie aż tak 
groźnych. Niestety, na począt-
ku roku 1941 doszło do kolejnej 
kraksy, w wyniku której zginął 
ppor. pil. Bohdan Bielkiewicz. 
Przyczyną były fatalne wa-
runki atmosferyczne. Do dy-
wizjonu przybywali polscy lot-
nicy, co oznaczało, że niedługo 
zabraknie w nim miejsca dla 
Brytyjczyków. I rzeczywiście – 
3 kwietnia 1941 roku dywizjon 
został przeniesiony na lotni-
sko w Northolt, już bez ofice-
rów Royal Air Force. 

Po kilku dniach od zakwa-
terowania Polacy otrzymali 
nowe samoloty typu „Hurrica-
ne” Mk-II, nieznacznie lepsze 
od poprzedników. Na początku 
kwietnia dywizjon ten wszedł 

w skład 1. Polskiego Skrzydła 
Myśliwskiego, aby wspomagać 
osławiony dywizjon 303. Od tej 
pory do tradycyjnego patrolo-
wania przestrzeni powietrznej 
nad Wielką Brytanią, doszły 
jeszcze loty nad Francję, gdzie 
piloci osłaniali także lotników 
z Bomber Command. Pierwsze 
pewne zwycięstwo dywizjo-
nu zostało odnotowane dopie-
ro w maju 1941 roku, kiedy to 
porucznik Władysław Nowak 
zestrzelił wrogiego He-111. 19 
maja doszło do kolejnej bole-
snej straty, zginął ppor. Cza-
piewski. 17 czerwca był bardzo 
udanym dniem dla dywizjonu 
306, który odniósł trzy pewne 
zwycięstwa, przy zerowych 
stratach własnych. 27 czerwca 
został zestrzelony mjr pil. i do-
wódca 1. Polskiego Skrzydła 
Myśliwskiego Piotr Łaguna, 
na jego miejsce trafił mjr pil. 
Tadeusz Rolski, który tym sa-
mym zwolnił miejsce dowódcy 
dywizjonu. Stanowisko to objął 
kpt. pil. Jerzy Zaremba. 

12 lipca 1941 roku dywi-
zjon otrzymał nowe samoloty 
typu Supermarine „Spitfire” 
Mk-II, a już 14 sierpnia odnie-
siono pierwszy sukces na no-
wych maszynach – podczas 
osłaniania wyprawy bombo-
wej w głąb Francji zestrzelono 
dwa Me-109. Niestety Niemcy 
nie chcieli tanio sprzedać skó-

ry, zabili kpt. Zarembę oraz 
dwóch innych pilotów. Było to 
więc duże, aczkolwiek pyrru-
sowe zwycięstwo. 16 sierpnia 
myśliwcy z 306 mogli pomścić 
śmierć kolegów – zniszczyli aż 
sześć samolotów Me-109, nie 
ponosząc żadnych strat. Czę-
ste loty na osłanianie wypraw 
bombowych męczyły niezmier-
nie załogi polskich „Spitfire-
’ów”, nieraz startowali oni po 
dwa razy dziennie. 7 paździer-
nika dywizjon przesunięto na 
lotnisko w Speke, a 12 grudnia 
dywizjon 306 wszedł w skład 2. 
Polskiego Skrzydła Myśliwskie-
go i ponownie zmienił miejsce 
zakwaterowania, tym razem 
na lotnisko Church Stanton, 
gdzie wraz z dywizjonami 302 
i 317 osłaniał alianckie konwo-
je. 30 grudnia straty własne 
wyniosły jednego pilota i ma-
szynę, natomiast zestrzelono 
trzy maszyny nieprzyjaciela. 
14 kwietnia 1942 roku dywizjon 
stracił mjr Wczelika, a 3 maja 
został przesunięty do 12. Grupy 
Myśliwskiej, na lotnisko Kir-
ton in Linsey. Już 15 czerwca 
polscy piloci meldowali się na 
lotnisku w Northolt, wchodząc 
w skład 1. Polskiego Skrzydła 
Myśliwskiego.

19 sierpnia dywizjon brał 
udział w operacji pod Dieppe. 
29 września 1942 roku dywi-
zjon otrzymał nowy sprzęt – 
samoloty typu Supermarine 
„Spitfire” Mk-IX. W ostatnim 
dniu tego roku zginęła jedna 
z załóg, przy dwóch samolotach 
wroga zestrzelonych. 13 marca 
1943 roku dywizjon przeniósł 
się na nowe lotnisko w Hut-
ton Cranswick, gdzie otrzymał 
również nowy typ samolotów 
– „Spitfire” Mk-VB. Następnie 
dywizjon został przeniesiony 
na lotnisko Catterick, 
potem 11 sierpnia na 
lotnisko Gravesend, 
następnie – 18 sierp-
nia do Friston, aby 22 
września wylądować 
na lotnisku w Heston. 
Od 19 do 31 grudnia dy-
wizjon przebywał jesz-
cze na lotnisku Lland-
bedr. W październiku 
dywizjon wcielono do 
133. Skrzydła Myśliw-
skiego. 

W następnym 
roku dywizjon czekało 
sporo pracy, lecz na-
deszło pewne ułatwie-
nie w postaci nowe-

go sprzętu – samolotów typu 
North American „Mustang” 
Mk-III. Podczas operacji „Over-
lord” dywizjon osłaniał wojska 
inwazyjne, a 7 czerwca strącił 
aż 11 Messerschmittów, co było 
wielkim zwycięstwem Pola-
ków, do tej pory nie mających 
okazji do tak dużych łowów. 
Do końca roku 1944 dywizjon 
wykonywał zadania związa-
ne osłanianiem żołnierzy oraz 
atakowaniem wrogich myśliw-
ców. I tak 23 czerwca strącono 
kolejne siedem samolotów. Od 
27 czerwca dywizjon przebywał 
na lotnisku Ford. Od 13 czerwca 
część samolotów broniła Lon-
dynu, bombardowanego przez 
wyrzutnie rakiet V-1. Dywizjon 
ponownie został przeniesiony, 
tym razem na lotnisko Bren-
zett. W październiku dywizjon 
306 stacjonował już na lotni-
sku Andrews Field, skąd pa-
trolował przestrzeń powietrz-
ną, w poszukiwaniu rakiet V-1 
oraz samolotów nieprzyjaciela. 
W 1945 roku dywizjon miał za 
zadanie ubezpieczanie wypraw 
bombowych w głąb Rzeszy, a 9 
kwietnia stoczył swoją poże-
gnalną walkę, podczas której 
odniesiono jedno pewne zwy-
cięstwo. Dywizjon został roz-
wiązany 7 stycznia 1947 roku.

Podsumowując, w latach 
1940-1945 dywizjon wykonał 
8357 lotów bojowych, w czasie 
15 198 godzin zestrzelił 70 sa-
molotów, 16 i 1/2 prawdopodob-
nie i 29 uszkodził. Zestrzelono 
również 60 bomb V-1, zrzucono 
150 ton bomb. W sumie przez 
dywizjon przewinęło się 15 do-
wódców, a Polacy stacjonowali 
na 22 lotniskach.

oprac. (szyw) 
fot. internet

Toruński dywizjon
XX wiek  Już niebawem w kinach pojawi się kolejna produkcja historyczna. Tym razem będzie 
dotyczyła słynnego polskiego myśliwskiego dywizjonu 303, który walczył w czasie Bitwy o Anglię 
w 1940 roku. W związku z tym przybliżamy historię innej jednostki – Dywizjonu 306, który nosił 
nazwę „Toruński” i związany był z naszym regionem
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Patent na słynną osłonę parasolki

Petrow opisał swoje spo-
tkanie z jedną z młodych Nie-
mek, która szła lasem odziana 
w modrą płócienną spódnicę, 
szarą bluzkę i drewniane cho-
daki. Śpiewała ludową piosen-
kę z okolic, z których przybyła 
jej rodzina. Jej słowa brzmiały: 
zielona trawa pod moimi stopa-
mi, zgubiłam mój skarb i będę 
go szukała tu i tam... Dalej wy-

wiązała się rozmowa Petrowa 
z dziewczyną, którą teraz przy-
toczymy:

Przerwałem jej śpiew pyta-
niem:

– Daleko do wsi X?
– Ich versteche nicht po-

lnisch!
Myślę, jakoś to dziko, szu-

kać skarbu, którego się nie zgu-
biło w Polsce, a nie rozumieć 

języka krajowców. Chcąc nie 
chcąc, odezwałem się do niej 
po niemiecku, a otrzymawszy 
odpowiedź zadowalającą powlo-
kłem się do wsi.

W całym powiecie rypiń-
skim, do którego należał Do-
brzyń, było 56 tys. mieszkań-
ców. Z tego aż 8,5 tys. stanowili 
Niemcy. Petrow doskonale po-
równał polskich chłopów do ich 
sąsiadów Niemców:

– Niemiec jest ociężały, robi 
powoli, tylko że systematycz-
nie. Je dobrze i żąda zapłaty za 
pracę wysoką. Łatwo sprzedaje 
ojcowiznę i wynosi się dalej na 
wschód. My nie znamy poży-
cia na wiarę (życia bez ślubu) 
u nich ten objaw jest powszech-
ny. Niemców możemy wziąć 
sobie za wzór do naśladowania 
w pracy systematycznej. Niem-
cy celują nad nami większą so-

– Tworzę wynalazki, po-
nieważ nie mogę się powstrzy-
mać – lubiła mawiać Beulah 
Henry, pytana o niezwykłą 

liczbę patentów i wynalazków, 
które stały się jej udziałem. 

Łącznie wynalazła ponad 
100 nowych przedmiotów co-

dziennego użytku. 49 z nich 
zdołała opatentować. Przy tym 
nie była kobietą wyjątkowo 
wykształconą, ale za to odważ-
ną i ciekawą świata. Urodziła 
się w 1887 roku w małej mie-
ścinie w Północnej Karolinie. 
Rodzice Leulah byli artystami. 
Cała rodzina miała artystycz-
ną i patriotyczną przeszłość. 
Jej pradziadkiem był Patrick 
Henry, adwokat i jeden z oj-
ców założycieli Sanów Zjedno-
czonych, a dziadkiem William 
Woods Holden – gubernator 
Północnej Karoliny.

Już jako mała dziewczyn-
ka Beulah lubiła tworzyć nowe 
zabawki. Zadziwiała swoich 
rodziców. Jej wykształcenie 
zakończyły studia na uniwer-
sytecie prezbiteriańskim, któ-
ry nie był szkołą z absolutnego 
topu. Zachowanie Synesthesia 
było dla niektórych bardzo 
dziwne. Inaczej postrzega-
ła muzykę, którą odczuwała 
jako...kolory. Dziś wiadomo, że 
posiadała zdolność tzw. syn-
tezji. Według niektórych na-
ukowców ten stan powodują 
dodatkowe połączenia w mó-
zgu. Wielu ludzi, którzy po-
siadali zdolności syntezji było 
także znanych z nieprzecięt-
nych umiejętności. Dla przy-
kładu, słysząc muzykę widzą 
jednocześnie przed oczami 
rozmaite kolory.

W 1912 roku Beulah Henry 
opatentowała swój pierwszy 
wynalazek. Była to podręczna 
zamrażarka do lodów. Przy-
pominała zwykłą puszkę, ale 
dzięki niej można było w cią-

gu 45 minut przygotować lody. 
Zamrażarka działała bez prą-
du, o którym mogły tylko po-
marzyć ówczesne gospodynie 
domowe w wielu amerykań-
skich miasteczkach. Rok póź-
niej Beulah Louise Henry opa-
tentowała swój wzór torebki 
damskiej. Współczesnym pa-
niom wyjaśnimy, że torebka 
zawierała wydzielone miejsca 
na małe lusterko, kredkę do 
oczu, notatnik, długopis i kil-
ka innych drobiazgów. Dzięki 
temu w torebce Beulah Louise 
Henry nigdy nie panował ba-
łagan. W tym samym roku 
nasza bohaterka opatentowa-
ła także swój model parasola, 
wraz z torebką, do której moż-
na było go schować. Wówczas 
była to nowość. Dziś małe, 
składane parasolki są po-
wszechne. Ten ostatni wyna-
lazek przyniósł Beulah sporą 
sławę i niemały majątek. 

Dzięki temu mogła w 1919 
roku przenieść się do Nowego 
Jorku. Tam rozwinęła biznes 
parasolkowy. Klientkami były 
przede wszystkim panie, po-
nieważ Beulah Louise Henry 
oferowała parasolki w roz-
maitych kolorach, a nie tylko 
w odcieniach czerni, jak było 
dotąd praktykowane. Wyna-
lazczyni mieszkała w aparta-
mencie i zajmowała się two-
rzeniem kolejnych ciekawych 
przedmiotów codziennego 
użytku. Udało jej się sprzedać 
prawa do patentu na parasolkę 
za 50 tys. dolarów. Wówczas 
była to gigantyczna kwota, 
którą Beulah zainwestowa-

ła we własne obserwatorium. 
Zatrudniła także inżynierów 
i projektantów, którzy wciela-
li w życie jej pomysły. Po paru 
latach posiadała już dwie fir-
my. Pierwsza zajmowała się 
wyłącznie parasolkami, druga 
pozostałymi wynalazkami. 
W tym czasie wymyśliła kolej-
ne patenty. Jednym była ma-
szyna do przycinania gąbek. 
Drugim – gąbka ze specjalną 
kieszenią, w którą można było 
włożyć mydło.

Starała się również po-
móc krawcowym. Udoskona-
liła maszyny do szycia, ale 
również maszyny do pisania. 
Osobny dział wynalazków to 
rożnego rodzaju zabawki.

Już w latach 30. nowojorska 
prasa zaczęła używać w sto-
sunku do niej pseudonimu 
„Pani Edison”. Ten słynny wy-
nalazca żarówki miał na swo-
im koncie setki innych, mniej 
znanych wynalazków. Beulah 
nie narzekała na brak pracy. 
Oprócz prowadzenia własnych 
firm była także zatrudniana 
jako konsultantką przez kon-
kurencję. Niestety tak jak bo-
gate było jej życie zawodowe, 
niestety w prywatnym wio-
dło się jej już gorzej. Nigdy nie 
wyszła za mąż. Wolne chwile 
wypełniała malowaniem i pi-
saniem. Była także działaczką 
kilku organizacji naukowych. 
Żyła aktywnie aż do śmierci 
w 1973 roku. Jej ostatni patent 
jest stosowany do dziś. Mowa 
o kopercie z adresem zwrot-
nym.  

(pw), fot. internet

Spotkanie kultur
Osadnicy niemieccy trafiali na południe od Drwęcy 
i przez długi czas nie asymilowali się z miejscowy-
mi. Taki szok kulturowy na swojej drodze spotkał 
Aleksander Petrow, pisarz, który sam był synem 
Rosjanina, ale zżył się z naszymi okolicami i przez 
lata badał tutejszą ludowość.

Postać

Kopalnia wynalazków
POSTAĆ  Torba na parasolki, maszynka do otwierania konserw, lokówka do włosów, zamrażarka do 
lodów – to tylko niektóre z wynalazków, którymi zasłynęła najbardziej kreatywna kobieta XX wieku 
–  Beulah Henry. Zyskała dzięki temu pseudonim „pani Edison”

lidarnością. My, działając każdy 
na swoją rękę tracimy wiele sił. 
Niemcy budują wspólny piec 
do chleba do pieczenia, a my 
nie chcemy ponosić wspólnych 
kosztów nawet na utrzymanie 
szkółki. 

Bardzo ważne, że Petrow 
nie osądzał Niemców za to, że ci 
nie integrują się z Polakami:

– Że Niemcy w drugiem 
i trzeciem pokoleniu nie polsz-
czeją nie należy im brać tego za 
złe, bo jeśli krzywo patrzymy 
na Polaka przenarodowionego, 
to tem samem słuszność wy-
maga nie żądać od innych tego, 
co nam samym nie miło.

(pw)
fot. ilustracyjne
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OGŁOSZENIA
DROBNE

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

Agroturystyka

Agroturystyka U Lucyny, Handlowy Młyn 20, 

kontakt pod nr. tel. 724 365 793

Agrturystyka na Pojezierzu Brodnickim, sma-

żalnia Skarlanka, Gaj Grzmięca 45, kontakt pod 

nr. tel. 721 181 247

Auto moto

auto handel/komisy

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

sprzedaż zamiana Szychowo 35, kontakt pod nr. 

tel. 514 342 906

DAMAR - auta sprowadzane z Niemiec  - ko-

mis, transport, ul. Sikorskiego 4, Brodnica, 

kontakt pod nr. tel. 660 466 986

Auto Handel-Komis skup i zamiana, Marek 

Wiśniewski, ul. Lidzbarska 10B, Brodnica, 

kontakt pod nr. tel. 603 858 933

części i akcesoria

Części i akcesoria sam. U Małgosi, Małgorzata 

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

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

Części i akcesoria sam. U Małgosi,  Małgo-

rzata Salach, Kowalewo Pom., ul. Batalionów 

Chłopskich 3B. tel. 56 684 40 72

mamAUTO – sprawdzone części używane do 

wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 

54 280 2990

Radmat Sklep motoryzacyjny, części i naprawa 

rowerów. tel. 726 235 076

FUH Belczyński Spraye, lakiery, kosmetyki, 

samochodowe, farby śnieżka, emulsje. kontakt 

pod nr. tel. 516 123 663

U Adama Sklep motoryzacyjny ul. Świerkowa 

8. tel. 566 833 784

Auto częśći AiR ul. Tulipanowa 14. kontakt pod 

nr. tel. 664 490 951

Sklep motoryzacyjny, wymiana oleju MOTO-

OIL Diag. komput., wymiana opon, klimaty-

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

ziewanowskiego 22

AUTO-ZARĘBSKI Części i akcesoria samocho-

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

tel. 56 683 50 58

motocykle/skutery

Hel-Trans - części i akcesoria do jednośladów, 

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

myjnie

Myjnia bezdotykowa 24h ul. Żeromskiego 40A 

(naprzeciw TESCO). tel. 502 683 025

Myjnia samochodowa. Stacja Orlen Frydrychowo 

56. tel. 56 684 18 62

Myjna samoobsługowa bezdotykowa, ul. Brod-

nicka 21, Kowalewo Pomorskie

serwisy

Auto naprawa J. Cebula geometria, diagnostyka 

pojazdowa Kowalewo Pom. tel. 721 300 688.

Auto Gaz Montaż instalacji gazowych, mecha-

nika pojazdowa. tel. 600 055 664

A.Osowski Ogumienie sprzedaż, wymiana, ser-

wis. tel. 692 833 009

JB Truck Diagnostyka i naprawa samochodów 

ciężarowych, serwis klimatyzacji. kontakt pod 

nr. tel. 608 711 361

Trygum Kompleksowe usługi wulkanizacyjne, 

opony używane. Pląchoty 14. tel. 782 659 253

D.Grabowski Klimatyzacja i diagnostyka kół 

3D, Sadykierz 17. tel. 668 547 369

K.Bieganowski Zakład wulkanizacyjny ul. Stru-

mykowa 1. tel. 601 917 253

D.Kęsicki Usługi mech. Klimatyzacja, wulkani-

zacja, diag. komp. tel. 665 832 917

G.Nowakowski Auto naprawa-handel wulkani-

zacja, klimatyzacja. tel. 603 607 228

Tom-Gaz Montaż samochodowych instalacji 

gazowych. tel. 608 027 239

Auto-Nik Mechanika i diagnostyka samocho-

dowa, Radomin 63 A. tel. 665 130 681

Auto Check Klimatyzacja, elektryka sam., ob-

sługa, naprawa. tel. 882 510 025

WICHUREX klimatyzacja, serwisy opon me-

chanika pojazd. Kowalewo Pom. Tel. 504 395 

786, 501 499 948

AUTO-ZARĘBSKI naprawy bieżące, geometria 

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

tel. 56 683 50 58

Naprawa i serwis samochodów ciężarowych - 

GABAR Wrocki. tel 601 656 616

Wulkanizacja kompleksowo – GABAR Wrocki. 

tel. 601 707 951

MAR-MOT, naprawa samoch. specjalizacja Re-

nault, Peugeot, Citroen. tel. 666 866 751

D. Siemienik, klimatyzacja, wulkanizacja, ser-

wis. tel. 56 683 30 17

AiR Auto naprawa i kompleksowe naprawy po-

wypadkowe. tel. 664 490 951

AUTOLAK blacharstwo-lakiernictwo, autoko-

smetyka kompleksowa. tel. 606 634 083

skup aut/demontaż

mamAUTO – złomowanie/auto-kasacja – PŁA-

CIMY NAJWIĘCEJ – Odbiór gratis, gotówka! 

54 280 2990 

K. Bieganowski Skup aut gotówka. kontakt pod 

nr. tel. 601 917 253

stacja kontroli pojazdów

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

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

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

489, Kowalewo Pom.

Okręgowa stacja kontroli pojazdów AUTO-ZA-

RĘBSKI, ul. Szosa Rypińska 32A. kontakt pod 

nr. tel. 56 683 50 57

Okręgowa stacja kontroli pojazdów ul. Soko-

łowska 23 (naprzeciwko targowiska) kontakt 

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

stacje paliw

Stacja paliw LOTOS – GABAR Wrocki. kontakt 

pod nr. tel. 56 683 69 66

Stacja Paliw Orlen - Frydrychowo 56. kontakt 

pod nr. tel. 56 684 18 62

usługi

Dorabianie kluczy, ostrzenie noży, nożyczek, ma-

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

Pomoc drogowa – autoholowanie – GABAR 

Wrocki. tel. 663 007 096

Transport, usługi ładowarką – GABAR Wrocki. 

tel. 601 656 616

Wynajem Mercedesa W110 do ślubu i na im-

prezy okolicznościowe. tel. 606 634 083

JAC Wypożyczalnia lawet i przyczep towaro-

wach oraz podłodziowych, G-D, Podzamek 

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

Gawrońscy - legalizacja tachografów cyfrowych, 

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

Budowa i Remonty

materiały

Drewniane konstrukcje dachowe, Radomice 119. 

tel. 604 493 762, 54 287 94 91

ogrzewanie

Wodny kolektor słoneczny sprzedaż, montaż, ser-

wis. tel. 668 773 499

KARKON Zaporowicz producent kotłów UKZ EKO 

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

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

Usługi hydrauliczno - ślusarskie wodno-kan 

i CO. Wykonawstwo instalacji wodnych i kana-

lizacyjnych, centralnego ogrzewania. Montaż 

kotłowni. Radomin 23b, tel 512 295 280

usługi

PIASEK, ŻWIR oferuje: piasek płukany, sucho 

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

tłuczeń, gruz, DOWÓZ, tel. 608 219 596

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

biurowe, szafy przesuwne. Wyposażenia firm, ap-

tek, przychodni lekarskich, inst. pożytku publicz-

nego, tel. 662 116 657

DOM

wyposażenie wnętrz

FHU Olek Sprzedaż dywanów, wykładzin, chodni-

ków, Ostrowite 22. tel. 501 621 145

Sklep rzeczy używanych meble, kosiarki, rowe-

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

nr. tel. 693 481 013

Firanex pomiar wystrój i aranżacja okien 

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

kontakt pod nr. tel. 516 126 855

DOMY WESELNE / SALE

Sala bankietowa „U DANIELI” - wesela, im-

prezy okolicznościowe, Zbójno 152, tel. 698 

142 767

Sala bankietowa Róża wesela przyjęcia stypy im-

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

tel. 532 524 082, 532 524 099

Dom weselny KARDAMON - wesela, imprezy 

okolicznościowe, Małe Pułkowo 36, kontakt 

pod nr. tel. 884 885 090 

Zajazd Złota Podkowa Wrocki - sala weselna, im-

prezy okolicznościowe, tel. 601 913 928

Bar Janosik imprezy okolicznościowe do 30 

osób, Frydrychowo, tel. 730 201 309

Półwysep Wądzyn - Sala weselna, imprezy 

okolicznościowe, tel. 667 652 205

DORADZTWO I INWESTYCJE

Formalności i inwestycje w pigułce „od A 

do Z”. Operaty wodnoprawne, karty  informacyjne 

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

Viz-Arch biuro architektoniczne Dorota Czar-

nołucka-Krzemińska, projektowanie, nadzoro-

wanie, doradztwo inwestycyjne, kontakt pod 

nr. tel. 881 205 398,  886 115 708

EDUKACJA

szkoły językowe

Szkoła języków obcych SPARROW, ul. Konop-

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

Akademia Językowa CGD-uczymy dzieci, 

młodzież i dorosłych, Golub-Dobrzyń, ul. Pod 

Arkadami 9, tel. 604 791 169

żłobki/przedszkola

Przedszkole niepubliczne „ Wróbelek” - , organi-

zacja urodzin  dla dzieci, tel. 519 844 525

FINANSE I BANKOWOŚĆ

agencje

Agencja PKO BP-kredyty, lokaty otwieranie 

kont osobistych, wpłaty, wypłaty, ul. Kościusz-

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

biura rachunkowe

Biuro Rachunkowe Dorota Garkowska, Go-

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

kontakt pod nr. tel. 608 514 548

Biuro Rachunkowe SIGMA Barbara Jasieniecka, 

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

Biuro Rachunkowe Buchalter Beata Kudźba, 

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

kredyty

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

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

579 lub 508 055 036. www.pomocnykredyt.com

leasing

Leasing-Experts oferta specjalna nie tylko dla 

firm, leasingujemy prawie wszystko- auta, kom-

putery, maszyny, urządzenia, tel. 575 665 290

lombardy

Lombard pożyczki pod zastaw  złota - aut - nie-

ruchomości, Kowalewo  ul. Toruńska 4. kontakt 

pod nr. tel. 781 491 378

ubezpieczenia

M. Kiełkowska, ubezpieczenia OC, AC, majątko-

we, Zbójno. tel. 506 032 523

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz Golub-Do-

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

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz  Kowalewo 

Pom., ul. Batalionów Chłopskich 4, kontakt pod 

nr. tel.517 710 660

usługi

Dobry punkt finansowy, opłaty za wszyskie ra-

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

lecia 13 B, tel. 531 022 379

GABINETY  WETERYNARYJNE

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

Raś, dyżur całodobowy, Małe Pułkowo 42, kon-

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

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

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

bowy, tel. 517 532 637

GASTRONOMIA

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

skiego 13, tel. 733 814 473

HOTELE

Zajazd Złota Podkowa Wrocki - hotel, restauracja, 

tel. 601 913 928

Motel Przy Stacji - Frydrychow 56. kontakt pod 

nr. tel. 56 684 18 62

Półwysep Wądzyn - Hotel, restauracja, kontakt 

pod nr. tel. 667 652 205

KOMPUTERY / IT

Komputery, sprzedaż, serwis, kasy fiskalne, ter-

minale płatnicze, programy insert. kontakt pod nr. 

tel. 600 483 434

PS INSTAL komputery, serwis, sprzedaż, napra-

wa, instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie.  

tel. 56 690 43 90

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, 

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

796 088 904JK Centrum Serwisowe, telefony, 

komputery, nawigacje, konsole, Kowalewo Pom., 

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

MODA I URODA

ADA-PLUS markowa biżuteria srebrna, stoisko 

patronackie (pralnia TESCO), kolekcje na każdą 

okazję.

Gabinet kosmetyczny W. Staniszewska, Golub-

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

Salon kosmetyczny DARIA, Golub-Dobrzyń, ul. 

Ceglana 4, tel. 508 741 237

NIERUCHOMOŚCI

biura nieruchomości
Z nami bezpiecznie sprzedaż , kupisz, wynajmiesz, 

kupujący nie płaci prowizji, tel. 575 665 29

NSP-Nieruchomości Biuro pośrednictwa w obro-

cie nieruchomościami. Oferujemy profesjonalne 

przeprowadzenie każdego rodzaju transakcji 

w nieruchomościach. Golub-Dobrzyń ul. Pod 

Arkadami 11 tel. 531 795 462

Agroturystyka

Auto Moto

Budowa i remonty

Dom

Domy weselne / sale

Doradztwo i inwestycje

Edukacja

Finanse
i bankowość

Gabinety weterynaryjne

Gastronomia

Hotele

Komputery / IT

Moda i uroda

Nieruchomości



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.

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 Gruber 3-3,30 m, 17 łap, z osprzę-
tem wyrównującym. Cena 5200 zł, Piórkowo 
tel. 510 366 161

Sprzedam króliki młode (brak numeru ogło-
szeniodawcy)

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

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

Sprzedam dmuchawę do zboża, lej do nawo-
zów, agregat uprawowy. Tel. 667 395 822

Różne

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

SPRZEDAM SłOMĘ BALE 120x120 TEL. 
889 929 597

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

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, tel 
600 990 042

Autoholowanie, pomoc drogowa, przewóz 
aut lub maszyn do 5 t. Faktura, pomoc 
w uzyskaniu auta zastępczego. Tel. kontak-
towy 889 883 507

TRANSPORT KONI, KROW I INNYCH 
ZWIERZAT NA TERENIE CALEJ POLSKI. 
ATRAKCYJNE STAWKI. POMOC PRZY ZA-
LADUNKU. FACHOWE PODEJSCIE. TEL. 
kontaktowy 669 450 043

Auto-Moto

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

Sprzedam używane opony  Stomil 11.2 - 
R24 .Tel.500351885

Kupię/Sprzedam

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

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

Nieruchomości

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

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

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

M4 sprzedam pow. 53m2 w Dobrzyniu, tel. 
602-355-909

DZIAŁKI BUDOWLANE na kameralnym 
osiedlu z planem zagospodarowania prze-
strzennego. Lisak 3km od Golubia-Dobrzy-
nia. Media : woda, prąd. Tel. 605 099 422

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

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

Praca

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

Zatrudnimy około 70 osób do pracy przy li-
nii montażowej w Ostaszewie. Zapewniamy 
BEZPŁATNY transport i prace w systemie 
2 zmian od poniedziałku do piątku. Info 
56 646 20 26 lub 608 549 221

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.
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Praca

Różne

Auto/Moto

Kupię/Sprzedam

Rolnictwo

Usługi
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

Nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

usługi
DAMPOL transport wapna. tel. 694 498 284

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

FHU Olek Skład węgla. tel. 501 621 145

DAMPOL skład opału Małki. tel. 508 173 746

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ośrodki
szkolenia kierowców

Rolnictwo / leśnictwo

Składy opału

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

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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zrekompensują skutki suszy
REGION  Producenci rolni, po oszacowaniu strat w uprawach rolnych przez komisje powołane przez wo-
jewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, mogą ubiegać się o pomoc

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Jak informuje resort rolnic-
twa i rozwoju wsi, jest aż osiem 
form pomocy. Pierwsza to kre-
dyt preferencyjny na wznowienie 
produkcji rolnej. Banki współpra-
cujące z Agencją Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa udzielają 
kredyty w wysokości nie większej 
niż kwota oszacowanych strat na 
wznowienie produkcji w gospo-
darstwach rolnych. Kredyt może 
być przeznaczony na zakup rze-
czowych środków do produkcji 
rolnej (kwalifikowanego mate-
riału siewnego, nawozów mine-
ralnych, środków ochrony roślin, 
paliwa na cele rolnicze, inwenta-
rza żywego). Kredytobiorca jest 
zobowiązany udokumentować 
50 proc. poniesionych wydatków. 

W 2018 roku kredyty będą udzie-
lane z oprocentowaniem płaco-
nym przez producenta rolnego 
w wysokości do 0,5 proc. w skali 
roku.

Drugi rodzaj pomocy to po-
ręczenia i gwarancje spłaty kre-
dytów bankowych udzielonych 
na wznowienie produkcji w go-
spodarstwach rolnych lub dzia-
łach specjalnych produkcji rolnej, 
znajdujących się na obszarach, 
gdzie szkody powstały w związku 
z suszą. 

Trzecia forma to udzielanie 
przez Prezesa Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, na 
indywidualny wniosek rolnika, 
pomocy w opłaceniu bieżących 
składek na ubezpieczenie spo-

łeczne oraz regulowaniu zaległo-
ści z tego tytułu w formie odro-
czenia terminu płatności składek 
i rozłożenia ich na dogodne raty, 
a także umorzenie w całości lub 
w części bieżących składek. 

Możliwe jest też zastoso-
wanie przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa pomocy 
w formie odroczenia i rozłożenia 
na raty płatności z tytułu umów 
sprzedaży i dzierżawy nierucho-
mości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz ulg w opła-
tach czynszu, a także umorzenia 
raty płatności czynszu z tytułu 
umów dzierżawy, na indywidual-
ny wniosek producenta rolnego, 
w którego gospodarstwie rolnym 
lub dziale specjalnym produkcji 
rolnej powstały szkody;

Kolejna forma to udzielanie 
przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa dotacji 
dla producentów rolnych, w któ-
rych gospodarstwach rolnych 
szkody  w uprawach rolnych spo-
wodowane wystąpieniem suszy 
powstałe  na powierzchni uprawy 
objęły co najmniej 30 proc. danej 
uprawy. Stawka pomocy na 1 ha  
zostanie ogłoszona przez Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 
dwa tygodnie przed terminem 
naboru wniosków, który również 
określony będzie przez MRiRW.

Możliwa jest ponadto dotacja 
dla podatników podatku rolnego, 
którzy w 2018 r. prowadzili chów 
lub hodowlę ryb słodkowodnych 
w stawach rybnych położonych 
na obszarze gmin, w których wy-
stąpiła susza lub powódź w rozu-
mieniu przepisów o ubezpiecze-
niach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich w wysokości 300 
zł/ha.

Inna forma pomocy to spła-
ta przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa na rzecz 
banków, w których producenci 
rolni mają kredyty z dopłatami 
do ich oprocentowania stosowa-
nymi przez tą Agencję, pełnego 
oprocentowania przez okres nie 
dłuższy niż 2 lata -  w przypadku 
zawieszenia przez banki spłaty 
kapitału tych kredytów  w takim 
samym okresie.

Alternatywą jest udziela-
nie na podstawie ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 
podatkowa przez wójtów, bur-
mistrzów lub prezydentów miast 
ulg w podatku rolnym, na indy-
widualny wniosek producenta 
rolnego.

(ToB)
fot. ilustracyjne

Wyciek gazu z cysterny
W ubiegły wtorek w godzinach porannych w Golubiu-Dobrzyniu doszło do wy-
cieku gazu z cysterny.

Golub-Dobrzyń

– Działania straży pożarnej 
polegały na zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia, wyznaczeniu stre-
fy bezpiecznej oraz sprawieniu 
dwóch kurtyn wodnych w celu 
zniwelowania rozprzestrzenia-
nia  się ścielącego  gazu – tłuma-
czy mł. bryg. Karol Cachnij z PSP 
Golub-Dobrzyń. – Studzienki ka-

nalizacyjne zostały zabezpieczo-
ne workami w celu ograniczenia 
przedostawania się gazu do sys-
temu kanalizacyjnego. 

Po zatrzymaniu linii produk-
cyjnej i wyłączeniu prądu w za-
kładzie ratownicy, zabezpieczeni 
w sprzęt OUO i linie gaśnicze, 
udali się do szafy sterowniczej 

cysterny w celu zakręcenia za-
woru odcinającego dopływ gazu. 
Przy użyciu narzędzi wykona-
nych  w technologii EX otworzo-
no szafę, a następnie zakręcono 
zawór. Wyciek został zatrzyma-
ny.

(ToB)
fot. PSP
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Koloniści na komendzie
GOLUB-DOBRZYŃ  Dzieci spędzające półkolonie w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Golubiu-Dobrzyniu 
odwiedziły komendę policji

Podczas spotkania mundu-
rowi zapoznali przybyłych gości 
z pracą poszczególnych pionów 
policji oraz procedurą rekrutacji 
jaką kandydat musi przejść, aby 
wstąpić w szeregi formacji. Dzie-
ci miały okazję zwiedzić niektóre 
pomieszczenia służbowe, takie 
jak niebieski pokój i policyjny 
areszt. 

– Była to również okazja do 
zaprezentowania wyposażenia 
do służby policjantów i szansa 
na zwiedzenie policyjnego ra-
diowozu – tłumaczy asp. sztab. 
Małgorzata Lipińska z KPP Go-

lub-Dobrzyń. – Podczas spotka-
nia z sierż. szt. Arkiem Kilińskim 
z Ogniwa Patrolowo-Interwen-
cyjnego, koloniści zasypywali 
policjanta pytaniami dotyczą-
cymi nie tylko zasad korzysta-
nia z drogi i spędzania wolnego 
czasu, ale również dotyczącymi 
pracy policjantów. 

Na zakończenie spotkania 
wszystkie dzieci otrzymały ulot-
ki informacyjne pn. ,,Kręci mnie 
bezpieczeństwo … nad wodą”.

 
(ToB)

fot. KPP 

Będą sprawdzać zwolnienia
W pierwszym półroczu tego roku Oddział ZUS w Bydgoszczy i Toruniu wstrzymał 
bądź obniżył świadczenia chorobowe na kwotę ponad 4,2 mln zł.

Powiat

Kwota obniżonych i cof-
niętych świadczeń po kontroli 
zwolnień lekarskich w pierw-
szym półroczu tego roku wy-
niosła ponad 4,2 mln zł, w ca-
łym kraju 98,1 mln zł. Na kwotę 
tę składają się nie tylko zakwe-
stionowane zwolnienia lub spo-
sób ich wykorzystania, ale 
także zmniejszenie świadczeń  
z powodu nieterminowego do-
starczenia druku zwolnienia do 
ZUS albo, gdy ustał tytuł ubez-
pieczenia.

– Zgodnie z ustawą 
o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby  
i macierzyństwa, Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych ma obo-
wiązek prowadzić systematyczną 
kontrolę zarówno prawidłowości 
orzekania o czasowej niezdolno-
ści do pracy jak i prawidłowości 

wykorzystania zwolnień lekar-
skich. W przypadku pierwszego 
rodzaju kontroli lekarze orzecz-
nicy ZUS weryfikują czy osoba 
korzystająca ze zwolnienia le-
karskiego jest nadal chora i tym 
samym niezdolna do pracy, 
a w przypadku drugiej z kontroli 
pracownicy ZUS sprawdzają, czy 
osoba wykorzystuje zwolnienie 
zgodnie z jego przeznaczeniem, 
a nie wykonuje np. pracy – mówi 
Krystyna Michałek, Rzecznik Re-
gionalny ZUS Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego.

W pierwszym półroczu tego 
roku zakład w województwie ku-
jawsko-pomorskim przeprowa-
dził ponad 12 tys. kontroli osób, 
które korzystały ze zwolnienia 
lekarskiego. To prawie 4 tys. 
mniej kontroli niż w tym samym 
okresie roku ubiegłego. Jednak 
tegoroczna weryfikacja zwol-

nień okazała się zdecydowanie 
bardziej skuteczna. W tym roku 
wydano 774 decyzje wstrzymu-
jące dalszą wypłatę świadczenia, 
natomiast w pierwszym półro-
czu roku ubiegłego 601. Jeszcze 
bardziej, bo blisko dwukrotnie, 
wzrosła kwota wstrzymanych 
świadczeń, sięgając ponad 656 
tys. zł (317,3 zł w porównywal-
nym okresie 2017 r.).

– ZUS ma również obowią-
zek obniżenia podstawy wy-
miaru świadczeń chorobowych 
do 100 proc. przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia, gdy 
osoba na zwolnieniu lekarskim 
traci tytuł do ubezpieczenia 
chorobowego np. w wyniku 
wygaśnięcia umowy o pracę. 
Z tego powodu w tym półroczu 
obniżono w kujawsko-pomor-
skim zasiłki chorobowe i świad-
czenia rehabilitacyjne prawie  

3 tys. osobom, na łączną kwotę 
ponad 3,5 mln zł – dodaje Mi-
chałek.

Do czasu powszechne-
go wejścia w użycie elek-
tronicznego zwolnienia le-
karskiego, co stanie się  
1 grudnia 2018 r., Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych ma obowiązek 
obniżyć o 25 proc. świadczenie, 
wszystkim tym, którzy w ciągu  
7 dni nie dostarczą zwolnie-
nia do pracodawcy lub ZUS-u. 
Świadczenie jest obniżane za 

każdy dzień zwłoki, począwszy 
od 8 dnia zwolnienia. W I pół-
roczu tego roku zakład w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim 
obniżył z tego tytułu świad-
czenia chorobowe 1457 osobom 
o kwotę blisko 95, 7 tys. zł.

Łącznie w I półroczu 2018 r. 
Oddział ZUS w Bydgoszczy i To-
runiu wstrzymał bądź obniżył 
świadczenia chorobowe na kwo-
tę ponad 4,2 mln zł.

(red)
 fot. ilustracyjne
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Zmiany w promieniu
PIŁKA NOŻNA  Dariusz Rozwadowski zrezygnował z funkcji szkoleniowca LKS-u Promień Kowalewo Po-
morskie. Jego obowiązki przejął Bartosz Jagielski, dotychczasowy drugi trener 

Poprzedni sezon Promień 
zakończył na dziewiątym miej-
scu w tabeli ligi okręgowej. 
Drużyna grała stabilnie, nie 
martwiąc się o spadek, któ-
ry ostatecznie zanotowała np. 

Drwęca Golub-Dobrzyń. Co więc 
jest powodem odejścia dotych-
czasowego szkoleniowca ekipy 
z Kowalewa? 

– Moja rezygnacja z funkcji 
trenera LKS Promień Kowalewo 

Pomorskie spowodowana była 
kilkoma czynnikami – tłuma-
czy Rozwadowski. – Po pierw-
sze sprawy osobiste uniemoż-
liwiłyby mi uczestniczenie we 
wszystkich meczach mistrzow-
skich. Na początku ubiegłego 
tygodnia dowiedziałem się, że 
od września rusza bardzo ważny 
dla mnie projekt, który z racji 
bycia nauczycielem będę mógł 
realizować tylko w weekendy. 
Drugim powodem jest zbyt dużo 
obowiązków, których się podją-
łem, co źle wpływało na moje 
życie osobiste i negatywnie od-
bijało się na zdrowiu. Moja nie-
obecność podczas niektórych 
meczów nowego sezonu mogła-

by źle wpłynąć na zespół, dla-
tego dla dobra klubu podjąłem 
decyzję o rezygnacji. Drużynę 
przejął dotychczasowy drugi 
trener Bartosz Jagielski, co za-
pewni ciągłość szkolenia i kon-
tynuację pracy trenerskiej.

Nowe sezon Promień roz-

pocznie od starcia z SP Zawisza 
Bydgoszcz. Później zespół Ja-
gielskiego zmierzy się z Soko-
łem Radomin, a trzeciej kolejce 
zagra na wyjeździe z KS-em Ło-
chowo. 

(ToB)
fot. archiwum

Wioślarstwo

Nasz wioślarz walczył o medale
W minionym tygodniu rozgrywały się mistrzostwa Europy w wioślarstwie. Po 
cichu liczyliśmy na medal pochodzącego z gminy Ciechocin Mirosława Ziętarskie-
go. Niestety, skończyło się na czwartym miejscu.

Mirosław Ziętarski startuje 
w dwójkach podwójnych. Jego 
partnerem jest Mateusz Biskup. 
W tym sezonie wyniki tej załogi 
mogły napawać optymizmem. 
Jeszcze w lipcu stanęli na po-
dium cyklu World Rowing Cup 
w Lucernie w Szwajcarii. W ubie-
głym roku ta sama załoga zdo-
była wicemistrzostwo Europy 
i świata.

W tegorocznych mistrzo-
stwach, rozgrywanych w Glas-
gow, dwójka podwójna pewnie 
wygrała pierwszy, eliminacyjny 
start. W półfinale zajęła drugie 
miejsce za Wielką Brytanią. Nie-
dzielny finał był więc dla kibiców 
nadzieją na kolejny krążek. Do 
około 500 metrów przed metą 
wszystko układało się dobrze, 
a nasza załoga była na miejscu 
medalowym. Niestety w koń-

cówce rywale przyspieszyli, 
a dodatkowo szturmem na po-
dium wdarła się osada z Rumu-
nii, pozbawiając naszych wiośla-
rzy medalu.

Czwarta lokata może i nie 
jest szczytem marzeń, ale szansa 
na rewanż nadejdzie wkrótce. 6 
września rozpoczną się bowiem 
Mistrzostwa Świata w Wioślar-
stwie, które zaplanowano w buł-
garskim mieście Płowdiw.

Mirosław Ziętarski przygodę 
z wioślarstwem zaczynał jesz-
cze w Gimnazjum im. Czesława 
Miłosza w Nowej Wsi, gdzie spo-
tkał nauczycielkę wychowania 
fizycznego Anna Amchewicz, 
która ma za sobą wioślarskie 
doświadczenia jeszcze z klubu 
AZS UMK. Początek kariery nie 
miał wiele wspólnego z wodą. 
Zaczęło się od konkursu na er-

gometrach, czyli urządzeniach 
imitujących pracę wioślarza. 
W 2016 roku mieliśmy okazję 
zapytać pana Mirosława o jego 
sportową karierę:

– Początkowo nie było ła-
two, ponieważ trzeba było 
wcześnie rano iść na autobus, 
później dojeżdżać do Torunia 
na trening, potem iść do szkoły, 
a później znów na trening. Na-
wet wsiadanie do wioślarskiej 
łódki było początkowo wielkim 
wyzwaniem. Są one bardzo chy-
botliwe. W końcu udało się jed-
nak przyzwyczaić. Wioślarstwo 
to niezmiernie wymagający 
sport – mówił Ziętarski.

Życzymy powodzenia na 
wrześniowych mistrzostwach 
świata!

(pw)
fot. ilustracyjne

PIŁKA NOŻNA  Wygrana przed inauguracją

W ostatnim sparingu przed startem ligi okręgowej Iskra Ciechocin, po za-
ciętym boju, pokonała 5:4 Zamek Bierzgłowski. Na listę strzelców wpisali 
się: dwukrotnie Kamil Falkiewicz oraz Michał Gorczyński, Jan Kulasiński, 
a jedno trafienie samobójcze zanotował piłkarz rywali. W najbliższą sobo-
tę 11 sierpnia o 17.00 Iskra zainauguruje ligowy sezon, od razu derbowym 
starciem z Sokołem w Radominie.

(ToB)
fot. archiwum

PIŁKA NOŻNA  Pogrom trzyma formę

Pogrom Zbójno pewnie rozprawił się z A-klasowym Orionem Popowo, 
triumfując 9:4. Gole strzelili: Radek Dąbrowski, Damian Boniecki, dwa 
razy Mateusz Makowski i aż pięciokrotnie Mateusz Modrzejewski. Sezon 
A-klasy rusza w weekend 18-19 sierpnia. W pierwszym pojedynku ekipa ze 
Zbójna zagra u siebie z Pomowcem Kijewo Królewskie. 

(ToB)
fot. archiwum 


