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Z informacji, które otrzyma-
liśmy od gminy Kowalewo Po-
morskie wynika, że sfora psów 
najprawdopodobniej pochodzi od 
zwierząt, które… miały właści-
ciela. To dlatego wcześniej były 
problemy z odławianiem czwo-
ronogów, ponieważ gmina nie ma 
uprawnień, by wyłapać zwierzęta 
mające właściciela. Dlatego gmina 
apeluje, by zgłaszać wszelkie spo-
tkania z wałęsającymi się zwierzę-
tami oraz straty przez nie wyrzą-
dzone. To pomaga w rozwiązaniu 
problemu. 

Gmina Kowalewo Pomorskie 
zapewnia, że niejednokrotnie po-
dejmowała działania, aby zlikwi-
dować problem bezpańskich psów. 
Samorząd dysponuje dokumenta-
mi, które to potwierdzają, wśród 
nich są pisma do Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, korespon-
dencje z różnymi podmiotami, 
umowy na wyłapywanie i opiekę 
nad bezdomnymi zwierzętami. 
Co roku rada miejska przyjmuje 
Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Kowalewo Pomorskie.

– Dwukrotnie kierowaliśmy 
korespondencje do Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wpro-

wadzenie obowiązkowego czipo-
wania psów, co pomogłoby nam w 
zidentyfikowaniu właścicieli psów. 
Każda interwencja skierowana 
przez mieszkańców jest przez nas 
rozpatrywana  i na każde zgłosze-
nie reagujemy w miarę możliwości 
prawnych – informuje rzecznik 
burmistrza Kowalewa Pomorskie-
go Karolina Kowalska. – Temat 
sfory biegających psów na terenie 
miejscowości: Napole, Ostrowite  
był poruszany także na XXXII Se-
sji Rady Miejskiej w dniu 23 maja 
2018 roku. W roku 2016 została 
zakupiona klatko-pułapka, dzięki 
której zostało wyłapanych wiele 
bezpańskich psów stwarzających 
duże zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa mieszkańców gminy Kowale-
wo Pomorskie.

Mieszkańcy Napola korzystają 
z klatki, którą udostępniła gmina. 
Wśród nich pojawiły się opinie, że 
można zastosować broń Palmera. 
Są jednak problemy z jej użyciem, 
ponieważ można używać jej z 
bliska, a do jej posiadania trzeba 
mieć uprawnienia. 

– Użycie  broni Palmera po-
zwalającej na zastosowanie środ-
ka usypiającego w celu odłowienia 
zdziczałych i agresywnych zwie-
rząt jest niemożliwe. Do sfory 

psów nie można podejść bliżej 
niż na 100 m, ponieważ zaczynają 
atakować lub uciekać, natomiast  z 
ww. broni można strzelać najdalej 
z 30 m. Broń taką można posiadać 
na podstawie karty rejestracyjnej 
broni pneumatycznej wydanej 
przez właściwego komendanta 
powiatowego policji. Do jej za-
stosowania  potrzebny jest śro-
dek usypiający, który może nabyć 
tylko lekarz weterynarii. W tej 
chwili nie ma regulacji prawnych 
mówiących o obowiązku gminy 
do stosowania broni. Z informacji 
uzyskanej od lekarza weteryna-
rii, koszt zakupu broni to ok. 40 
tyś zł. Na chwilę obecną przepisy 
prawne nie dają samorządom in-
nych możliwości niż wyłapywanie 
błąkających się psów – wyjaśnia 
Karolina Kowalska.

Tymczasem psy dalej poszu-
kują pożywienia. Mieszkańcy mó-
wią, że zmiany nie nastąpiły i dalej 
oczekują poprawy. 

– Ta biedna, wychudzona psi-
na, która dołączyła do stada, biega 
od rana po wiosce i chodniku. Nie-
stety jest sobota, więc referat ko-
munalny nie pracuje. Znów sami 
przeganiamy to głodne zwierzę – 
mówi Aldona Gajkowska. 

(dr)
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KOWALEWO POMORSKIE  Mieszkańcy Napola, Frydrychowa 
i okolic zmagają się z agresywnymi psami. Problem opisywali-
śmy w poprzednich wydaniach naszego tygodnika. Swoje sta-
nowisko przedstawiła gmina Kowalewo Pomorskie

Urząd odpowiada 
mieszkańcom

Golub-Dobrzyń

Nasz człowiek 
w Manchesterze
Łukasz Bejger, wychowanek Piłkarza Golub-Dobrzyń, 
oficjalnie został nowym zawodnikiem Manchesteru 
United. 

W ubiegłym roku nastolet-
ni zawodnik wyjechał na testy do 
dwóch klubów z Manchesteru: Uni-
ted i City. 

– Pierwsze sygnały o ofercie 
z Anglii pojawiły się mniej więcej 
pół roku temu, ale nie mogłem 
o tym informować – mówił w ubie-
głorocznym wywiadzie dla naszego 
tygodnika Łukasz Bejger. – Poru-
szaliśmy ten temat tylko w rodzin-
nym gronie. Po marcowym meczu 
kadry z Walią do klubu wpłynęło 
oficjalne pismo, a ja wraz z naj-
bliższymi miałem trochę czasu na 
podjęcie decyzji. Nie zastanawia-
łem się jednak, w których barwach 
wolałbym występować. Oba kluby 
są potężne, rozpoznawalne na ca-
łym świecie, a ja od dziecka kocha-
łem brytyjski futbol. Gdybym miał 

zaszczyt grać w tamtejszej lidze 
w przyszłości, spełniłbym kolejne 
sportowe marzenie. 

Teraz marzenie Łukasza się 
spełnia. Lech Poznań porozumiał 
się z Manchesterem United w spra-
wie transferu definitywnego, a kilka 
dni temu młody obrońca podpisał 
kontrakt z Czerwonymi Diabłami. 

Łukasz Bejger zaczynał przy-
godę z piłką od KS-u Piłkarz Golub-
Dobrzyń. Z naszego miasta trafił 
do akademii Lecha Poznań, gdzie 
świętował m.in. tytuł mistrza Pol-
ski do lat 19. Zawodnik jest też ka-
pitanem reprezentacji narodowej 
do lat 17. Życzymy powodzenia i jak 
najszybszych występów w pierw-
szym zespole Manchesteru United 
na słynnym Old Trafford. 

(ToB), fot. nadesłane



Dzięki wsparciu z samorządu 
województwa gmina otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 192 
tys. zł dla Węgierska i 180 tys. zł 
dla Lisewa. Pieniądze przezna-
czone są m.in. na adaptację obec-
nie istniejących pomieszczeń do 
potrzeb dzieci w wieku przed-
szkolnym. Roboty rozpoczęły się 
z początkiem sierpnia i powinny 
zakończyć się jeszcze w wakacje. 
Poza tym dofinansowanie będzie 

przeznaczone na zakupienie wy-
posażenia i zatrudnienie nauczy-
cieli.

 W obu punktach dzieci będą 
mogły przebywać do 10 godzin 
dziennie, w zależności od potrzeb 
rodziców. Dzieci będą objęte opie-
ką przez cały rok. Punkt w Lise-
wie będzie nosił nazwę „Mały od-
krywca”, natomiast w Węgiersku 
– „Zaczarowana kraina”. 

(pw), fot. nadesłane

W środę 25 lipca funkcjona-
riusze z Komendy Powiatowej 
Policji w Golubiu-Dobrzyniu od 
rana pełnili służbę wspólnie 
z ks. Piotrem Kwiatkowskim, 
proboszczem parafii św. Marii 
Magdaleny w Ostrowitem. 

– Tego dnia na kierowców 
czekała miła niespodzianka – 
mówi asp. sztab. Małgorzata 
Lipińska z KPP Golub-Dobrzyń. 
– Ci, którzy złamali przepisy ru-
chu drogowego, były to głównie 
przypadki niewielkiego przekro-

czenia dozwolonej prędkości, 
otrzymywali pouczenie i ulotki 
od policjantów, natomiast du-
chowny wręczał wizerunki św. 
Krzysztofa – patrona kierow-
ców. Zmotoryzowani nie kryli 
swojej radości z tego powodu. 

Policjanci wspólnie z du-
chownym apelowali o więk-
szą rozwagę, a także roztrop-
ną i bezpieczną jazdę każdego 
dnia.

(ToB)
fot. KPP

– Nasz program „Kujawsko-
Pomorska Mała Infrastruktura 
Sportowa” realizujemy z myślą 
o budowie niewielkich obiektów 
o różnym przeznaczaniu. Powsta-
ną tam, gdzie miejsc do uprawia-
nia sportu i zwykłej aktywności 
ruchowej po prostu brakuje. Za-
leży nam, by budowa takiej in-
frastruktury była odpowiedzią na 
konkretne potrzeby lokalnej spo-
łeczności – tłumaczy marszałek 
Piotr Całbecki.

 Nabór wniosków do progra-
mu dla samorządów lokalnych 
odbył się w maju. Na wsparcie 
– maksymalnie 50 procent war-

tości inwestycji – mogły liczyć 
zwłaszcza te jednostki, które do 
wniosku załączyły listę poparcia 
mieszkańców dla przedsięwzię-
cia. Priorytetowo traktowano ini-
cjatywy dotyczące tzw. terenów 
zdegradowanych, między innymi 
siedlisk popegeerowskich.

Dofinansowanie – od 4 ty-
sięcy do 40 tysięcy złotych – po-
może w budowie boisk, siłowni 
zewnętrznych, urządzeń do ćwi-
czeń street workout oraz innych 
ogólnodostępnych stref aktyw-
ności dla mieszkańców. Łączna 
wartość dofinansowania to 480 
tysięcy złotych. Na liście przed-

sięwzięć znalazły się takie pro-
jekty jak m.in. „Utworzenie miej-
sca ogólnodostępnej rekreacji 
w miejscowości Działyń poprzez 
zagospodarowanie terenu przy 
zbiorniku wodnym” (Gmina Zbój-
no – 10 tys. zł), „Pomieszczenie 
odnowy biologicznej Centrum 
Sportu i Rekreacji w Kowalewie 
Pomorskim” (Gmina Kowale-
wo Pomorskie – 10 tys. zł) oraz 
„Budowa siłowni zewnętrznej 
w miejscowości Białkowo” (Gmina 
Golub-Dobrzyń – 6 tys. zł). 

(ToB)
fot. Urząd Marszłkowski/

Tymon Markowski
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Przedszkola na wrzesień
Z początkiem sierpnia rozpoczęły się prace adapta-
cyjne w szkołach w Lisewie i Węgiersku. Od września 
działać tam będą dwa odnowione punkty przedszkol-
ne.

Powiat

Modlitwa zamiast mandatu
W ubiegłym tygodniu golubsko-dobrzyńskim policjantom podczas służby towa-
rzyszył duchowny. Z okazji dnia Św. Krzysztofa – patrona kierowców, ci którzy 
złamali przepisy otrzymywali od mundurowych ulotki i pouczenia, a od duchow-
nego – wizerunki patrona z modlitwą.

Gmina Golub-Dobrzyń
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Będzie gdzie trenować 
i odpoczywać

PoWiAT  Ruszył marszałkowski program rozwoju małej in-
frastruktury sportowej w regionie. Podczas poniedziałkowej 
sesji sejmik podjął decyzję w sprawie przyznania samorządom 
lokalnym wsparcia finansowego z budżetu województwa na 
budowę boisk, siłowni zewnętrznych oraz innych ogólnodo-
stępnych i bliskich mieszkańcom obiektów sportowo-rekre-
acyjnych. Pieniądze trafią też do gmin z naszego powiatu

gMinA RAdoMin  Kombajn w ogniu

Miniony tydzień był pracowity dla strażaków z naszego powiatu. W Płon-
nem zapalił się kombajn.  
– Na miejsce jako pierwsze przybyły OSP Płonne i OSP Łubki, które poda-
wały jeden prąd wody w natarciu na palący się kombajn – tłumaczy mł. 
bryg. Karol Cachnij z PSP Golub-Dobrzyń. – W tym czasie okoliczni rolnicy 
za pomocą ciągników z pługami wykonali pas oddzielający palący się kom-
bajn oraz zboże od pozostałych plonów na polu. Działania straży pożarnej 
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch kolej-
nych prądów wody w natarciu na palących się kombajn. 
Przybyła na miejsce jednostka OSP Radomin dogaszała pogorzelisko przy 
pomocy zraszaczy zainstalowanych w pojeździe pożarniczym.

(ToB), fot. PSP
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W płot „po pijaku” 
Golubsko-dobrzyńscy policjanci zatrzymali 19-latka, 
który prowadząc osobową mazdą, nie zapanował nad 
autem i uderzył w płot. Okazało się, że mężczyzna był 
pijany. 

Gmina Golub-DobrzyńSpadek Golubia, 
awans kowalewa 

POWIAT  Pismo „Wspólnota” opublikowało ranking najbogat-
szych samorządów. Jak w zestawieniu wypadły nasze miasta 
i powiat?

„Najbogatsze samorządy” to 
doroczny ranking „Wspólnoty”. 
Samorządowe czasopismo skon-
struowało zestawienie w oparciu 
o dane, ile pieniędzy wpływa do 
gminy lub powiatu. Przy analizie 
pominięto jednak dotacje. Wie-
le niekoniecznie bogatych gmin 
potrafi „zgarnąć” spore pienią-
dze właśnie ze środków unijnych. 
W rankingu pod uwagę brano tyl-
ko dochody własne gmin i sub-
wencje, które wpływają do bu-
dżetów samorządów z państwa. 
Następnie wynik podzielono po-
przez liczbę mieszkańców.

– Zwłaszcza w  okresie inten-

sywnego korzystania z funduszy 
unijnych takie dotacje mają chwi-
lowy, ale bardzo silny wpływ na 
wielkość dochodów. Wpływ du-
żej dotacji inwestycyjnej potrafi 
wywindować samorząd bardzo 
wysoko w rankingu, ale jest to 
awans chwilowy (incydentalny) 
i niemający związku z trwałym 
wzrostem zamożności. Wydaje 
się więc, że uwzględnienie tylko 
dochodów własnych i otrzymy-
wanych subwencji lepiej oddaje 
hasło naszego rankingu („zamoż-
ność”) – piszą autorzy rankingu. 

Powiat golubsko-dobrzyński 
zajął w rankingu 135. miejsce na 

ponad 300. Jego dochód w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca 
wyniósł 748,58 zł. Dla porów-
nania, powiat rypiński zajął 71. 
miejsce, lipnowski – 171., brod-
nicki – 174., a  wąbrzeski – 210.

W kategorii miast powiato-
wych Golub-Dobrzyń (2626,34) 
zajął dopiero 197. miejsce na 267 
możliwych. To wynik gorszy niż 
w zeszłym roku (185) i dwa lata 
temu (172). Dobrze wypada Brod-
nica, która jest 92. Sąsiedni Ry-
pin został sklasyfikowany na 107. 
pozycji (awans ze 140). 

W kategorii „Miasta inne” ol-
brzymi awans w porównaniu do 
ubiegłego roku zanotowało Ko-
walewo Pomorskie (3384,42 zł), 
które zostało sklasyfikowane na 
102. miejscu. 12 miesięcy temu 
była to dopiero 282. lokata. 

W kolejnym wydaniu przy-
bliżymy sytuację gmin wiejskich. 

(ToB), fot. ilustracyjne
O G Ł O S Z E N I E

W niedzielę 29 lipca o 18.00 
funkcjonariusze zostali powia-
domieni o zdarzeniu drogowym, 
do którego doszło w miejscowo-
ści Antoniewo w gminie Golub-
Dobrzyń. 

– Skierowani na miejsce 
funkcjonariusze zastali 19-
letniego kierowcę osobowej 
mazdy, który jak wynikało z re-
lacji świadków stracił panowanie 
nad pojazdem, w wyniku czego 
wypadł z drogi, uderzył i uszko-
dził płot prywatnej posesji – 
wyjaśnia asp. sztab. Małgorzata 
Lipińska z KPP Golub-Dobrzyń. 

Podczas kontroli kierowcy, 
który podróżował z dwoma pa-

sażerami, okazało się, że był on 
w stanie nietrzeźwości – miał 1,7 
promila alkoholu w organizmie. 
Dodatkowo mężczyzna  nie po-
siadał uprawnień do kierowania 
pojazdami. .

Teraz 19-latek za kierowanie 
samochodem w stanie nietrzeź-
wości, spowodowanie zagrożenia 
bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym oraz kierowania pojazdem 
bez wymaganych uprawnień 
odpowie przed sądem. Grozi 
mu kara dwóch lat pozbawie-
nia wolności i kara grzywny do 
5 tys. zł. 

 (ToB)
fot. ilustracyjne
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Łucznicy wracają
W dniach 3-5 sierpnia Zamek Golubski będzie go-
spodarzem Międzynarodowych Mistrzostw Polski 
w Łucznictwie Tradycyjnym. Pojawią się ekipy m.in. 
z Niemiec, Rosji, a nawet z Singapuru.

Golub-Dobrzyń

Impreza zostanie uroczy-
ście otwarta w piątek 3 sierpnia 
o 20.00 przy zamku. Bezpośred-
nio po tym wydarzeniu zapla-
nowano ognisko z kiełbaskami. 
O 21.00 zostanie wystrzelona sal-
wa płonącymi strzałami, następ-
nie Grzegorz Targoński zapre-
zentuje pokaz sztucznych ogni, 
a o 22.00 do akcji wejdzie grupa 
Jo Art Show. 

W sobotę o 8.30 zostanie 
otwarta rywalizacja sportowa. 
W godz. 9-13 zaplanowano pierw-
szy blok turniejowy, od 14 do 18 
– drugi blok. O 19.00 wystąpi ze-
spół muzyczny Stary Olsa. To gru-
pa z Białorusi, odważnie sięgająca 
do średniowiecznej tradycji. For-
macja powstała w 1999 roku z ini-

cjatywy Zmiciera Sasnoŭskiego. 
Nazwa została zaczerpnięta od 
potoku w zachodniej części re-
gionu Mahilio. Repertuar zespołu 
obejmuje białoruską balladę ludo-
wą i pieśni wojenne, tańce naro-
dowe oraz dzieła kompozytorów 
białoruskich. Na koncertach moż-
na usłyszeć nie tylko tradycyjne 
utwory, ale także piosenki dobrze 
znane w popkulturze m.in. „Child 
In Time” Deep Purple czy „Califor-
nication” Red Hot Chili Peppers. 

W niedzielę w godz. 9-13 prze-
widziano trzeci blok turniejowy, 
od 14 do 15 – pokaz łuczników 
konnych. Między 15 a 16 zostaną 
rozdane nagrody. 

(ToB)
fot. ilustracyjne

W poniedziałek 30 lipca funk-
cjonariusze golubsko-dobrzyń-
skiej ,,drogówki”, w czternastu 
punktach kontrolnych na drogach 
powiatu golubsko-dobrzyńskiego, 
sprawdzali  czy układ wydechowy 

pojazdu nie powoduje nadmier-
nego zadymienia, kontrolowali 
sprawność układów: kierownicze-
go, hamulcowego i zawieszenia. 

– Celem akcji ,,SMOG” było 
ujawnianie i eliminowanie z drogi 

pojazdów, których stan technicz-
ny w oczywisty sposób wskazywał 
na wadliwe działanie silnika lub 
uszkodzenie układu wydechowe-
go, co mogło wpływać na zwięk-
szoną emisję spalin do atmosfery. 
Podczas działań policjanci zwra-
cali również szczególną uwagę 
na stan trzeźwości kierujących – 
tłumaczy asp. sztab. Małgorzata 
Lipińska z KPP Golub-Dobrzyń. 

Golubsko-dobrzyńscy poli-
cjanci przypominają, że kierujący, 
których pojazdy nie spełniają wy-
mogów określonych przepisami 
prawa, muszą się liczyć z utratą 
dowodu rejestracyjnego, który 
zostanie zwrócony dopiero po 
usunięciu usterki. Ponadto kie-
rowcy za zły stan techniczny po-
jazdu mogą zostać ukarani man-
datem w wysokości do 500 zł.

(ToB)
fot. ilustracyjne

Dbają o powietrze
POWIAT  Policjanci przeprowadzili kolejne działania pod 
kryptonimem „SMOG”. Akcja miała na celu eliminowanie z ru-
chu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób 
wskazywał na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie 
układu wydechowego, co mogło powodować zwiększoną emi-
sję spalin

R E K L A M A



Czwartek 2 sierpnia 2018 SPOŁECZEŃSTWO 5GOLUB–CGD.PL

Ostatni akcent wakacji z Chopinem
W niedzielę 5 sierpnia dobiegnie końca tegoroczny cykl koncertów „Wakacje 
z Chopinem” w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni. Tym razem wystąpi Rafał 
Błaszczyk.

Gmina Radomin

Artysta to laureat ogólnopol-
skich i międzynarodowych kon-
kursów pianistycznych, uczestnik 
XVII Międzynarodowego Konkur-
su Pianistycznego im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie.  W jego 
wykonaniu usłyszymy Nokturn 
Des-dur op. 27 nr 2, Nokturn 
H-dur op. 9 nr 3, Mazurki op. 24, 
Scherzo cis-moll op. 39 oraz Bal-
ladę g-moll op. 23. Koncert roz-
pocznie się o godzinie 12.15.

– Na koncert zapraszamy do 
sali koncertowej Ośrodka Chopi-
nowskiego w Szafarni – informu-
je Bartłomiej Kozłowski. – Bilety 
w cenie 10 zł zakupić można w ka-
sie Ośrodka, przed rozpoczęciem 
koncertu. Prosimy o wcześniejszą 
rezerwację telefoniczną pod nu-
merem 56 682 79 30. Dla dzieci 
wstęp na koncert jest bezpłatny. 
Pieniądze z biletów przeznaczone 
są na działalność Fundacji Cho-

pin w Ogrodzie Sztuk, której za-
daniem jest wspieranie młodych 
adeptów sztuki muzycznej.

Więcej informacji na stro-
nie Ośrodka Chopinowskiego 
w Szafarni oraz Fundacji Chopin 
w Ogrodzie Sztuk. Zadanie „Waka-
cje z Chopinem” jest współfinan-
sowane ze środków województwa 
kujawsko-pomorskiego.

(ToB)

Weekend nad jeziorem
POWIAT  Gdzie wypocząć blisko natury i niedaleko od swojego miejsca zamieszkania? Proponujemy krót-
ki wypad nad jezioro Okonin w powiecie golubsko-dobrzyńskim

Jezioro Okonin usytuowa-
ne jest w odległości około 10 
kilometrów od Golubia-Dobrzy-
nia i 30 kilometrów od Torunia. 
Teren należy do Nadleśnictwa 
Golub-Dobrzyń w gminie Cie-
chocin. Okonin jest typem je-
ziora polodowcowego, otoczo-
nego przepięknymi lasami. Jego 
powierzchnia wynosi około 38 
hektarów, a głębokość maksy-
malna to 11 metrów. Brak bezpo-
średniego dostępu jeziora do pól 
uprawnych powoduje, że wody są 
czyste, a to przyciąga jak magnes 
rzesze turystów. Wody są rów-
nież bogate we wszelkiego rodza-
ju ryby. Dba o to Polski Związek 
Wędkarski, który dzierżawiąc je-
zioro, corocznie je zarybia. Moż-
na tu złapać przepiękne szczupa-
ki, węgorze, okonie i leszcze. Lasy 
obfitują natomiast w zwierzynę 
łowną. Cierpliwi mogą zobaczyć 
jelenie, daniele i dziki.

Nad jeziorem są usytuowa-
ne dwie plaże. Jedna jest bardzo 
dobrze wyposażonym kąpieli-
skiem. To plaża z ładnym, drob-
nym piaskiem, który uwielbiają 

małe dzieci. Dla nich jest również 
niewielki plac zabaw z drewnia-
ną łodzią. Nad bezpieczeństwem 
kąpiących czuwa zawsze dwóch 
ratowników. Plaża jest odpłatna. 
Wstęp dla osoby dorosłej kosz-
tuje 7 złotych. Dzieci do lat 6 są 
zwolnione z opłat. Na miejscu 
można wypożyczyć rower wod-
ny – koszt za jedną godzinę to 
25 złotych, wypożyczenie kajaka 
to wydatek 17 złotych za godzinę. 
Gdy plażowicze zgłodnieją, mogą 
udać się do pobliskiego baru. 

Druga plaża niestety jest 
dzika, a szkoda. W przeszłości tu 
również było prawdziwe kąpieli-
sko z ratownikami i pomostem, 
ale względy ekonomiczne zwycię-
żyły. Wypoczywający korzystają 
z wody na własne ryzyko. Obok 
znajduje się mała wypożyczalnia 
rowerów wodnych (koszt to 20 
złotych za godzinę). 50 metrów 
od plaży jest usytuwoany bar, 
w którym można zjeść domowy 
obiad np. czarninę. Jednak spe-
cjalnością baru są smażone ryby. 

O tym, że jezioro jest bar-
dzo popularne świadczy fakt, że 

przyjeżdżają nad nie 
mieszkańcy pobliskie-
go Golubia-Dobrzynia 
czy Torunia, ale rów-
nież mieszkanki Wą-
brzeźna. 

– Przyjechali-
śmy tu wraz z szóstką 
dzieci. Zauroczyło nas 
to miejsce. Szkoda, 
że kąpielisko nie jest 
wygrodzone, brakuje 
ratownika, jednak czy-
stość wody jest dla nas 
najważniejsza (panie 
korzystały z niestrze-
żonego kąpieliska – 
przyp. red.) – opowia-
dają Magda i Karolina 
z okolic Wąbrzeźna.

Miejmy nadzieję, 
że w przyszłości i to 
miejsce rozwinie się 
pod względem infra-
struktury, a co najważ-
niejsze, będzie znajdo-
wało się po czujnym 
okiem ratowników. 

Tekst i fot. 
(Maw)

R E K L A M A

GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Piknik sołecki w Mokrymlesie

W Mokrymlesie podczas letniego festynu spotkali się mieszkańcy sołec-
twa Nowawieś. Pogoda dopisała, dlatego zabawa przeciągnęła się do go-
dzin wieczornych. Nie zabrakło wspólnego grilla i słodkości. Piknik zorga-
nizowano z środków z funduszu sołeckiego oraz sołtysa. Organizatorami 
byli: sołtys Ryszard Skrzyniecki, panie z rady soleckiej oraz koła gospodyń 
wiejskich.

(pw), fot. nadesłane 
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Na Rynku już przed połu-
dniem pojawili się artyści z Kujaw 
i Mazowsza, którzy prezentowa-
li rękodzieła. Swoje rzeźby wy-
stawiał np. Aleksander Zawacki 
z Brześcia Kujawskiego, można 
było zobaczyć też obrazy Beaty 
Obin z Łodzi. Nie zabrakło stoisk 
gastronomicznych. Potrawy przy-
gotowane przez KGW z Nowejwsi 
rozchodziły się błyskawicznie. 

W pobliżu, bo przy fosie, 
ustawił się patrol historyczny pod 
przewodnictwem Andrzeja Szal-
kowskiego, dyrektora Muzeum 
Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, 
pomysłodawcy inscenizacji histo-
rycznej.

– Patrol Historyczny ma na 

celu promocje lokalnego dzie-
dzictwa historycznego ziem: do-
brzyńskiej, michałowskiej i cheł-
mińskiej – opowiada Szalkowski. 
– Patrol pokazuje rycerzy – brać 
zakonną Bożogrobców, Dobrzyń-
ców i Krzyżaków, mieszkających 
na tych terenach. Ich zwyczajne 
życie, rzemiosło, które występo-
wało na tych terenach. Zaintere-
sowani mogli się zapoznać mię-
dzy innymi z ówczesną produkcja 
papieru, nabyć umiejętności po-
sługiwania się łukiem czy spróbo-
wać swoich sił w kaligrafii. Chętni 
mogli też skorzystać z przejażdżki 
bryczką. 

 – Przyjechaliśmy do Golubia-
Dobrzynia przypadkiem. Już sam 

nocleg na golubskim zamku był 
dla nas dużą atrakcją, a co dopie-
ro oglądanie Patrolu Historyczne-
go. Wasze miasto na pewno ma 
się czym chwalić, jest przeurocze. 
Cieszymy się, że tu trafiliśmy – 
opowiadają Jolanta i Arkadiusz 
Bałdyga, turyści z Łysej koło 
Ostrołęki. 

Jarmark królewny Anny za-
mknął blok koncertów muzycz-
nych. Na scenie wystąpiła miedzy 
innymi Natalia Majewska – solist-
ka z zespołu teatralnego domu 
kultury, a także Sara Pach z utwo-
rami Anny Jantar. Gwiazdą wie-
czoru był Janusz „Yanina” Iwański. 
Wywiad z artystą na stronie 12.

Tekst i fot.(Maw)

Najmłodsi chętnie korzystali z atrakcji rzemieślniczych

Patrol historyczny cieszył się dużym zainteresowaniem

W sobotę Golub-Dobrzyń odwiedzili turyści

Stoisko KGW z Nowejwsi

Huczne imieniny Anki
GOLUB-DOBRZYŃ  450-lecie urodzin Anny Wazówny i jej imieniny były okazją do zorganizowania festy-
nu, który w minioną sobotę odbył się na terenie naszego miasta. Nie brakowało atrakcji rękodzielniczych, 
historycznych i muzycznych 

Wakacje w mieście 
Za nami połowa letniego wypoczynku. Niektóre dzie-
ci spędzają wakacje w mieście. O szereg atrakcji za-
dbały lokalne instytucje.

Golub-Dobrzyń

Postanowiliśmy sprawdzić, 
jak wygląda miejski wypoczynek 
naszych najmłodszych. W za-
jęciach wakacyjnych w domu 
kultury bierze udział ponad 20 

uczestników. Najmłodszy z nich 
ma 4 lata, a najstarszy 12 lat. 
Zajęcia odbywają się w systemie 
tygodniowym, w godzinach 9-14. 
Każde dziecko otrzymuje dru-

gie śniadanie. W godzinach po-
rannych są przewidziane zaba-
wy świetlicowe (gry planszowe, 
oglądanie bajek), a popołudnia-
mi najmłodsi odwiedzają cieka-
we miejsca w naszym mieście 
i okolicy. 

Dzieci już zwiedziły siedzi-
by Komendy Powiatowej Policji 
i Straży Pożarnej. Mogły się za-
poznać, jak funkcjonują insty-
tucje odpowiedzialne za nasze 
bezpieczeństwo.  W programie 
była jeszcze wizyta w „Maciejo-
wej Duszy” w Macikowie, a tak-
że w osadzie „Karbówko”. Młodzi 
mieszkańcy mieli okazję zoba-
czyć golubski zamek oraz wieżę 
w miejscowym kościele. Niewąt-
pliwą atrakcją będzie z pewno-
ścią wycieczka do gospodarstwa 
agroturystycznego w Płonku 
i możliwość jazdy konnej.

Są to tylko niektóre z pro-
pozycji kulturalnych, które przy-
gotował dom kultury dla dzieci 
w lipcu. Kolejne zajęcia w sierp-
niu. 

(Maw)
fot. nadesłane Wizyta w „Maciejowej Duszy”

Plastyczne zabawy

Dzieci odwiedziły siedzibę straży pożarnej
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Skuteczna metoda usuwania bólu kręgosłupa, stawów i mięśni
Ludmiła Maciejewska – Terapeuta Manualny – Technik Masażysta przedstawia metodę terapii, która w swym działaniu robi cuda. 

Wielu pacjentów skorzystało 
już z pomocy Ludmiły Maciejew-
skiej, która jest znaną terapeutką 
stosującą masaże lecznicze. Od kil-
ku lat również stosuje znane w wie-
lu krajach metody, również te mało 
popularne w Polsce.

Terapeutka ukończyła studia 
z dziedziny rehabilitacji i szko-
łę medyczną w zawodzie technik 
masażysta. Pytamy, co sprawi-
ło, że cieszy się tak dobrą opinią 
wśród pacjentów? Odpowiada, 
że lubi pracować z ludźmi cho-
rymi i rozumie ich problemy: 
– Mam solidne wykształcenie, ale 
nie zaprzestałam dalszej nauki. 
Sukces zawdzięczam pewnej meto-
dzie, która polega na masażu lecz-
niczym oraz pozwala na szybkie 
określenie i rozpoznanie przyczyny 
bólu.

Twórcą metody masażu w te-
rapii kręgosłupa jest chiropraktyk 
Kazimierz Mytnik. Metodę stwo-

rzył w 2005 roku w Nowym Jorku, 
gdzie mieszkał i praktykował dla 
Polonii Amerykańskiej. Metoda po-
wstała, by szybko i skutecznie usu-
wać problemy związane z bólem 
kręgosłupa, stawów i mięśni dla 
zapracowanej Polonii na Greenpo-
int. Metoda się sprawdziła i dziś ko-
rzystają z niej pacjenci w kraju i za 
granicą. Teraz i Ty możesz poznać 
tę metodę, przychodząc na terapię 
do Ludmiły Maciejewskiej, która 
uczyła się metody u samego twór-
cy Kazimierza Mytnika.

Założeniem metody jest likwi-
dowanie przyczyn, a nie objawów. 
W masażu tym wykorzystuje się 
zależność między obszarami skóry, 
tkanki podskórnej i tkanki mięśnio-
wej oraz naczyniami i narządami 
wewnętrznymi, które są unerwio-
ne przez te same odcinki rdzenia 
kręgowego. Metoda pracuje z ukła-
dem nerwowym, mięśniowym, wy-
dalniczym.  

Nowoczesna metoda uspraw-
nia mięśnie, które w sposób natu-
ralny przywracają sprawność krę-
gosłupa. Metoda jest bezpieczna 
nawet w schorzeniach u osób star-
szych, u których często możemy 
napotkać osteoporozę czy osteofi-
tozę kręgów. 

– Terapia sprawdza się w likwi-
dowaniu problemów pochodzących 
od dysfunkcji kręgosłupa i mięśni, 
np. bóle głowy, bóle w odcinku szyj-
nym, drętwienia rąk, rwa barkowa, 
rwa kulszowa, rwa udowa, bóle 
w odcinku szyjnym, bóle w odcinku 
piersiowym, lędźwiowym, bóle nóg 
i wielu innych schorzeniach, z któ-
rymi inne terapie sobie nie radzą 
– mówi Pani Ludmiła.

Jej szybkość, skuteczność, 
a przede wszystkim trafna diagno-
za sprawią, że można pacjentowi 
pomóc bardzo szybko, nawet na 
trzech spotkaniach. Oczywiście 
w zależności od problemu, z jakim 
się spotykamy.

– Zdarzają się, jak to określam 
„stare sprawy” (przewlekłe), które 
wymagają większej liczby wizyt, 
jak również kontaktu z lekarzem 
specjalistą, w celu podania farma-
kologii, by szybciej wyprowadzić 
pacjenta ze stanu przewlekłego – 
dodaje terapeutka.

W trudnych przypadkach, 
metoda wymaga dostarczenia do-
kumentacji medycznej np. rtg, re-
zonans magnetyczny, historia le-
czenia lub wypis ze szpitala itp.

Każdy przypadek, jest inny, 

A R T Y K U Ł     S P O N S O R O W A N Y 

więc metoda jest stosowana indy-
widualnie do każdego pacjenta.

– Metodę można stosować 
leczniczo oraz profilaktycznie. 
Warto podkreślić, że regularność, 
czyli profilaktyka, jest bardzo waż-
na, bo zapobiega nawrotom bólu 
i problemów związanych ze scho-
rzeniem kręgosłupa – mówi Pani 
Ludmiła.

– Metoda, na której pracuje 
jest najlepszą formą masażu w te-
rapii kręgosłupa,  z jaką się spotka-
łam. Efekty, jakie widzę w pracy 
z pacjentami są niezwykle zachwy-
cające – dodaje Ludmiła Maciejew-
ska.

– Czy przyjmuje Pani tylko 
w Golubiu-Dobrzyniu? 

– Nie, przyjmuję także 

w Toruniu. Wszelkie dodatko-
we informacje i aktualności są 
na mojej stronie insternetowej 
www.polskiemasaze.pl, więc ser-
decznie zapraszam.

Można zakupić u mnie tak-
że karty podarunkowe, to forma 
oryginalnego prezentu lub forma 
podziękowania dla kogoś, godzina 
profilaktyki, nie ma nic lepszego 
niż podarowanie danej osobie pre-
zentu dla zdrowia–tłumaczy Pani 
Ludmiła.

– Praca to nie tylko mój za-
wód, ale i pasja. Kocham pracować 
z pacjentami i pomagać w powrocie 
do zdrowia. Zdrowie to największe 
bogactwo człowieka, więc dbajmy 
o nie jak najlepiej przez cały czas – 
mówi Pani Ludmiła.

Miasto z historią
GOLUB-DOBRZYŃ  W weekend na golubskim Rynku została otwarta wystawa poświęcona historii 
naszego miasta i lokalnym atrakcjom turystycznym

Wystawa ta to pokłosie wcze-
śniejszej ekspozycji historycznej 
pt. „Golub-Dobrzyń – ziemia po-
granicza”. Była ona wystawiana 

w domu kultury, została zorgani-
zowana pod kierunkiem Szymo-
na Wiśniewskiego – miejscowe-
go historyka, który i tym razem 

włączył się w prace. 
– Kilka miesięcy temu zor-

ganizowałem wystawę „Golub-
Dobrzyń – ziemia pogranicza” 
– mówi Szymon Wiśniewski. 
– Wówczas zrodził się pomysł 
stworzenia większej wystawy, 
która będzie mogła być zainsta-
lowana na świeżym powietrzu 
i będzie tym samym bardziej 
dostępna. Zebranego wtedy ma-
teriału nie mogliśmy w całości 
przedstawić w domu kultury. Te-
raz został on wykorzystany i po-
większony o tablice opracowane 
przez historyków i regionalistów. 
Stelaże, które udało się wykonać 
mogą być używane także przy 

innych wystawach. Prezentowa-
ne na golubskim Rynku tablice 
dotyczą nie tylko historii miasta 
i okolic, ale również atrakcji tu-
rystycznych.

Nowa wystawa to praca 
zbiorowa, pod przewodnictwem 
Ewy Kaźmierkiewicz (miejscowej 
działaczki społecznej), w którą 
zaangażowali się również inni 
historycy (Ryszard Kowalski, 
Edward Bartkowski, prof. Piotr 
Birecki) a także miłośnik miasta 
Piotr Tuliszewski. Dzięki ich pasji 
powstały 24 tablice, które przed-
stawiają dzieje Golubia-Dobrzy-
nia na przestrzeni wieków. 

Jak podkreślił w swoim wy-

stąpieniu dyrektor domu kultury 
Artur Niklewicz, Golub-Dobrzyń 
jest jednym z nielicznych miast, 
które w swojej historii przeszło 
tak wiele. To miasto na grani-
cy dwóch zaborów: rosyjskiego 
i pruskiego, których ślady można 
zobaczyć do dziś. 

Uroczystego otwarcia doko-
nał burmistrz Golubia-Dobrzynia 
Mariusz Piątkowski, w obecności 
księżniczki Anny. Później zebra-
ni mogli dowiedzieć się z relacji 
dr Alicji Sar-Kozłowskiej o oko-
licznościach pobytu księżniczki 
szwedzkiej w naszym mieście. 

Tekst i fot.
 (Maw)

Otwarcia wystawy dokonał burmistrz miasta

Mieszkańcy z zainteresowaniem oglądali otwarcie wystawy Historia Golubia-Dobrzynia na wyciągnięcie ręki Do naszego miasta wróciła Anna Wazówna
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Niedziela mazurków w Szafarni
GMINA RADOMIN  29 lipca wczesnym popołudniem, w wypełnionej po brzegi sali koncertowej Ośrod-
ka Chopinowskiego w Szafarni, spod palców brytyjskiego pianisty Anthony’ego Adkinsa spłynęły subtelne 
dźwięki najpiękniejszych mazurków Fryderyka Chopina

Trzeba przyznać, że artysta 
stanął przed nie lada wyzwaniem, 
prezentując polskiej publiczności 
najbardziej polski gatunek muzycz-
ny, gdyż wbrew pozorom polonez, 
w samej nazwie noszący pierwia-
stek polski, nawiązuje do zaledwie 
jednego tańca polskiego pocho-
dzenia – poważnego chodzonego. 
Natomiast w Mazurku uważny słu-
chacz odnaleźć może elementy aż 
trzech polskich tańców: skocznego, 
przaśnego oberka, dostojnego ma-
zura czy rozmarzonego kujawiaka. 
Wykazał więc Anthony Adkins nie 
mniej odwagi,  co polski gitarzy-
sta wybierający się do Hiszpanii, by 
w Andaluzji zaprezentować recital 
muzyki Flamenco. 

Trzeba jednak oddać artyście, 
że zdecydowanie stanął na wyso-
kości zadania, do reszty podbijając 
serca polskiej publiczności wy-
głoszonym całkiem zgrabną pol-
szczyzną podziękowaniem za jak 
najbardziej zasłużoną owację. Kto 
uważnie przeczyta jego biografię 
dowie się, że studiował również 
w Krakowie, co wyjaśnia fakt zna-
jomości naszego, tak trudnego dla 
Brytyjczyków, języka. 

Nie wyjaśnia to jednak zaan-
gażowania z jakim pianista trak-
tuje muzykę naszego najbardziej 
znanego kompozytora. Niuansów 
wykonawczych w Mazurkach nie 
braknie: a to subtelne rubata, któ-
rych nie należy nadużywać, by nie 
stracić tanecznego charakteru; a to 
zróżnicowane akcenty, bez których 
z Mazurka nieudolny wykonawca 
zrobi pospolitego wałczyka. Nie! 
Żadnego z tych grzeszków pan Ad-
kins nie popełnił! Subtelne piana 
i pełne wigoru fortissima podpo-
rządkowane zostały idei oddania 
charakteru polskich tańców lu-
dowych ubranych w efektowaną, 
romantyczną stylistykę; oberków, 
mazurów, kujawiaków.

Pierwszą część koncertu wy-
pełniły Mazurki z opusu 7. Mazurek 

B-dur, o którym pisano, iż „obiegał 
Polskę od krańca do krańca. Komuż 
on dziś nie znany!”. Jest to mazurek 
bliski co do charakteru Hulance – 
pieśni o szynkareczce-szafareczce 
(w Szafarni wszak jak najbardziej 
na miejscu).  Drugi w a-moll, led-
wie naszkicowany. Subtelny, in-
tymny. A przy tym wdzięczny, ja-
kiś naiwnie dziewczęcy, krańcowo 
odmienny od poprzedniego. Trzeci 
w f-moll przywraca klimat ludowy, 
czysto wiejski. Tą część koncertu 
zakończył Polonez cis-moll op. 26.

W części drugiej Anthony Ad-
kins wykonał trzy mazurki z opu-
su 33 i Impromtu Ges-dur op. 51. 
Pierwszy z czterech Mazurków 
opus 33, skomponowany w ciemnej 
i arcyrzadkiej tonacji gis–moll.

Drugi Mazurek C-dur op. 33. 
Chopin kazał go grać semplice – 
z prostotą. Jego śpiewność zadzi-
wia i zachwyca. Paulina Viardot 
nie obroniła się przed pokusą, by 
przetransponować śpiewność in-
strumentalną Mazurka C–dur na 
wokalną i nadała mu charakter 
kołysanki. Mazurek trzeci w tonacji 
D–dur – (w wydaniach niemieckich 
drugi z kolei, we francuskich – trze-
ci), wnosi do zbioru przypomnienie 
o ludowej proweniencji Mazur-
ków – porywa słuchaczy do tańca 
żywiołem oberka, chociaż nie do 
tańca został napisany. Potem zaś 
następuje przejście w rytm rozko-
łysanego mazura.

Trzecie Impromptu Ges-dur 
op. 53. Ofiaruje muzykę przeniknię-
tą światłem i uwolnioną od prawa 
ciążenia. Zostało skomponowane 
w ustalonej dla gatunku strukturze 
trzyczęściowej. W częściach skraj-
nych jest oddane – niemal w cało-
ści – melodyce ruchliwej. W partii 
środkowej wypełnione spokojnym 
śpiewem fortepianu.

Ostatnią część koncertu wy-
pełniły Mazurki z opusu 56. Ma-
zurek C–dur, drugi z op. 56, ude-
rza od pierwszych taktów swoim 

lokalnym, wiejskim charakterem. 
Ferdynand Hoesick scharaktery-
zował go słowami: „Huczą basy, 
rżną smyczki, a chłopy tańczą 
z dziewuchami, „ledwo karczmy 
nie rozwalą”. Mazurek C–dur stał 
się ulubionym mazurkiem księż-
nej Marceliny Czartoryskiej, która 
grywała go podobno bardzo po 
chopinowsku. Trzeci z Mazurków 
opus 56 utrzymany jest w c–moll 
i dźwięczy nostalgicznie. Stanowi 
mozaikę tematów, ale tutaj jeden 
z drugiego zdaje się organicznie 
wynikać. Już pierwsze takty ukazu-
ją nie tyle temat, ile jego narodzi-
ny – naszkicowane cienką kreską 
w technice polifonicznej.

Koncert zakończyła Barkarola 
Fis-dur op. 60. Gatunek barkaroli 
stawał się też coraz bardziej popu-
larny w ówczesnej liryce wokalnej 
i fortepianowej. Wiemy, że Chopin 
dawał uczniom do grania Pieśni 
bez słów Mendelssohna. Z pewno-
ścią tą drogą mógł Chopin poznać 
konwencję XIX–wiecznej barkaroli. 
Jednak w Chopinowskiej Barkaroli 
nie ma ani nawiązania do histo-
rycznej tradycji śpiewów wenec-
kich gondolierów, ani do banalnej 
idiomatyki ówczesnej barkaroli 
operowo–salonowej, której szczy-
towym osiągnięciem stanie się nie-
bawem Barkarola z Opowieści Hof-
fmanna Offenbacha. W Barkaroli 
Chopina pod płaszczem konwencji 
gatunku pojawia się muzyka, która 
streszcza jego doświadczenia piani-
styczne najwyższej miary.

Chopin musiał być ze swojej 
kompozycji zadowolony, gdyż grał 
Barkarolę chętnie i często: w Pary-
żu, w Londynie, w Szkocji.

Ten i wszystkie inne koncerty 
„Wakacji z Chopinem” poprowadzi-
ła i opatrzyła fachowym komen-
tarzem oraz cytatami z „Kuryera 
Szafarskiego” znana toruńska mu-
zykolog dr Aneta Derkowska.

Tekst i fot. 
Tomasz Kurjata

ChOpIN w NAszyM ReGIONIe
Chopin na Ziemi Dobrzyńskiej był bacznym obserwatorem rzeczywistości wiej-
skiej, ale też w tej kulturze uczestniczył. Oto wnioski z „Kuriera Szafarskiego”:

Dnia 24 sierpnia 1824 roku           

Wiadomości zagraniczne

Dnia 20 miesiąca roku bieżącego w Obrowie było okrężne. Cała wieś, zgro-
madzona pod dworem, szczerze się weseliła, szczególnie po wódce, dziewki 
piskliwym semitoniczno-fałszywym głosem znaną piosnkę wyśpiewywały:

Przede dworem kaczki w błocie;
Nasza Pani w samym złocie,
Przede dworem wisi sznurek:
Nasz jegomość kieby nurek.
Przede dworem wisi wąż:
Nasza panna Maryyanna pójdzie za mąż.
Przede dworem leży czapa:
Nasza pokojówka kieby gapa.

27 sierpnia 1824 

Wiadomości krajowe

Jaśnie Pan Pichon był dnia 26 miesiąca i roku bieżącego w Golubiu. Między 
innemi pięknościami i  szczegółami zagranicznymi widział świnię zagraniczną, 
która szczególnieyszą uwagę tego tak dystyngowanego woyażera zaięła.

I kolejny dowód z Kuriera Szafarskiego, na okoliczność udziału Chopina w za-
bawie weselnej:

„Dnia 5 miesiąca roku bieżącego w Bocheńcu odbędzie się wesele Jaśnie Pana 
Jana Lewandowskiego stolnika z panną Katarzyną Ciżewską, córką Guberna-
tora ziemi Bochenieckiey. Pani Gubernatorowa wielkie czyni przygotowania, 
a Pan młody iuż zaprasza gości na gody weselne. Między innemi Pan Pichon 
dostał inwitacyą, z czego się niewymownie cieszy wraz z Redaktorem Kuryera, 
który w przyszłym numerze niezawodnie ważnieysze sceny i wypadki z owego 
wesela doniesie”

Golub-Dobrzyń

Koncert dla królewny
W sobotę 28 lipca na Zamku Golubskim, w kapitula-
rzu, zabrzmiały dźwięki instrumentów historycznych, 
charakterystycznych dla epoki renesansu i średnio-
wiecza. Podczas koncertu zatytułowanego „Muzyka 
dla Królewny Anny” można było wysłuchać utworów 
kompozytorów polskich i zagranicznych. 

Usłyszeć można było instru-
ment będący pierwowzorem 
wiolonczeli, czyli violę da gam-
ba, grający z akompaniamentem 
lutni renesansowej. Kapela Non 

Grata, zespół powołany do życia 
jako nadworna kapela Królewny 
Anny, nazwą swoją nawiązuje do 
częstego braku sympatii okazy-
wanego jego patronce i specjali-

zuje się w wykonywaniu muzyki 
na instrumentach historycznych 
zgodnie z zasadami Wykonaw-
stwa Historycznie Zorientowa-
nego. Oznacza to grę na wiernie 
odtworzonych replikach daw-
nych instrumentów z użyciem 
charakterystycznych środków 
wykonawczych.

Lutnia w okresie renesansu 
przeżywała swój rozkwit. Była 
nie tylko instrumentem, ale sta-
ła się symbolem swojej epoki. Na 
lutni wypadało nauczyć się choć 
podstawowych zasad gry, by 
w towarzystwie ludzi wykształ-
conych uchodzić za im równego. 
Na zamku Anny Wazy nie mogło 

lutni zabraknąć. Niestety, żaden 
dokument ani obraz tego nie po-
twierdza – wojenne zniszczenia 
zatarły wszelkie ślady. Jednakże 
osoba tak znana ze swojego za-
miłowania do sztuki, mecenas 
wielu artystów, na pewno lutni-
stę zatrudniała, by w spokojne 
wieczory wypełniał zamkowe 
komnaty subtelnym dźwiękiem 
instrumentu, który w czasach 
swojej największej świetności 
nazywany był „królową instru-
mentów”. Mało tego! Królewna 
Anna prawie na pewno na lutni 
sama grała, gdyż potwierdzone 
zostało, że jej brat Zygmunt lek-
cje gry na lutni pobierał. A prze-

cież siostra nie tylko, że mu w ni-
czym nie ustępowała to w wielu 
dziedzinach przewyższała go, 
co zresztą było kolejnym powo-
dem do żywienia niechęci do niej 
przez polską szlachtę.

Idea przywrócenia tego nie-
zwykłego brzmienia w pałaco-
wych komnatach jest przewod-
nią myślą odbywającego się już 
trzeci rok festiwalu „Nadworny 
Lutnista Królewny Anny Wazów-
ny”. Sobotni koncert był drugą 
imprezą tegorocznego cyklu. 
Dwa kolejne czekają nas jeszcze 
we wrześniu. Wstęp na wszystkie 
koncerty wolny.

Tomasz Kurjata
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Zapytaj o swoją emeryturę

Od 1 października 2017 roku obowiązuje niższy wiek emerytal-
ny – 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Dla tych, którzy 
chcą przejść na emeryturę lub też chcą wnioskować o powtór-
ne przeliczenie świadczeń, Inspektorat ZUS w Lipnie organizuje 
cykl dyżurów telefonicznych. Ekspertów będzie można zapytać 
m.in. komu, kiedy i na jakich zasadach przysługuje emerytura, 
jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku oraz jak zwięk-
szyć wysokość emerytury. Dyżury telefoniczne odbędą się 
3 i 10 sierpnia pod numerem tel. 54 288 61 58. 

Milion wniosków o „Dobry start”

Od 1 lipca ruszył program „Dobry start”. To 

300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku 

wszystkim uczniom rozpoczynającym rok 

szkolny, bez względu na dochód rodziny. Do-

tychczas wpłynęło ponad milion wniosków 

drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia wnioski 

można złożyć drogą tradycyjną (papierową) 

w urzędach (tych samych, których dotyczy 

program „500 plus” ) lub wysłać je pocztą. 

Aby otrzymać wsparcie, wniosek należy zło-

żyć najpóźniej do 30 listopada.

12 lat za handel dopalaczami? 

Senat przyjął nowelizacje ustaw: o przeciwdziałaniu narkoma-
nii i o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przepisy mają pomóc 
w walce z nowymi substancjami psychoaktywnymi tzw. do-
palaczami. Powstała nowa de� nicja, która zakłada, że dopala-
czem jest „każda substancja lub grupa substancji pochodzenia 
naturalnego lub syntetycznego w formie czystej lub w formie 
preparatu działająca na ośrodkowy układ nerwowy, inna niż 
substancja psychotropowa i środek odurzający, stwarzająca (…) 
zagrożenia dla zdrowia lub zagrożenia społeczne porównywal-
ne do zagrożeń stwarzanych przez substancję psychotropową 
lub środek odurzający, lub która naśladuje działanie tych sub-
stancji”. Za handel dopalaczami ma grozić 12 lat więzienia 
i 3 lata za posiadanie takich substancji. 

Publiczna aplikacja mobilna

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o usługach zaufania oraz identy� kacji elektronicznej. Dzięki temu zostanie wpro-wadzona tzw. publiczna aplikacja mobilna. Każdy będzie mógł ją ściągnąć na smartfo-na. Znajdą się w niej różne dokumenty, np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacje, dowód rejestracyjny. Korzystanie z aplikacji będzie dobrowolne i bezpłatne. Nowa usta-wa uchyla obowiązującą obecnie ustawę o podpisie elektronicznym.

Senat odrzucił wniosek prezydenta 

W ubiegłym tygodniu senatorowie odrzucili wniosek prezydenta An-
drzeja Dudy o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego w sprawie 
konstytucji. Projekt zawierał 10 pytań dotyczących m.in. uchwalenia 
nowej konstytucji lub naniesienia zmian w już obowiązującej, mode-
lu władzy wykonawczej czy zagwarantowania w dokumencie ochrony 
polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Referen-
dum, zgodnie z założeniem głowy państwa, miało odbyć się w dniach 
10-11 listopada.

Pierwszy fotoradar na autostradzie

Na węźle Sośnica, przy zjeździe z auto-
strady A1 na A4, pojawił się pierwszy 
fotoradar na tego rodzaju drodze w Pol-
sce. Niewykluczone, że będą kolejne 
mierniki prędkości. Drogowcy oceniają, 
że takie urządzenia wkrótce mogą zostać 
zainstalowane na odcinku A4 na Dolnym 
Śląsku, na autostradzie A2 w okolicach 
Warszawy oraz na A4 w pobliżu Krakowa 
i Katowic. 

Ułatwienia dla rolników

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożony przez ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi. Zmiany mają ułatwić rolnikom sprzedaż wolnych od wirusa 
ASF świń pochodzących z obszarów objętych ograniczeniami wprowadzo-
nymi w związku z wystąpieniem w Polsce ASF. Obecnie do zamówień na do-
stawy produktów mięsnych, pochodzących wyłącznie z mięsa wieprzowego, 
pozyskiwanego wyłącznie od świń utrzymywanych co najmniej 2 miesiące 
bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na obsza-
rach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami 
kontroli lub ochronnymi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykań-
skiego pomoru świń – nie stosuje się przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. Teraz przepis będzie dotyczył także mięsa wy-
produkowanego i pozyskanego ze zdrowych świń, utrzymywanych na ww. ob-
szarach, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi takiej produkcji 
oraz pod warunkiem, że mięso spełnia wymagania weterynaryjne.  
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Sami sobie winni
ASF   Wirus Afrykańskiego Pomoru Świń w ostatnim tygodniu 
stwierdzono w kolejnych gospodarstwach. Niestety, część winy 
za rozprzestrzenianie się go ponoszą rolnicy

Krajowa Izba Lekarsko-Wete-
rynaryjna zwróciła się do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z apelem 
o zapewnienie bezpieczeństwa pra-
cownikom inspekcji weterynaryj-
nej, których zadaniem jest kontrola 
w gospodarstwach. Z tego względu, 
że jedynym sposobem walki z groź-
nym wirusem jest wybijanie stad, 

rolnicy starają się chronić zwierzęta 
i – co za tym idzie – swój majątek. 
Zdarza się, że kwestionują wiedzę 
inspektorów, blokują im dostęp do 
gospodarstwa, a nawet nielegalnie 
ich przetrzymują. Ten ostatni przy-
padek dotyczył zamknięcia trzech 
pracowników inspekcji weteryna-
ryjnej.

– Publiczne kwestionowanie 
wiedzy oraz praktyki lekarsko-we-
terynaryjnej, jaką obserwujemy 
w ostatnim czasie w publicznych 
wypowiedziach niektórych osób, 
jest najlepszą drogą do dalszego 
rozprzestrzenia się ASF w głąb kra-
ju – przestrzegł Jacek Łukaszewicz, 
prezes Krajowej Rady Lekarsko-
Weterynaryjnej.

Zdaniem inspektorów, osoby, 
które w ten sposób postępują wo-
bec służb, muszą brać odpowie-
dzialność za rozprzestrzenianie się 
wirusa. Przy okazji inspekcja zwra-
ca też uwagę na niewystarczający 
stan osobowy w tej instytucji oraz 
na niedofinansowanie. 

Trzy ostatnie ogniska ASF wy-
stąpiły w województwie lubelskim.

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Handel

Niedziela bez części
Zakaz handlu w niedzielę ma zapewne tyle samo zwolenników, co przeciwników. 
Do grona tych ostatnich w czasie żniw dołączyli rolnicy. 

Kujawsko-Pomorska Izba Rol-
nicza jest zbulwersowana faktem, 
że zakaz niedzielnego handlu objął 
także sklepy sprzedające części do 
maszyn rolniczych. W okresie żniw 
dotyczy to zwłaszcza punktów 
z częściami do kombajnów. Czas 

ma kluczowe znaczenie, a każda 
godzina przestoju w pracy kombaj-
nu oznacza straty. 

„W tak newralgicznym okre-
sie, jakim są żniwa, zakaz handlu 
w tego typu sklepach naszym zda-
niem nie powinien obowiązywać. 

Przedmiotowa ustawa powinna 
przewidywać odstępstwa od ogól-
nej zasady w okresie nasilonych 
prac polowych” – czytamy w apelu 
KPIR do wojewody. 

Teoretycznie ustawodawca 
przewidział odstępstwa dla skle-
pów handlujących częściami do 
maszyn rolniczych. Kłopotliwe jest 
jednak słowo „wyłącznie”. Mało 
która z najważniejszych firm w tej 
branży handluje wyłącznie częścia-
mi do maszyn. Póki co, rolnicy mu-
szą doczekać do poniedziałku, by 
zakupić niezbędne części. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

BHP

Gorsze oblicze żniw
Żniwa to nie tylko czas wytężonej pracy. To także 
okres, w którym dochodzi do bardzo wielu wypadków. 
Przedstawiamy kilka z nich, by zmotywować czytelni-
ków do dbania o zdrowie własne oraz innych. 

25 lipca w Wielkopolsce 24-
letni rolnik doznał bardzo ciężkich 
obrażeń po tym, jak nachylił się 
nad zbiornikiem na zboże w kom-
bajnie, a następnie do niego wpadł. 
Czyszczenie, usuwanie gromadzą-
cych się materiałów w kombajnie 
doprowadza do największej liczby 
wypadków podczas prac na tych 
maszynach. Druga pod względem 
liczby wypadków spowodowanych 

przez kombajny jest nieostrożność 
w ruchu po drogach publicznych. 
23 lipca nieopodal Biłgoraja na Lu-
belszczyźnie motocyklista wjechał 
pod kombajn i zginął na miejscu. 

Niestety, kolejny rok przynosi 
tragedie najmłodszych. Na począt-
ku lipca na Dolnym Śląsku zaledwie 
1,5-roczne dziecko włożyło rączkę 
do mechanizmu pracującego cią-
gnika. 

Kolejna z przyczyn wypadków 
– na całe szczęście coraz rzadsza 
– to alkohol. 22 lipca w wojewódz-
twie pomorskim 38-latek podczas 
żniw usiłował wejść na kombajn, 
ale spadł z drabinki i upadł brzu-
chem na przednie koło. Na szczę-
ście uniknął przejechania. Policja 
stwierdziła u niego 2 promile alko-
holu w wydychanym powietrzu.

Przy okazji zwracamy się z ape-
lem o wyrozumiałość do pozosta-
łych uczestników ruchu, by mieli 
wzgląd na maszyny rolnicze, które 
w tych dniach częściej niż zwykle 
pojawiają się na drogach. Jadąc 
ciągnikiem z dwiema przyczepami 
rolnik ma ograniczone pole widze-
nia i może nie zauważyć np. rowe-
rzysty lub motocyklisty. 

(pw)

Mniejsze zbiory
Żniwa powoli dobiegają końca. Aura była zmienna, 
ale mamy już pierwsze wyniki zbiorów w naszym re-
gionie.

Plony

Dane gromadził, podobnie 
jak w latach ubiegłych, Kujawsko-
Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w raporcie żniwnym. 
Dzięki temu możemy porównać 
dane. 

Pszenica ozima plonowała na 
poziomie 4-5 ton z hektara w po-
wiecie golubsko-dobrzyńskim. 
Bywało oczywiście, że zbiory wy-
nosiły wiele mniej. W przypadku 
pszenicy jarej jest to 2,5-3,5 tony. 
Jęczmień ozimy osiągnął plon 
w wysokości od 2 to nawet 5 ton 
z hektara – wszystko zależy od 
położenia pola. Jęczmień jary plo-

nował bardzo słabo. Koło Żnina 
rolnicy zebrali z hektara zaledwie 
tonę. W naszej okolicy było nieco 
lepiej, na poziomie 2,5 tony. 

Najdokładniejsze dane doty-
czą rzepaku. W pow. lipnowskim 
zbiory wniosły od 1,6 do 2,7 tony 
z hektara. W pow. golubsko-do-
brzyńskim ok. 2,5 tony, natomiast 
w pow. wąbrzeskim od 800 kg do 
3 ton. Najwyższe zbiory rzepaku 
w naszym województwie zanoto-
wano na Kujawach – w okolicach 
Inowrocławia. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Łatwiej z saletrą?
Zakazy dotyczące przewozu nawozów amonowych 
zdają się powoli zmierzać ku końcowi. W Minister-
stwie Infrastruktury ruszyły prace nad zmianą prze-
pisów w tej kwestii. 

Nawozy

Przypomnijmy, że przewóz 
nawozów amonowych bez ogra-
niczeń dotyczy tylko transpor-
tów saletry do wagi 1 tony. Jeśli 
ładunek jest cięższy, wówczas 
prawo zobowiązuje rolnika do 
tego, by oznakował pojazd oraz 
przeszedł szkolenie. Gospodarze 
postulowali, by limit zwiększyć 
do 3 ton. Resort infrastruktury 
zaproponował jeszcze więcej, 
bo wyłączenie transportu na-
wozów przez rolników z prze-
pisów ADR (przewóz ładunków 
niebezpiecznych). Szczegółowe 
uregulowania mają być wkrótce 
przedstawione. Wniosek rolni-
ków poparło także Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

„Wnoszę m.in. o podniesie-
nie obecnego limitu transportu 
saletry amonowej zwolnionego 
z ADR, wynoszącego 1 tonę, do 
co najmniej 3 ton, by nie genero-
wać dla rolników dodatkowych 
kosztów wynikających z potrze-
by dodatkowego wyposażania 
i oznakowania pojazdu, prze-
szkolenia kierowcy i spełnienia 
innych wymogów jak dla profe-
sjonalnego przewozu towarów 

niebezpiecznych” – czytamy we 
wniosku ministerstwa. 

(pw)



Czwartek 2 sierpnia 2018 Porady 11

Konsument na wakacjach
PRAWO  1 lipca weszły w życie nowe przepisy dotyczące imprez turystycznych i usług powiązanych (do 
umów podpisanych przed tą datą stosuje się dotychczasowe zasady). Dzięki nim konsumenci z całej Unii 
Europejskiej są chronieni na takim samym poziomie

Nowa ustawa uwzględnia też 
możliwości, jakie daje internet – 
m.in. kupowanie on-line pakie-
tów usług turystycznych, czyli 
np. lotu i hotelu. Zmieniły się też 
trochę zasady reklamacji wyjaz-
dów, podwyższania cen wycieczki 
czy rozwiązania umowy. Podróż-
ni zyskali więcej praw w przypad-
ku niewypłacalności organizatora 
wypoczynku.

Cena wzrasta o ponad 
8 proc.? Możesz odstąpić 
od umowy
Według nowych przepisów 

jeśli organizator wyjazdu pod-
niesie cenę o więcej niż 8 proc., 
możesz odstąpić od umowy i nie 
poniesiesz żadnych kosztów. Co 
więcej, gdy biuro podróży za-
strzegło w umowie, że wycieczka 
może podrożeć, gdy np. wzrosną 
ceny paliwa, to w odwrotnej sytu-
acji musi obniżyć cenę imprezy.

Nie zmienia się to, że orga-
nizator wyjazdu może podnieść 
cenę najpóźniej na trzy tygodnie 
przed wyjazdem. Nadal ma do 
tego prawo tylko w trzech przy-
padkach:

• gdy podrożeje transport, np. 
z powodu podwyżek cen paliwa,

• gdy wzrosną podatki lub 
opłaty od usług turystycznych, 
np. lotniskowe,

• gdy wzrosną kursy walut.
Możliwość podwyżki ceny or-

ganizator musi wpisać do umowy, 
inaczej nie może jej zmienić.

Rezygnujesz, bo wybuchł 
wulkan? Nie płacisz 
odstępnego
Nowością jest także, że mo-

żesz bez konsekwencji odstąpić 
od umowy, gdy wystąpią nad-
zwyczajne okoliczności w miejscu 
wyjazdu, np. panuje tam epide-
mia, wybuchnie wulkan, jest za-
grożenie terroryzmem. W takim 
przypadku organizator zwróci ci 
wpłacone pieniądze w ciągu 14 
dni.

Tak jak do tej pory nie po-
niesiesz kosztów rezygnacji także 
wtedy, gdy biuro podróży zmieni 
główne warunki imprezy, np. jej 
miejsce, czas trwania czy rodzaj 
środka transportu. Gdy jednak 
wprowadzi do programu imprezy 
nieznaczne zmiany i zastrzegło 
sobie do tego prawo w umowie, 
takiego prawa nie masz.

Ponadto nowe przepisy dają 
możliwości odstąpienia w ciągu 14 
dni od umowy zawartej poza lo-
kalem firmy, np. u ciebie w domu, 
ale tylko gdy nie było to wyni-
kiem twojej wcześniejszej inicja-
tywy. Oznacza to, że nie możesz 
zrezygnować bez ponoszenia 
konsekwencji, np. jeśli wcześniej 
zadzwoniłeś do biura podróży 
i zaprosiłeś agenta do siebie.

Masz prawo rozwiązać umo-
wę także w innych sytuacjach, 
np. z powodów osobistych. Wte-
dy jednak musisz się liczyć z tym, 
że biuro podróży potrąci sobie 
uzasadnioną opłatę za odstąpie-
nie. Zgodnie z nowymi przepisa-
mi może wpisać do umowy, ile ta 
opłata wyniesie w zależności od 
czasu, w jakim odstąpisz od umo-
wy. Na żądanie klienta organiza-
tor musi przedstawić uzasadnie-
nie wysokości tych opłat.

Za mało uczestników? 
Są terminy, w jakich 
biuro musi cię zawiadomić
Biuro podróży, tak jak do-

tychczas, może zastrzec w umo-
wie, że impreza się nie odbędzie, 
jeśli zgłosi się zbyt mało uczestni-
ków. Do tej pory organizator sam 
określał, do kiedy może odwołać 
wydarzenie. Nowe przepisy wska-
zują konkretne terminy, w jakich 
najpóźniej może to zrobić:

• 20 dni przed imprezą, która 
trwa ponad 6 dni,

• 7 dni przed imprezą, która 
trwa 2-6 dni,

• 48 godzin przed imprezą, 
która jest krótsza niż 2 dni.

Biuro podróży zwraca wtedy 
turystom wszystkie wpłaty w cią-
gu 14 dni, ale nie płaci im odszko-
dowania.

Jesteś niezadowolony? 
3 lata na dochodzenie 
roszczeń
Do tej pory mogłeś złożyć 

reklamację w ciągu 30 dni po za-
kończeniu wycieczki. Po 1 lipca 
ten termin znikł. Zastrzeżenia do 
jakości usług powinieneś zgłosić 

jak najszybciej – najlepiej jeszcze 
w trakcie wyjazdu. Dzięki temu 
organizator będzie miał szansę 
usunąć nieprawidłowości. Jed-
nak swoich praw możesz docho-
dzić przez 3 lata – dopiero wtedy 
twoje roszczenia się przedawnią. 
W praktyce oznacza to, że rekla-
mację możesz złożyć nawet po 2 
latach i 11 miesiącach, jeśli jednak 
wcześniej nie zgłaszałeś proble-
mów, będzie to brane pod uwagę 
przy ustalaniu ewentualnej ob-
niżki ceny czy rekompensaty.

Nowością jest to, że od 1 lip-
ca reklamację składa się nie tylko 
u organizatora wyjazdu, ale także 
u agenta, który sprzedał wyciecz-
kę. Tak jak dotychczas, można 
się domagać obniżenia ceny oraz 
odszkodowania lub zadośćuczy-
nienia za poniesione szkody lub 
krzywdy.

Jest także minus zmian. 
Do tej pory przedsiębiorca mu-
siał odpowiedzieć na reklama-
cję w ciągu 30 dni. Jeśli tego nie 
zrobił, oznaczało, że uznał ją za 
uzasadnioną. Nowe przepisy tej 
kwestii nie regulują.

Biuro podróży bankrutuje? 
Możesz kontynuować urlop
Podróżni zyskali też więcej 

praw w przypadku niewypłacal-
ności biura podróży. Do tej pory 
mogli liczyć na pokrycie kosztów 
powrotu do kraju i zwrot wpła-
conych, ale niewykorzystanych 
kwot. Teraz, jeśli biuro upadnie, 
turyści mogą kontynuować wy-
poczynek, tak jak było to przewi-
dziane w umowie.

UOKIK

Prawo

Zarejestruj narodziny przez internet
Coraz więcej rodziców zamiast iść do urzędu, narodziny swoich dzieci rejestruje 
online. – Chcemy, aby ta e-usługa była jeszcze popularniejsza – zapowiedzieli na 
poniedziałkowej konferencji ministrowie cyfryzacji i zdrowia.

– Rejestracja narodzin dziec-
ka online to proste, szybkie, 
bezpieczne i w pełni bezpłatne 
narzędzie, ale przede wszystkim 
oszczędność czasu rodziców, 
którzy w tym ważnym momen-
cie życia mogą – zamiast wizyty 
w urzędzie – spędzić go z nowym 
członkiem rodziny – powiedział 
podczas konferencji minister cy-
fryzacji Marek Zagórski.

Informacje z dobrej ręki
Ministerstwo Cyfryza-

cji uruchomiło tę e-usługę  
1 czerwca. Aby z niej skorzystać, 
rodzice potrzebują jedynie Pro-
filu Zaufanego i chwili wolnego 
czasu. Do tej pory w ten sposób 

zarejestrowano prawie 6 tysięcy 
dzieci.

– To bardzo dobry wynik, ale 
chcielibyśmy, by jeszcze więcej 
Polaków z niej korzystało, stąd 
współpraca z Ministerstwem 
Zdrowia. Chcemy upowszech-
nić tę usługę na pierwszej „li-
nii frontu” – w szpitalach. Tam, 
gdzie rodzice dostają pierwszy 
podstawowy pakiet informacji, 
co zrobić po narodzinach dziec-
ka – powiedział minister cyfry-
zacji Marek Zagórski.

– Mamy nadzieję, że dzię-
ki zaangażowaniu pracowników 
szpitali ginekologiczno-położ-
niczych, czyli osób, które na co 

dzień spotykają się z rodzicami 
noworodków, dotrzemy z infor-
macją o tej usłudze do najbar-
dziej zainteresowanych osób 
– świeżo upieczonych rodziców 
– dodał minister zdrowia Łukasz 
Szumowski.

E-państwo dla rodzin
– E-usługi tworzymy po to, 

by ułatwiać życie obywateli. Dla-
tego drugi etap rozwoju e-usługi 
„zgłoszenie urodzin dziecka” 
będzie polegał m.in. na umoż-
liwieniu rodzicom – w ramach 
tej usługi – składania kolejnych 
wniosków związanych z dziec-
kiem, czyli np. wniosków w pro-
gramie „Dobry start”, czy „500+” 

– powiedział minister cyfryza-
cji.

Rodzice nie wychodząc 
z domu mogą już m.in. zawnio-
skować o Europejską Kartę Ubez-
pieczenia Zdrowotnego (EKUZ) 
dla swoich dzieci, złożyć wnioski 
w programach „500+” i „Dobry 
start”. 

– Aby skorzystać z tych 
i wielu innych e-usług, rodzice 
potrzebują Profilu Zaufanego, 
z którego korzystają już ponad 
2 miliony Polaków. Tych, którzy 
nadal go nie mają, zachęcamy by 
go założyli. To także dziecinnie 

proste – powiedział Marek Za-
górski.

5 prostych kroków
Jak zarejestrować narodziny 

dziecka za pośrednictwem inter-
netu? Cały proces to 5 prostych 
kroków. WAŻNE: rodzic, który 
będzie rejestrował narodziny 
(może to być zarówno mama, jak 
i tata) musi mieć aktualny Profil 
Zaufany. 

Co dalej? Wejdź na stronę 
www.obywatel.gov.pl i tam wy-
bierz usługę, z której chcesz sko-
rzystać.

Ministerstwo Cyfryzacji

TAk TO WyglądA W SkRóCIE:
Krok 1: oświadczasz, że jesteś matką/ojcem dziecka
Krok 2: sprawdzasz poprawność swoich danych, wprowadzasz dane drugiego 
rodzica
Krok 3: wpisujesz dane dziecka
Krok 4: wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób, w który chcesz odebrać 
dokumenty (elektronicznie – skrzynka na ePUAP, osobiście, pocztą tradycyjną) 
Krok 5: podgląd wniosku i... podpis (Profilem Zaufanym).
Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej opcji, zostanie przesłany 
w wersji papierowej lub elektronicznej. Razem z nim otrzymasz powiadomienie 
o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.
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 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 Dawida Korbaczyńskiego. Grupa nagrała takie utwory jak: 
„Bezwładnie”, „Takiego chłopaka” czy „Krystyno”. Wstęp wolny. 

 Golub-Dobrzyń
 W środę 1 sierpnia o 21.00 przy murach miejskich, obok przystani 

Zacisze, będzie można obejrzeć spektakl słowno-muzyczny zatytułowany 
„Pows-tanie Warszawskie”. Wstęp wolny. 

 Wąbrzeźno
 W piątek 10 sierpnia o 16.00 na wzgórzu zamkowym w Wąbrzeźnie roz-

pocznie się festyn rycerski. Uczestnicy będą mogli zobaczyć specjalnie przygo-
towany 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 rękodzielniczych 
i degustacji średniowiecznych przysmaków. Zwieńczeniem spotkania przygo-
towanego dla miłośników kultury średniowiecznej 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 disco polo – Milano. 

 W sobotę 18 sierpnia o 19.30 na pl. Jana Pawła II odbędzie się „Muzyczne 
Popołudnie”. Wystąpią Molekuły i Starting Over, ale WDK zaprasza do udziału 
inne lokalne zespoły grające rocka, bluesa, reggae oraz propagujące inne formy 
muzyczne. Celem spotkania jest między innymi promocja i propagowanie loka-
lnych twórców oraz wymiana doświadczeń pomiędzy muzykami. Repertuar 
wykonywany przez uczestników może wywodzić się z kręgu szeroko rozumianej 
muzyki rockowej, jazzowej, bluesowej, reggae jak i pop. Zgłoszenia są przyj-
mowane do 6 sierpnia. 

 W dniach 23-26 sierpnia planowany jest Miejski Plener Malarski, or-
ganizowany przez Wąbrzeski Dom Kultury. Zwieńczeniem trzydniowego 
spotkania przy sztalugach - prowadzonego przez artystę 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 pod-obrazia 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 „Riff Master”. Gwiazdą 
wieczoru będzie Leniwiec. Zespół pochodzi z Jeleniej Góry. Wykonuje muzykę 
z pogranicza punk-rocka, reggae i ska. Grupa wylansowała takie przeboje jak: 
„Piosenka dla zapowietrzonego” czy „Droga”. W 2013 roku ukazał się album 
„Rozpaczliwie wolny”, w którym muzycy wykorzystali teksty Edwarda Stachury. 
Dorobek Leniwca zamyka krążek „Raj” z 2016 roku. 

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

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Jazz wciąż jest elitarny
WYWIAD  W minioną sobotę Janusz „Yanina” Iwański wy-
stąpił na golubskiej starówce. W rozmowie z naszym tygodni-
kiem muzyk opowiada o rozwoju polskiego jazzu i współpra-
cy m.in. z zespołem Maanam i Tomaszem Stańką

– Pana twórczość nie jest 
skupiona wokół jednego gatun-
ku, czerpie pan z różnych styli-
styk. Zawsze tak było?

– Tak. Zawsze skupiał moją 
uwagę dźwięk, a co za tym idzie 
– muzyka. Od wczesnego dzieciń-
stwa fascynowała mnie muzyka, 
która mnie otaczała. Orkiestry 
grające w cyrkach, orkiestry dęte 
idące za konduktem żałobnym, 
a poza muzyką interesowała mnie 
melodia języków różnych narodów, 
które słyszałem w radio. Z czasem 
poznawałem różne gatunki takie 
jak folk, blues, jazz, rock itd. Bliskie 
są mi: muzyka instrumentalna im-
prowizowana oraz piosenka.

– Nie da się ukryć, że pana 
wizerunek sceniczny silnie na-
wiązuje do ruchu hippisowskie-
go z lat 60. W mediach pojawiały 
się nawet porównania do Johna 
Lennona. To świadoma inspira-
cja, właśnie tacy artyści jak jeden 
z Beatlesów są dla pana drogo-
wskazem?  

– Jeśli chodzi o piosenkę, to 

z pewnością tak, ale i polska mu-
zyka młodzieżowa przełomu lat 
60./70. miała na mnie duży wpływ. 
Koledzy sobie czasem żartują, mó-
wiąc na mnie John Klenczon. Nie 
ukrywam tego, że chciałem być jak 
Lennon i Klenczon w jednym, po 
prostu chciałem być „kimś”. Kiedy 
zacząłem dojrzewać zrozumiałem, 
że oni już są, a ja mogę być tylko 
sobą. Jedyne kim tak naprawdę 
mogę być i dzielić się.

– Mam wrażenie, że w ostat-
nich latach polski jazz (gatunek, 
który przecież także jest panu 
bliski) przeżywa prawdziwy re-
nesans. Oczywiście, od dawna 
w naszym kraju rodzili się ar-
tyści, którzy byli znakomitymi 
muzykami, jednak wydaje się, że 
w ostatnich latach jazz stał się 
bardziej przystępny dla masowej 
publiczności. Mam na myśli np. 
twórczość Wojtka Mazolewskie-
go i Pink Freud. Podziela pan tę 
opinię?

– Sztuka, a więc i również jazz, 
była zawsze elitarna. Jazz wymaga 

poświęcenia mu czasu i skupienia. 
Od czasu do czasu staje się świa-
domością większej grupy ludzi. 
Jazz był i jest poczuciem wolności. 
Renesans polski jazz przeżywał 
wielokrotnie. Lata 60. to m.in Ko-
meda, Stańko, Trzaskowski, 70. to 
m.in „Extra ball”, „Laboratorium”, 
a 80. to również założona prze-
ze mnie grupa „Tie Break” czy or-
kiestra „Free Cooperation”. Ale to 
prawda, że muzyka najmłodszego 
pokolenia jazzmanów jest bardzo 
ciekawa, a przez pewne uproszcze-
nia komercyjne dociera do szerszej 
publiczności, natomiast czysta idea 
jazzu jest nadal elitarna.

– Współpracował pan z wie-
loma wybitnymi artystami: To-
maszem Stańką, Zbigniewem 
Preisnerem czy zespołem Ma-
anam, choć pewnie jeszcze dłu-
go można by wymieniać. Kogo 
wspomina pan w szczególny 
w sposób? 

– Wszyscy, których spotkałem 
w moim życiu byli i są ważni, tak 
artyści, jak i inni ludzie. Od każdego 
można się wiele nauczyć. Miałem 
szczęście na swojej drodze spoty-
kać bardzo interesujących ludzi. Na 
pewno zderzenie się z Niemenem, 
Stańką, Szukalskim, Kulpowiczem, 
Urbaniakiem czy Namysłowskim 
oraz z muzyką Zbyszka Seiferta 
miało duży wpływ na mnie i na 
moją muzykę instrumentalną. My-
ślę, że brakło by miejsca na opo-
wieści (śmiech).

– Gdyby nie istniały żadne 
ograniczenia, z kim chciałbym 
pan zagrać na jednej scenie?

– Z wieloma, ale wymienię 
Johna Coltrane’a. Dodam jednak, że 
moje marzenia dotyczące współ-
pracy z muzykami się spełniły i na-
dal się spełniają.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: 
Tomasz Błaszkiewicz

fot. Piotr Dłubak

Konkurs

„Naj” atrakcje turystyczne
Ruszyła 16. edycja konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT”. 
Koordynatorem etapu regionalnego jest Kujawsko-Pomorska Organizacja Tury-
styczna. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 sierpnia.

Celem konkursu jest podno-
szenie jakości i konkurencyjności 
oferty turystycznej poprzez kre-
owanie produktów, które nie tylko 
wyróżniają się atrakcyjnością tu-
rystyczną, ale są też nowatorskie, 
przyjazne turystom i dające wiele 
możliwości spędzenia wolnego 

czasu. 
Certyfikaty POT przyznawa-

ne są produktom turystycznym 
w pięciu kategoriach: wydarze-
nie cykliczne, pakiet usług tury-
stycznych – impreza turystyczna, 
obiekt, szlak oraz miejsce – ob-
szar.

Zgłoszenia konkursowe są do-
stępne na stronie konkurs.pot.gov.
pl/konkurs. W ubiegłym roku lau-
reatami z naszego regionu zostały: 
toruńskie Żywe Muzeum Piernika 
(Złoty Certyfikat) oraz bydgoskie 
Muzeum Mydła i Historii Brudu.

(ToB)
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11:05 Doktor Quinn

05:30 Telezakupy   
06:05 Elif odc. 292 - serial  
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka 
 Kösem - Murad IV 
 odc. 155 - serial  
07:50 Agropogoda Pogoda 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Alarm!   
09:05 Ranczo odc. 13 s. 1 - serial 
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 78 s. 6 - serial 
11:05 Doktor Quinn odc. 19 s. 6 - serial  
12:00 Wiadomości  
12:15 Agrobiznes   
12:35 Agropogoda 
12:45 Tajemnice alpejskich jezior 
 - dokumentalny 
13:50 Elif odc. 293 - serial 
14:40 Opole 2018 na bis Koncert 
15:00 Wiadomości  
15:10 Pogoda  
15:15 Alarm!   
15:40 Leśniczówka odc. 10 - serial 
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka 
 Kösem - Murad IV 
 odc. 156 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów odc. 47 - serial
18:25 Korona królów odc. 48 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Alarm!  
20:25 Sport 
20:28 Tour de Pologne - kronika 
 - kolarstwo 
20:30 Leśniczówka odc. 11 - serial 
21:00 Sprawa dla reportera Cykl 
22:00 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 8 - dokumentalny 
22:30 Ojciec Mateusz 
 odc. 203 s. 16 - serial 
23:25 Ocaleni odc. 19

05:10 Ukryta prawda odc. 295 - serial 

06:10 Szpital odc. 370 - serial 

07:05 Sąd rodzinny odc. 89 - serial 

08:05 Brzydula odc. 3 - serial 

08:40 Brzydula odc. 4 - serial 

09:15 Magda M. odc. 8 s. 3 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 645 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 90 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 544 - serial 

14:55 Szpital odc. 371 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 s. 5 - serial 

16:50 Dr House odc. 24 s. 3 - serial 

17:50 Brzydula odc. 5 - serial 

18:25 Brzydula odc. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 646 - serial 

20:00 Przypadkowy mąż - komedia 

21:55 Lucyfer odc. 4 - serial 

22:50 Rush odc. 5 - serial 

23:50 Zaklęte piętro - horror

06:00 Spadkobiercy  
07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 18 - serial 
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 19 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 13 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial 
10:00 Na patrolu odc. 19 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 20 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 14 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 105 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 176 
15:00 Esmeralda odc. 71  
16:00 Esmeralda odc. 72  
17:00 Esmeralda odc. 73  
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 407 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 408 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 192 - serial 
21:00 Policja zastępcza 
 - komedia sensacyjna 
23:20 Kruk IV - horror 
01:30 Anthony Bourdain: Bez 
 rezerwacji odc. 10- serial

07:05 Dziesięć przykazań 
 odc. 113 - serial
08:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 9 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 21 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 21 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 8 - serial 
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 8 - serial 
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 29 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 17 s. 21 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 18 s. 21 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 9 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 10 - serial 
20:00 Fujary na tropie - komedia 
22:10 Posterunek w Reno - komedia 
23:55 Król Skorpion 4: Utracony tron 
 - sensacyjny

08:00 Dezerterzy odc. 80

 - publicystyczny 

08:35 Informacje kulturalne

08:55 Hannah Arendt - biografi czny  

11:00 Popielec odc. 3 - serial 

12:10 Popielec odc. 4 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1275 

13:30 Jest sprawa - komedia 

15:10 Przyjęcie na dziesięć osób 

 plus trzy - obyczajowy 

16:15 Corso w Manieczkach - reportaż 

16:45 Refreny - animowany 

17:10 Zawrócony Tragi- komedia 

18:40 Ucieczka - wycieczka 

 odc. 3 - serial 

19:10 Ucieczka - wycieczka 

 odc. 4 - serial 

19:40 Studio Kultura - rozmowy  

20:00 Kryptonim Maks - spektakl 

21:15 Prawdziwe męstwo - western 

23:35 Scena klasyczna odc. 21 

00:25 Dziennik fi lozofa odc. 128 

00:35 Chaos Dramat obyczajowy 

02:55 Spotkania z profesorem Zinem 

 odc. 40 - dokumentalny

06:50 Był taki dzień odc. 642 
06:55 Rachunek sumienia 
 odc. 1, - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 60 
08:35 Tańczący z naturą 
 odc. 17 s. 2- serial 
09:15 Kolumbowie odc. 2 - serial 
10:10 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 2 
10:20 Podróże z historią odc. 8 s. 1 
10:55 Flesz historii 
11:15 Życie po radziecku odc. 1- serial 
11:50 Testament Żurowskiego 
 - dokumentalny  
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:25 Sensacje XX wieku odc. 150 
13:55 Sensacje XX wieku odc. 161 
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 20- serial 
15:20 Warszawa. Zmartwychwstałe 
 miasto odc. 1, - dokumentalny 
16:20 Powstanie zwykłych 
 ludzi - dokumentalny 
17:20 Taśmy bezpieki 
 odc. 28 - dokumentalny 
17:55 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 11 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 160 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Opowieść o Indiach 
 odc. 2, - dokumentalny 
21:35 Kolumbowie odc. 3 - serial 
22:50 Spór o historię odc. 136 
23:35 Historie prawdziwe odc. 1

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Przygody Mobilków 
09:00 Na zdrowie - poradnikowy 
09:25 Święty na każdy dzień   
09:30 Biblia. Natchnione 
 przez Boga słowo odc. 2 
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
11:35 Misjonarze Afryki - Ojcowie 
 Biali Cykl - reportaży 
11:50 Pocztówka z Indii - Chennai 
 - miasto św. Tomasza Apostoła 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Po stronie prawdy - reportaż  
13:20 Ludzie drogi - dokumentalny 
13:55 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło”   
14:00 Jan Paweł II i prymas Stefan 
 kardynał Wyszyński 
 - dokumentalny 
14:55 Misjonarz - dokumentalny  
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat - magazyn  
16:35 Porady medyczne Bonifratrów
16:55 Kartka z kalendarza - Powstanie 
 Warszawskie - felieton 
17:00 Modlitwa w intencji rodzin i 
 obrony życia poczętego 
 w Sanktuarium św. Józefa 
 w Kaliszu  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Superksięga odc. 21 s. 2 - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Fryderyk Chopin i jego 
 muzyka odc. 9 

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 685 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 21 s. 2 
07:20 Makłowicz w podróży odc. 207,  
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 125 
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 199 s. 10 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1872 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Cena miłości odc. 7  
13:55 Zmiennicy odc. 9 - serial 
15:00 Postaw na milion  
16:00 Koło fortuny  
16:35 Familiada  
17:10 Czarna perła odc. 50 - serial 
18:00 Panorama odc. 3073 
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 129 s. 5 - serial 
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 14 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1872 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1873 - serial 
20:45 Córka d’Artagnana - przygodowy 
23:00 Kontakt odc. 5 - serial

05:35 Mango - Telezakupy   
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1095 - serial  
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1097 - serial  
08:20 Doradca smaku  
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 8 
09:30 Szkoła odc. 335 - serial  
10:30 Ukryta prawda odc. 593 - serial  
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 3  
12:30 19+ odc. 244 - serial 
13:00 19+ odc. 245 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1100 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1103 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 4 
16:00 Szkoła odc. 336 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 4 
18:00 Ukryta prawda odc. 594 - serial 
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:50 Uwaga! odc. 5390,  
20:10 Doradca smaku  
20:15 Na Wspólnej odc. 2724 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 98,  
21:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 14 s. 15 
22:30 Gruby i chudszy II: Rodzina 
 Klumpów - komedia 
00:45 Tango i Cash - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:45 Trudne sprawy odc. 561 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 579 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy odc. 

580 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 91 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 704 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 215 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 612 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 38 - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 667 - serial 

15:50 Wydarzenia  

16:10 Pogoda  

16:15 Interwencja odc. 3686,  

16:35 Gliniarze odc. 157 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 39 - serial 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 88 - serial 

20:00 Podróż przedślubna - komedia 

22:10 To Twoja wina odc. 9- serial 

23:10 Emsi na tropie odc. 5 

00:15 Magik z Nowego Jorku - komedia

07:05 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 09:00 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

Ben wybiera się do Savannah, gdzie ma się 
odbyć jego ślub. Podróż od początku przebiega 
z komplikacjami, a na drodze mężczyzny staje 
szalona, pełna wigoru dziewczyna, której ratuje 
życie.

Klump chce się ożenić. Jednak miłą i spokojną 
atmosferę przerywa niespodziewany powrót alter 
ego profesora _ Buddy’ego Love’a. Wykładowca 
postanawia rozprawić się ze złą stroną swojej 
osobowości.

„Gruby i chudszy II: 
Rodzina Klumpów”
(2000r.) TVN 22:30

„Podróż przedślubna”
(1999r.) Polsat 20:00
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06:05 Elif

05:30 Telezakupy   
06:05 Elif odc. 293 - serial  
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka 
 Kösem - Murad IV 
 odc. 156 - serial  
07:55 Agropogoda Pogoda 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Alarm!   
09:05 Ranczo odc. 14 s. 2 - serial 
10:10 Komisarz Alex 
 odc. 79 s. 7 - serial 
11:05 Doktor Quinn odc. 20 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:15 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:30 Agropogoda Pogoda 
12:35 Rok w zagrodzie odc. 10 
12:50 24 godziny na Alasce - Raj 
 niedźwiedzia grizli 
 - dokumentalny 
13:15 Dookoła świata odc. 9, - reportaż 
13:50 Elif odc. 294 - serial 
14:40 Opole 2018 na bis Koncert 
15:00 Wiadomości  
15:10 Pogoda  
15:15 Alarm!   
15:40 Leśniczówka odc. 11 - serial 
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka 
 Kösem - Murad IV 
 odc. 157 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów odc. 49 - serial
18:25 Korona królów odc. 50 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:08 Pogoda dla żeglarzy
20:10 Alarm!  
20:25 Sport 
20:28 Tour de Pologne - kronika 
 - kolarstwo 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 18,  
21:35 Big Music Quiz odc. 6 
22:35 Discopoland odc. 5- serial 

05:10 Ukryta prawda odc. 296 - serial 

06:10 Szpital odc. 371 - serial 

07:05 Sąd rodzinny odc. 90 - serial 

08:05 Brzydula odc. 5 - serial 

08:40 Brzydula odc. 6 - serial 

09:15 Magda M. odc. 9 s. 3 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy   

11:55 Ukryta prawda odc. 646 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 91 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria 

 Wesołowska odc. 545 - serial 

14:55 Szpital odc. 372 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 5 - serial 

16:50 Dr House odc. 1 s. 4 - serial 

17:50 Brzydula odc. 7 - serial 

18:25 Brzydula odc. 8 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 647 - serial 

20:00 Dziewczyny z drużyny II 

 - komedia 

21:55 Ptaszek na uwięzi 

 - komedia sensacyjna 

00:15 Rush odc. 5 - serial

06:00 Spadkobiercy  

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 19 - serial 

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 20 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 14 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial 

10:00 Na patrolu odc. 21 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 22 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 15 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial 

13:00 Galileo odc. 674 

14:00 Galileo odc. 675 

15:00 Esmeralda odc. 74  

16:00 Esmeralda odc. 75  

17:00 Esmeralda odc. 76  

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 408 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 409 - serial 

20:00 Smok: historia Bruce’a Lee 

 - obyczajowy 

22:30 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 189 - serial 

23:30 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 190 - serial 

00:40 Ślady zbrodni - thriller

07:05 Dziesięć przykazań 
 odc. 114 - serial
08:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 10 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 17 s. 21 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 18 s. 21 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 8 - serial 
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 8 - serial 
14:55 Lombard. Życie pod 
 zastaw odc. 30 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 22 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 22 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod 
 zastaw odc. 11 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod 
 zastaw odc. 12 - serial 
20:00 Człowiek pies - sensacyjny 
22:00 Ślepa furia - sensacyjny 
23:30 Spartakus: Krew i piach 
 odc. 7 - serial 
00:35 Spartakus: Krew i piach 
 odc. 8 - serial

08:00 Chuligan literacki 
 odc. 90, - publicystyczny 
08:30 Studio Kultura - rozmowy 
08:50 Zawrócony Tragi- komedia  
10:15 Zbrodnia i kara - animowany 
11:00 Popielec odc. 5 - serial 
12:10 Popielec odc. 6 - serial 
13:15 Studio Kultura - rozmowy 
13:35 Spojrzenie wolności - koncert 
 muzyki Jana A. P. Kaczmarka 
 w 67. rocznicę wybuchu 
 Powstania Warszawskiego  
13:50 Spojrzenie wolności - koncert 
 muzyki Jana A. P. Kaczmarka 
 w 67. rocznicę wybuchu 
 Powstania Warszawskiego 
14:25 Ikony muzyki odc. 3- serial 
15:30 Faustyna - biografi czny 
17:00 Jak utopić doktora 
 Mraczka - komedia 
18:45 Videofan odc. 91 
19:05 Ucieczka - wycieczka 
 odc. 5 - serial 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Pod elektrycznymi 
 chmurami - dramat
22:30 Nie jestem twoim murzynem 
 - dokumentalny 
00:05 Dziennik fi lozofa odc. 129 
00:20 Spojrzenie wolności - koncert 
 muzyki Jana A. P. Kaczmarka 
 w 67. rocznicę wybuchu 
 Powstania Warszawskiego

06:50 Był taki dzień odc. 643 
06:55 Powstanie zwykłych ludzi 
 - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 61 
08:40 Klasztory polskie 
 odc. 7 - dokumentalny 
09:15 Kolumbowie odc. 3 - serial 
10:25 Tajemnice Państwa 
 Podziemnego odc. 1- serial 
11:00 Podróże z historią odc. 49 s. 5 
11:35 Taśmy bezpieki 
 odc. 28 - dokumentalny 
12:10 Kaszubi. Odnalezione 
 kolory - dokumentalny 
13:10 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:40 Sensacje XX wieku odc. 160 
14:40 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 21- serial 
15:15 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 3 
15:30 Dawne światy odc. 8- serial 
16:35 Radio powstańcze „Błyskawica” 
 - dokumentalny 
17:30 Ścieżki pamięci odc. 1- serial 
17:55 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 12 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 96 
19:55 Niecała nieprawda czyli 
 PRL w DTV odc. 25, - reportaż 
20:30 Niezwykła broń odc. 4- serial 
21:30 Kolumbowie odc. 4 - serial 
22:40 Szerokie tory odc. 50 
23:15 Byłem wszędzie. Olgierd 
 Budrewicz - dokumentalny 
00:10 Wiedźmin odc. 13 - seria

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Superksięga odc. 21 s. 2 - serial  
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat Magazyn  
09:35 Święty na każdy dzień   
09:45 Duc in altum   
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Zuzela - tu wszystko 
 się zaczęło - dokumentalny 
10:55 Bitwa pod Rząbcem - historia 
 prawdziwa - dokument 
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
11:35 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 5 - serial 
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Filmowe życiorysy Cykl 
 - reportaży 
13:40 Ludzie drogi - dokumentalny 
14:15 Chłopcy z Namugongo 
 - dokumentalny  
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 Wiadomości 
16:10 Siódmy sakrament  
16:35 Świat na wyciągnięcie 
 ręki odc. 19- serial  
17:00 Boliwia odc. 6- serial 
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie 
 Warszawskie - felieton 
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Westerplatte młodych 
 - młodzieżowy  
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
19:30 Latający dom Serial animowany 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stary, pochylony Krzyż 
 - koncert pod namiotem

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 686 - serial 
06:55 Afryka od kuchni odc. 5- serial 
07:20 Makłowicz w podróży odc. 149,  
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 126 
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 200 s. 10 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1873 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Cena miłości odc. 8  
14:00 Coś dla Ciebie 
 odc. 161 - publicystyczny 
14:25 Makłowicz w podróży odc. 150,  
14:55 Postaw na milion  
16:00 Koło fortuny  
16:35 Familiada  
17:10 Czarna perła odc. 51 - serial 
18:00 Panorama odc. 3074 
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 130 s. 5 - serial 
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 15 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1873 - serial 
20:10 Terminator - science fi ction 
22:05 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 10 s. 15 - serial 
22:55 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 305 s. 15 - serial 
23:50 Córka d’Artagnana - przygodowy

05:35 Mango - Telezakupy   
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1100 - serial  
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1103 - serial  
08:20 Doradca smaku  
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 8 
09:30 Szkoła odc. 336 - serial  
10:30 Ukryta prawda odc. 594 - serial  
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 4  
12:30 19+ odc. 246 - serial 
13:00 19+ odc. 247 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1104 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 978 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 4 
16:00 Szkoła odc. 337 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 5 
18:00 Ukryta prawda odc. 595 - serial 
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:50 Uwaga! odc. 5391,  
20:00 Hobbit: niezwykła podróż 
 - fantastyczny 
23:35 Żołnierze kosmosu 
 - science fi ction 
02:10 Kuba Wojewódzki odc. 6 s. 11

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
07:45 Trudne sprawy odc. 562 - serial 
08:45 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 581 - serial 
09:15 SuperPies odc. 8 poradnikowy 
09:45 Dzień, który zmienił 
 moje życie odc. 92 - serial 
10:45 Dlaczego ja? odc. 705 - serial 
11:45 Gliniarze odc. 216 - serial 
12:45 Trudne sprawy odc. 613 - serial 
13:45 Sekrety rodziny odc. 39 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 668 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3687,  
16:35 Gliniarze odc. 158 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 40 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 128 - serial 
20:10 Gwiezdne wojny V - Imperium 
 kontratakuje - science fi ction 
22:55 Umów się ze mną. 
 Take me out odc. 8 
00:15 Abraham Lincoln: łowca 
 wampirów - 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

19:35 Barwy Szczęścia 08:20 Doradca smaku 08:45 Malanowski 
i Partnerzy

Wojna nuklearna przyniosła kres cywilizacji. 
Światem rządzą roboty. Wysyłają one w przeszłość 
cyborga z rozkazem zabicia przyszłej matki 
człowieka, który stanie się przywódcą rewolucji.

Bilbo Baggins jest miłośnikiem dobrego jedzenia 
i tytoniu. To prawdziwy elegant i domator. Pewnego 
dnia czarodziej Gandalf namawia Bilba, by wziął udział 
w wyprawie krasnoludów przeciwko smokowi.

„Terminator”
(1984.) TVP 2 20:10

„Hobbit: niezwykła podróż”
(2012r.) TVN 20:00
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06:25 Sprawa dla reportera

05:50 Weterynarze z sercem 
 odc. 27- serial 
06:25 Sprawa dla reportera Cykl 
 - reportaży  
07:15 Pełnosprawni Magazyn sportowy 
07:45 Rok w ogrodzie - poradnikowy 
08:05 Rok w ogrodzie extra 
 - poradnikowy 
08:25 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 8 - dokumentalny 
08:45 Zakochaj się w Polsce odc. 78 
09:15 Studio Raban odc. 37 
09:45 Rodzinny ekspres odc. 41 
 poradnikowy 
10:15 Słodkie życie odc. 5 - serial 
10:40 Enea IRONMAN 70.3 
 Gdynia Triathlon  
10:50 Janosik odc. 5 - serial 
11:45 Enea IRONMAN 70.3 
 Gdynia Triathlon  
12:00 Opole 2018 na bis Koncert 
12:30 Leśniczówka odc. 9 - serial 
12:55 Leśniczówka odc. 10 - serial 
13:20 Leśniczówka odc. 11 - serial 
13:50 Okrasa łamie przepisy odc. 100,  
14:20 Fundusze europejskie - jak to 
 działa? odc. 6 ekonomiczny 
14:40 Komisariat odc. 24 - serial 
15:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 11 - serial 
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 8 s. 1 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Tour de Pologne - kolarstwo  
17:30 Tour de Pologne - kolarstwo  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:07 Tour de Pologne 
 - kronika - kolarstwo 
20:10 Komisarz Alex 
 odc. 141 s. 11 - serial 
21:10 Dorwać Wattsa 
 - komedia sensacyjna 
23:05 Przychodzą z ciemności - horror 
00:45 Tacy jak my - dokumentalny

05:30 Ukryta prawda 

 odc. 297 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy   

08:40 Magda M. odc. 5 s. 3 - serial 

09:45 Magda M. odc. 6 s. 3 - serial 

10:50 Brzydula odc. 1 - serial 

11:25 Brzydula odc. 2 - serial 

12:00 Brzydula odc. 3 - serial 

12:35 Brzydula odc. 4 - serial 

13:05 Brzydula odc. 5 - serial 

13:40 Beethoven II - komedia 

15:30 Strachy na psiaki - komedia 

17:15 Wallace i Gromit: Klątwa 

 królika - animowany 

19:00 Zemsta futrzaków - komedia 

20:55 Hotwives of Orlando - komedia 

00:15 Jądro Ziemi - science fi ction

06:00 Spadkobiercy  
07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy 
 Berk odc. 8 - serial 
07:35 Turbo Fast odc. 8 - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 17 - serial 
08:35 Tom i Jerry Show odc. 18 - serial 
08:55 Jeźdźcy smoków: Obrońcy 
 Berk odc. 9 - serial 
09:30 Jeźdźcy smoków: Obrońcy 
 Berk odc. 10 - serial 
09:55 Turbo Fast odc. 8 - serial 
10:30 Turbo Fast odc. 9 - serial 
10:55 Dzielna Mysz odc. 4 - serial 
11:10 Policjantki i policjanci 
 odc. 405 - serial 
12:10 Policjantki i policjanci 
 odc. 406 - serial 
13:10 Policjantki i policjanci 
 odc. 407 - serial 
14:10 STOP Drogówka odc. 177 
15:20 Kobiety Biblii - dokumentalny 
17:00 Domy za grube miliony 
 odc. 10 s. 1- serial 
18:00 Żona dla milionera odc. 10 
19:00 Galileo odc. 676 
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 408 - serial 
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 409 - serial 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 191 - serial 
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 192 - serial 
00:00 Dzieci - horror

05:40 Hotel Zacisze odc. 3 s. 2 - serial 

06:10 Hotel Zacisze odc. 4 s. 2 - serial 

06:55 Taki jest świat odc. 70 s. 3 

07:50 Szalone fabryki polskiej 

 muzyki! odc. 3 

08:45 Lombard. Życie pod 

 zastaw odc. 7 - serial 

09:40 Lombard. Życie pod 

 zastaw odc. 8 - serial 

10:35 Lombard. Życie pod 

 zastaw odc. 9 - serial 

11:30 Lombard. Życie pod 

 zastaw odc. 10 - serial 

12:25 Lombard. Życie pod 

 zastaw odc. 11 - serial 

13:20 Bohater ostatniej akcji 

 - przygodowy 

15:50 Hudson Hawk 

 - komedia

17:55 Robin Hood: faceci 

 w rajtuzach - komedia 

20:00 13. dzielnica - sensacyjny 

21:30 Momentum - thriller 

23:40 Trefny wóz - thriller 

01:25 Taki jest świat odc. 70 s. 3 

02:15 Na jedwabnym szlaku 

 odc. 3- serial

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 15, Serial 

09:00 Gwiazdy tamtych lat odc. 20 

09:45 MappaMundi - science fi ction 

10:40 Rejs - komedia 

12:05 Syberiada polska - dramat

14:25 Życie jako śmiertelna choroba 

 przenoszona drogą płciową 

 - dramat 

16:15 Wydarzenie aktualne - reportaż 

16:50 Wstęp do fi lmu odc. 28 

16:55 Na nabrzeżach - dramat

18:55 French Touch - francuskie 

 electro - dokumentalny 

20:00 Sekrety i kłamstwa 

 - psychologiczny 

22:30 Sting: The Last Ship - Live At 

 the Public Theater  

00:05 Drogówka - kryminalny 

02:15 Wszystko będzie dobrze 

 - obyczajowy

06:50 Był taki dzień odc. 644 
06:55 Rosja. Podróże z Jonathanem 
 Dimblebym odc. 2, 
 - dokumentalny 
08:10 Podróże z historią odc. 49 s. 5  
08:45 Znak orła odc. 5 - serial 
09:25 Znak orła odc. 6 - serial 
10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 157,  
10:30 Blok odc. 2- serial  
11:35 Muzyczka mi grała... - Tadeusz 
 Sygietyński - dokumentalny 
12:30 Sprint przez historię Przemysława 
 Babiarza odc. 17 
13:05 Życie odc. 10- serial 
14:05 Szerokie tory odc. 85 
14:35 Wielka gra odc. 146,  
15:35 Spór o historię odc. 138 
16:15 Wszystko dla Polski - Powstanie 
Zamojskie 1942-1944 - dokumentalny 
17:05 Powstanie Warszawskie dzień 
 po dniu odc. 4 
17:15 Portrety wojenne odc. 5- serial 
17:50 Egipt odc. 2 - serial 
18:50 Warszawa 1920. Portret 
 zagrożonego miasta 
 - dokumentalny 
19:25 Ołtarz Ojczyzny - dokumentalny 
19:55 Wojownicy czasu 
 odc. 8 - dokumentalny 
20:35 Kariera Nikodema Dyzmy 
 odc. 4 - serial 
21:40 Julian Kulski i Zarząd Miejski 
 okupowanej Warszawy 
 - dokumentalny 
22:55 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 3 - serial 

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Westerplatte młodych 
 - młodzieżowy  
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:00 Trzeci Testament - serial 
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
10:30 Święty na każdy dzień   
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 Kropelka radości 
 - program dla dzieci  
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
12:50 Porady medyczne Bonifratrów  
13:20 Siódmy sakrament   
13:45 Ocalić od zapomnienia 
 Cykl - reportaży  
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Księga Ruth. Podróż 
 wiary - obyczajowy 
15:30 Wierzę w Boga   
15:45 Spotkania z ekologią 
 odc. 29 ekologiczny  
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Próba wiary odc. 1- serial  
17:00 Gospodarcze fi lary niepodległości 
 odc. 1 - dokumentalny 
17:20 Kartka z kalendarza - edukacyjny  
17:25 Kolory świętości - felieton  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie 
 Warszawskie - felieton 
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza   
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Król Dawid odc. 6 - serial
22:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial

05:30 Koło fortuny  
06:05 Na dobre i na złe 
 odc. 687 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1370 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:40 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 127 
11:10 Makłowicz w podróży odc. 151,  
11:45 Długie łodzie wikingów 
 - przygodowy 
14:00 Familiada  
14:30 Koło fortuny  
15:10 The Best of Kabaret Moralnego 
 Niepokoju - kabaret 
16:25 Rodzinka.pl odc. 201 s. 10 -
  serial 
16:50 Słowo na niedzielę  
17:05 Na dobre i na złe 
 odc. 702 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
 - felieton 
18:35 Postaw na milion  
20:05 Program kabaretowy - kabaret 
21:05 Festiwal Piosenki Polskiej 
 i Czeskiej - Kudowa-Zdrój 
 „Pokolenia” 
22:20 XVIII Mazurska Noc Kabaretowa 
 Mrągowo 2016 odc. 1, - kabaret 
23:20 XVIII Mazurska Noc Kabaretowa 
 Mrągowo 2016 odc. 2, - kabaret 
00:20 Rok komety - komedia

05:40 Mango - Telezakupy   

07:55 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 2 s. 9 

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 13 

11:00 Na Wspólnej odc. 2721 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2722 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2723 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2724 - serial  

12:45 Złodzieje odc. 1 s. 2 

13:30 MasterChef Junior odc. 6 s. 3  

15:00 Druga twarz odc. 3 s. 2 

16:00 Dorota inspiruje odc. 3Poradnik  

17:00 Projekt Lady odc. 11 s. 3  

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 15  

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5392 

20:00 Cast Away: poza światem 

 - przygodowy 

23:00 American Pie: Zjazd absolwentów 

 - komedia 

01:20 Koszmar z ulicy Wiązów - horror

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:45 Marley i ja: Szczenięce 

 lata - komedia 

09:30 My3 odc. 48 

10:00 Ewa gotuje odc. 305,  

10:35 Janosik - przygodowy 

13:25 Miłość w Seattle - melodramat 

15:50 Joker odc. 53,  

16:50 Joker odc. 54,  

17:50 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 89  dokumentalna 

18:20 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 90  dokumentalna 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 76 - serial 

20:05 Karate Kid - przygodowy 

23:00 Osada - thriller 

01:25 Chirurdzy odc. 93 - serial

08:40 Magda M. 14:10 STOP Drogówka 08:45 Lombard. Zycie pod 
zastaw

10:50 Rejs 10:00 Okrasa łamie 
przepisy

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

Dre jest prześladowany przez kolegów ze szkoły. 
Z pomocą przychodzi mu pan Han, dozorca 
domu, w którym chłopiec mieszka. Zgadza się 
on nauczyć Dre kung-fu, by ten mógł bronić się 
przed oprawcami.

Paryż, 2013 r. Agent Damien Tomaso zostaje 
wysłany do odgrodzonej murem 13. dzielnicy. 
W getcie rządzonym przez gangsterów ma 
odszukać sprawców kradzieży broni masowego 
rażenia należącej do rządu.

„13. dzielnica”
(2004r.) TV Puls 20:00

„Karate Kid”
(2010r.) Polsat 20:05
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05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3316  
06:05 Słownik polsko@polski 
 - edukacyjny 
06:35 Wojsko-polskie.pl Magazyn 
07:00 M jak miłość odc. 1371 - serial 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Discopoland odc. 6- serial 
09:10 Ziarno odc. 671 
09:45 Weterynarze z sercem 
 odc. 28- serial 
10:15 Słodkie życie odc. 6 - serial 
10:45 Janosik odc. 6 - serial 
11:35 Sekrety mnichów 
 odc. 25 poradnikowy 
11:55 Między ziemią 
 a niebem - magazyn
12:00 Anioł Pański  
12:15 Między ziemią 
 a niebem - magazyn  
12:50 Enea IRONMAN 70.3 
 Gdynia Triathlon  
13:00 Szpiedzy wśród zwierząt 
 odc. 3- serial 
14:05 Sonda 2 odc. 83 
14:35 Opole 2018 na bis Koncert 
15:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 12 - serial 
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 9 s. 1 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Tour de Pologne - kolarstwo  
17:30 Tour de Pologne - kolarstwo  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:07 Tour de Pologne - kronika 
 - kolarstwo 
20:10 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 7 - serial 
21:00 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 8 - serial 
22:00 Rosa: Miłość pod górkę 
 odc. 3 - dramat 
23:40 Cudowne lato - komedia 
01:25 Dorwać Wattsa - komedia

06:00 Spadkobiercy  

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy 

 Berk odc. 9 - serial 

07:35 Turbo Fast odc. 9 - serial 

08:05 Tom i Jerry Show odc. 18 - serial 

08:35 Tom i Jerry Show odc. 19 - serial 

08:55 Dzielna Mysz odc. 5 - serial 

09:20 Baśń o sześciu łabędziach 

 odc. 9, - obyczajowy 

11:05 Galileo odc. 676 

12:05 Smok: historia Bruce’a Lee 

 - obyczajowy 

14:35 Mecenas Lena Barska 

 odc. 11 - serial 

15:40 Mecenas Lena Barska 

 odc. 12 - serial 

16:50 Wielka draka w chińskiej dzielnicy

  - sensacyjny 

19:00 Galileo odc. 677 

20:00 Mściciel z Wall Street - sensacyjny 

22:00 xXx - sensacyjny 

00:40 STOP Drogówka odc. 177

05:40 Hotel Zacisze odc. 4 s. 2 - serial 

06:10 Hotel Zacisze odc. 5 s. 2 - serial 

07:00 Skorpion odc. 11 - serial 

07:55 Skorpion odc. 12 - serial 

08:50 Flash odc. 3 s. 2 - serial 

09:45 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Ziemia Święta odc. 3 

10:10 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Ziemia Święta odc. 4 

10:45 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Ziemia Święta odc. 5 

11:25 Ostatni smok - fantastyczny 

13:30 Rumpelstiltskin - fantastyczny 

15:15 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

16:30 Bibliotekarz II: Tajemnice kopalni 

 króla Salomona odc. 2 

 - przygodowy 

18:25 Jumper - science fi ction 

20:00 Rycerze z Szanghaju - komedia 

22:15 Szybcy i martwi - western 

00:10 Uwikłana odc. 9 s. 2 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia duże 
 i małe odc. 16, Serial 
09:00 Maurizio Pollini - wirtuoz 
 fortepianu - dokumentalny 
10:00 Trzeci punkt widzenia 
 odc. 248, - publicystyczny 
10:35 Droga odc. 2 - serial 
11:35 Każdemu to, czego mu wcale nie 
 trzeba - krótkometrażowy 
12:05 Hydrozagadka - komedia 
13:25 Sekrety i kłamstwa 
 - psychologiczny  
15:55 Chuligan literacki odc. 91
 - publicystyczny 
16:35 X Międzynarodowy Konkurs 
 Dyrygentów im. Grzegorza 
 Fitelberga - Su-Han Yang 
 - koncert 
17:05 Pomniki historii odc. 9- serial 
17:15 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 509 kulturalny 
18:10 Sto minut wakacji - przygodowy 
20:00 Skazany na bluesa - biografi czny 
21:50 Scena alternatywna odc. 52
 - muzyczny 
22:20 Trzeci punkt widzenia 
 odc. 248, - publicystyczny 
22:55 W oku Boga - dokumentalny 
23:30 Imany plays Avo Session

06:50 Był taki dzień odc. 645 
06:55 Dzikie Chiny odc. 3- serial 
08:05 Święty Augustyn odc. 1 - serial
08:55 Powstanie Warszawskie dzień 
 po dniu odc. 5 
09:05 Doktor Ewa odc. 5 - serial 
09:50 Okrasa łamie przepisy odc. 175,  
10:30 Wszystkie kolory świata 
 odc. 16- serial 
11:35 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 5
 - dokumentalny  
12:30 Wielkie widowiska natury 
 odc. 3- serial 
13:30 Szerokie tory odc. 72 
14:10 Zapomniana melodia 
 - komedia muzyczna 
15:45 Wielka gra odc. 147,  
16:35 Blok odc. 3- serial 
17:25 Ex libris Magazyn 
17:55 Egipt odc. 3 - serial 
19:00 Niezwykła broń odc. 4- serial  
20:00 Pajęczarki - komedia 
21:50 Scena alternatywna 
 odc. 52, - muzyczny 
22:20 Trzeci punkt widzenia 
 odc. 248, - publicystyczny 
22:55 W oku Boga - dokumentalny 
23:30 Imany plays Avo Session 
 - koncert 

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień   
08:30 Gospodarcze fi lary niepodległości 
 odc. 1 - dokumentalny  
08:50 Petra - tajemnicze miasto 
 - reportaż 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 - program dla dzieci  
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” - publicystyczny  
10:40 Stara i Nowa Bazylika Świętego 
 Piotra - dokumentalny 
11:30 Bazylika Św. Jana na Lateranie 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański z Ojcem Świętym 
 Franciszkiem  
12:20 Wieś - to też Polska 
 - magazyn rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:10 Inna Teresa - dokumentalny 
15:05 Święty na każdy dzień   
15:10 Anatolia - zatopiony raj 
 - dokumentalny 
15:40 Matka Boża z Orłem Białym 
 - Sanktuarium Rokitniańskie 
 - dokumentalny 
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Koncert życzeń  
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie 
 Warszawskie - felieton 
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Retrospekcja - publicystyczny  
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 Wiadomości 
21:40 Cuda Jezusa Serial obyczajowy 
22:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 

05:25 Koło fortuny  
06:05 Na dobre i na złe 
 odc. 688 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1371 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:40 Podwodna planeta odc. 2- serial 
11:30 Mały wielki człowiek - western 
14:00 Familiada  
14:30 Koło fortuny  
15:15 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 8 s. 11, Quiz 
16:50 Bake off - Ale przepis 
 odc. 10 s. 4,  
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 703 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion  
19:30 Rodzinka.pl odc. 202 s. 10 
 - serial 
20:05 Lato, muzyka, zabawa - 
 wakacyjna trasa Dwójki odc. 5  
21:05 Lato, muzyka, zabawa - 
 wakacyjna trasa Dwójki odc. 6  
22:05 The Good Doctor odc. 7 - serial 
22:55 The Good Doctor odc. 8 - serial 
23:50 W kręgu miłości - melodramat

05:40 Mango - Telezakupy   

07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 22 s. 2 poradnikowy 

08:25 Akademia ogrodnika 

 odc. 22 poradnikowy 

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 14 

11:00 Dorota inspiruje odc. 4Poradnik 

12:00 Co za tydzień odc. 861 

12:45 Alexander: Okropny, straszny, 

 niezbyt dobry, bardzo zły dzień 

 - komedia 

14:30 Hobbit: niezwykła podróż 

 - fantastyczny  

18:00 Ugotowani odc. 9 s. 13 

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5393,  

20:00 Pearl Harbor - dramat 

23:50 W ciemność. Star Trek 

 - science fi ction 

02:25 Sekrety lekarzy odc. 11 s. 4 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:40 Jeźdźcy smoków: Obrońcy 

 Berk odc. 6 - serial 

08:10 Nowe szaty króla II: Kronk - nowe 

 wcielenie - animowany 

09:50 Gwiezdne wojny V - Imperium 

 kontratakuje - science fi ction 

12:40 Karate Kid - przygodowy 

15:40 W rytmie serca odc. 17 - serial 

16:50 W rytmie serca odc. 18 - serial 

17:50 Nasz nowy dom odc. 56 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Słoneczna stacja odc. 9 

20:05 Zielona Góra - Stolica Polskiego

  Kabaretu - kabaret 

23:00 Lep na muchy - komedia kryminalna 

1:00 Hitman - sensacyjny

05:35 Ukryta prawda odc. 298 - serial 

06:40 Mango - Telezakupy   

08:45 Magda M. odc. 8 s. 3 - serial 

09:50 Brzydula odc. 6 - serial 

10:25 Columbo odc. 4 - serial 

12:30 Columbo odc. 1 - serial 

14:10 Dziewczyny z drużyny II - komedia 

16:00 Beethoven III - komedia 

18:10 Billy Madison - komedia 

 romantyczna 

20:00 Zabójcza broń - komedia 

 sensacyjna 

22:20 Długi pocałunek na dobranoc 

 - thriller 

00:50 Lucyfer odc. 4 - serial 

01:50 Moc magii odc. 210

10:25 Columbo 11:05 Galileo

10:10 Wojciech Cejrowski. 
Boso

10:35 Droga 09:50 Okrasa łamie 
przepisy

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 07:40 Jeźdźcy smoków

Detektywi Martin Riggs i Roger Murtaugh mają zbadać 
okoliczności samobójstwa pewnej kobiety. Prowadząc 
dochodzenie odkrywają, że w sprawę zamieszana jest 
międzynarodowa mafi a narkotykowa.

Stany Zjednoczone, rok 1941. Dwaj przyjaciele  
Rafe i Danny służą w lotnictwie. Rafe zakochuje się 
z wzajemnością w pielęgniarce Evelyn. Sielanka się 
kończy, gdy młody lotnik opuszcza Amerykę, by 
wziąć udział w bitwie o Anglię.

„Pearl Harbor”
(2001r.) TVN 20:00

„Zabójcza broń”
(1987r.) TVN 7 20:00
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11:05 Doktor Quinn

05:30 Telezakupy   
06:05 Elif odc. 294 - serial  
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka 
 Kösem - Murad IV 
 odc. 157 - serial  
07:50 Agropogoda Pogoda 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Alarm!  
08:35 24 godziny na Alasce - Raj 
 niedźwiedzia grizli 
 - dokumentalny 
09:05 Ranczo odc. 15 s. 2 - serial 
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 80 s. 7 - serial 
11:05 Doktor Quinn odc. 21 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:15 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Szpiedzy wśród zwierząt 
 odc. 3- serial  
13:50 Elif odc. 295 - serial 
14:40 Opole na bis Koncert 
15:00 Wiadomości  
15:10 Pogoda  
15:15 Alarm!  
15:35 Komisariat odc. 25 - serial 
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka 
 Kösem - Murad IV 
 odc. 158 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Tour de Pologne - kolarstwo  
17:30 Tour de Pologne - kolarstwo  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Alarm!   
20:25 Sport 
20:28 Tour de Pologne - kronika 
 - kolarstwo 
20:30 Leśniczówka odc. 12 - serial 
21:00 Rolnik szuka żony odc. 5 s. 4 
22:00 Midnight Sun odc. 2 - serial 
23:05 Bez tożsamości odc. 8 - serial 
23:55 Więzienie. Piekło na ziemi 
 odc. 1- serial

05:10 Ukryta prawda odc. 299 - serial 

06:10 Szpital odc. 372 - serial 

07:05 Sąd rodzinny odc. 91 - serial 

08:05 Brzydula odc. 7 - serial 

08:40 Brzydula odc. 8 - serial 

09:15 Magda M. odc. 10 s. 3 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy   

11:55 Ukryta prawda odc. 647 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 92 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 546 - serial 

14:55 Szpital odc. 373 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 s. 5 - serial 

16:50 Dr House odc. 2 s. 4 - serial 

17:50 Brzydula odc. 9 - serial 

18:25 Brzydula odc. 10 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 648 - serial 

20:00 Wszystko stracone - przygodowy 

22:15 Oko za oko - sensacyjny 

00:25 American - horror Story 

 odc. 1 s. 1 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 17 
07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 20 - serial 
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 21 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 15 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 10 - serial 
10:00 Na patrolu odc. 23 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 24 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 16 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 11 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 106 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 133 
15:00 Esmeralda odc. 77  
16:00 Esmeralda odc. 78  
17:00 Esmeralda odc. 79  
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 409 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 410 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 193 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7- serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8- serial 
22:00 Galileo odc. 676 
23:00 Galileo odc. 677 
00:00 Enigma - dramat

07:05 Dziesięć przykazań 
 odc. 115 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 11 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 22 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 22 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 8 - serial 
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 8 - serial 
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 31 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 22 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 22 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 13 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 14 - serial 
20:00 Jumper - science fi ction 
21:30 Człowiek pies - sensacyjny 
23:30 Magnum odc. 14 s. 7 - serial 
00:30 Magnum odc. 15 s. 7 - serial

08:00 Sekrety skrzypiec odc. 1- serial 

08:30 Rzecz Polska Cykl - reportaży 

08:55 Jak utopić doktora Mraczka 

 - komedia  

10:40 Kamienica - animowany 

11:00 Popielec odc. 7 - serial 

12:10 Popielec odc. 8 - serial 

13:20 Hi way - komedia 

15:05 Godzina z... Mieczysławem 

 Foggiem - dokumentalny 

16:15 Bezmiar sprawiedliwości 

 - dramat kryminalny 

18:30 Kłusownik odc. 1 - serial 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Medium - horror 

21:45 Muzeum niewinności 

 - dokumentacja fi lmowa 

23:30 Którędy po sztukę 

 odc. 60 kulturalny 

23:35 Videofan odc. 64 

 - program studyjny 

23:55 Dziennik fi lozofa odc. 120 

00:15 Witamy w latach 80. 

 odc. 4- serial 

01:15 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 646 
07:00 Radio powstańcze „Błyskawica” 
 - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 62 
08:35 Tańczący z naturą 
 odc. 18 s. 2- serial 
09:10 Kolumbowie odc. 4 - serial  
10:20 Życie odc. 10- serial  
11:15 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 22, - reportaż 
11:50 Wezwanie Dramat obyczajowy 
13:05 Nielegalni ‘92 - reportaż 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 96  
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 5- serial 
14:55 Spór o historię odc. 10 
15:40 Wielkie widowiska natury 
 odc. 3- serial 
16:35 Powstanie Warszawskie dzień 
 po dniu odc. 6 
16:50 Ex libris Magazyn 
17:15 Flesz historii Magazyn 
17:35 1920. Wojna i miłość 
 odc. 1 - serial
18:35 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 6- serial 
20:35 Wyprawy krzyżowe odc. 2- serial 
21:35 Kolumbowie odc. 5 - serial 
22:45 Moje Wilno odc. 15
 - dokumentalny 
22:55 Moje Wilno - dokumentalny

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Wieś - to też Polska 
 - magazyn rolniczy  
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
11:35 Młodzi światu Cykl - reportaży 
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień   
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Pamięć Sybiru - dokumentalny 
13:20 Koncert życzeń 
 - program muzyczny  
14:10 Koncert poświęcony Janowi 
 Pawłowi II z Bazyliki Santa Maria 
 Maggiore - koncert 
15:20 Fatima - orędzie na dziś odc. 4 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Sanktuaria polskie 
 Cykl - reportaży  
16:30 Zew natury - edukacyjny  
16:55 Świadkowie - reportaż  
17:20 Święty na każdy dzień   
17:25 Kartka z kalendarza - edukacyjny  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie 
 Warszawskie - edukacyjny 
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Jay Jay Odrzutowiec 
 - serial animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 85 - serial 

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 689 - serial 
06:55 Coś dla Ciebie odc. 149
 - publicystyczny 
07:20 Makłowicz w podróży odc. 134,  
07:55 Pytanie na śniadanie  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 128 
11:25 Rodzinka.pl odc. 203 s. 10 
 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1873 
 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Cena miłości odc. 9  
13:50 Zmiennicy odc. 10 - serial 
14:55 Bake off - Ale ciacho! odc. 10 s. 3 
16:00 Koło fortuny  
16:35 Familiada  
17:10 Czarna perła odc. 52 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 131 s. 6 - serial 
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 16 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1873 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1874 - serial 
20:45 Pułkownik Kwiatkowski 
 - komediodramat 
23:00 Zemsta o jasnych 
 oczach odc. 1 - serial

05:45 Uwaga! odc. 5393,   

06:10 Mango - Telezakupy   

07:25 Agent - gwiazdy odc. 10 s. 3 

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 8 

09:30 Szkoła odc. 337 - serial  

10:30 Ukryta prawda odc. 595 - serial  

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 5  

12:30 19+ odc. 248 - serial 

13:00 19+ odc. 249 - serial 

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 979 - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 980 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 4 

16:00 Szkoła odc. 338 - serial 

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 6 

18:00 Ukryta prawda odc. 596 - serial 

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5394,  

20:10 Doradca smaku  

20:15 Na Wspólnej odc. 2725 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 99,  

21:30 Projekt Lady odc. 12 s. 3  

22:30 Sekrety lekarzy odc. 12 s. 4 

23:30 Wydział pościgowy - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:45 Trudne sprawy odc. 563 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 582 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 583 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 93 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 706 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 217 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 614 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 40 - serial 

14:45 Dlaczego ja? odc. 669 - serial 

15:50 Wydarzenia  

16:10 Pogoda  

16:15 Interwencja odc. 3688,  

16:35 Gliniarze odc. 159 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 41 - serial 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 77 - serial 

20:05 Hitman - sensacyjny 

22:00 W cywilu II - sensacyjny 

00:10 G.I. Joe: Odwet - sensacyjny

14:55 Szpital 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Popielec 13:30 Sensacje XX wieku

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

Agent 47 otrzymuje zlecenie zlikwidowania 
rosyjskiego polityka. Operacja kończy się 
pomyślnie, ale po wykonaniu zadania mężczyzna 
dowiaduje się, że widziała go prostytutka.

Starszy mężczyzna samotnie żegluje po Oceanie 
Indyjskim. Gdy jego jacht zderza się z kontenerem 
i tonie, zapasy słodkiej wody wyznaczają czas, 
który żeglarzowi pozostał na oczekiwanie 
ratunku.

„Wszystko stracone”
(2013r.) TVN 7 20:00

„Hitman”
(2007r.) Polsat 20:05



Wtorek, 7 sierpnia 2018

13:50 Elif

05:30 Telezakupy   
06:05 Elif odc. 295 - serial  
06:55 Wspaniałe stulecie: Sułtanka 
 Kösem - Murad IV odc. 158 
 - serial  
07:50 Agropogoda Pogoda 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Alarm!  
08:35 24 godziny we Wschodnich 
 Indiach - dokumentalny 
09:05 Ranczo odc. 16 s. 2 - serial 
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 81 s. 7 - serial 
11:05 Doktor Quinn odc. 22 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:15 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Odwieczne wędrówki słoni 
 odc. 1, - dokumentalny 
13:50 Elif odc. 296 - serial 
14:40 Tour de Pologne - kolarstwo  
14:55 Tour de Pologne - kolarstwo  
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Polski grill odc. 2,  
17:55 Korona królów odc. 51 - serial
18:25 Korona królów odc. 52 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Alarm!   
20:25 Sport 
20:28 Tour de Pologne - kronika 
 - kolarstwo 
20:30 Leśniczówka odc. 13 - serial 
21:00 Rolnik szuka żony odc. 6 s. 4 
22:00 Midnight Sun odc. 3 - serial 
23:05 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 16 - serial 
23:55 Magazyn kryminalny 997 
 odc. 7 kryminalny

05:25 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1147 - serial 

06:10 Szpital odc. 373 - serial 

07:05 Sąd rodzinny odc. 92 - serial 

08:05 Brzydula odc. 9 - serial 

08:40 Brzydula odc. 10 - serial 

09:15 Magda M. odc. 11 s. 3 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy   

11:55 Ukryta prawda odc. 648 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 93 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 547 - serial 

14:55 Szpital odc. 374 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 5 - serial 

16:50 Dr House odc. 3 s. 4 - serial 

17:50 Brzydula odc. 11 - serial 

18:25 Brzydula odc. 12 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 649 - serial 

20:00 Długi pocałunek na dobranoc 

 - thriller 

22:35 Monachium - sensacyjny

06:00 Spadkobiercy odc. 18 

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 21 - serial 

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 22 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 16 - serial  

09:00 Detektyw Monk odc. 11 - serial  

10:00 Na patrolu odc. 25 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 26 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 17 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 12 - serial 

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 107 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 134 

15:00 Esmeralda odc. 80  

16:00 Esmeralda odc. 81  

17:00 Esmeralda odc. 82  

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 410 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 411 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 194 - serial 

21:00 Larwa - science fi ction 

23:00 Człowiek-rekin - science fi ction 

00:55 STOP Drogówka odc. 177

04:35 Kontrakt na miłość odc. 16  
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 116 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 12 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 5 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 22 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 22 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 8 - serial 
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 8 - serial 
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 32 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 22 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 22 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 15 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 16 - serial 
20:00 Legionista - sensacyjny 
22:00 Szybcy i martwi - western 
00:10 Magnum odc. 16 s. 7 - serial

07:55 Wydarzenie aktualne - reportaż 

08:30 Informacje kulturalne 

08:45 Bezmiar sprawiedliwości 

 - dramat kryminalny  

11:00 Popielec odc. 9 - serial 

12:35 Przeprowadzki odc. 1 - serial 

13:35 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1254 

13:55 Diabły, diabły - psychologiczny 

15:25 Spotkania z profesorem Zinem 

 odc. 11 - dokumentalny 

15:45 Auto humor Program artystyczny 

16:15 Geograf przepił globus - dramat 

18:30 Kłusownik odc. 2 - serial 

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1301 

20:00 The Social Network - obyczajowy 

22:05 Dziennik fi lozofa odc. 121 

22:15 Tajemnica trzynastego wagonu 

 - komedia sensacyjna 

00:10 Moja Warszawa - dokumentalny

06:50 Był taki dzień odc. 647 
07:00 Bez jednego drzewa las lasem 
 zostanie - reportaż 
08:10 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 63 
08:40 Tańczący z naturą 
 odc. 19 s. 2- serial 
09:20 Kolumbowie odc. 5 - serial  
10:20 Ścieżki pamięci odc. 5- serial 
10:40 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 5- serial 
12:40 Wojownicy czasu 
 odc. 8 - dokumentalny  
13:15 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:45 Sensacje XX wieku odc. 31 
14:50 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 6- serial 
15:25 Wyprawy krzyżowe odc. 2- serial  
16:30 Niewypowiedziana wojna 
 - fabularyzowany 
17:25 Życie po radziecku odc. 2- serial 
17:55 1920. Wojna i miłość 
 odc. 2 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 1 
19:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:25 Tajemnice początków Polski 
 odc. 1- serial 
21:15 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 7 
21:30 Wojenne dziewczyny 
 odc. 1 - serial 
22:25 Rzeź Woli. Akt oskarżenia 
 - dokumentalny

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial 
09:50 Kazembe - dokumentalny  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
10:45 Zew natury - edukacyjny  
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 Wiadomości 
12:20 Nasze drzewo - obyczajowy  
13:45 Kazembe - dokumentalny  
14:00 Dziesięć przykazań 
 - serial historyczny  
14:50 Św. Patryk - dokumentalny 
15:40 Święty na każdy dzień   
15:45 Kartka z kalendarza - edukacyjny  
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Jestem mamą Poradnik  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
16:50 Express studencki Magazyn  
17:00 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial  
17:10 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie 
 Warszawskie - edukacyjny 
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - program dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Festiwal muzyczny Johnny Casha

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 690 - serial 
07:00 Prawosławny ordynariat 
 wojskowy - reportaż 
07:20 Makłowicz w podróży odc. 135,  
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 129 
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 204 s. 10 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1874 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Cena miłości odc. 10  
13:55 Zmiennicy odc. 11 - serial 
14:55 Bake off - Ale ciacho! odc. 1 s. 4 
16:00 Koło fortuny  
16:35 Familiada  
17:10 Czarna perła odc. 53 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Mistrzostwa Europy 
 w Berlinie - lekkoatletyka 
18:40 Mistrzostwa Europy 
 w Berlinie - lekkoatletyka 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1875 - serial 
20:45 Mistrzostwa Europy w Berlinie 
 - lekkoatletyka 
22:15 6 kul - sensacyjny 
00:20 Pułkownik Kwiatkowski 
 - komediodramat

05:35 Mango - Telezakupy   
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 979 - serial  
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 980 - serial  
08:20 Doradca smaku  
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 8 
09:30 Szkoła odc. 338 - serial  
10:30 Ukryta prawda odc. 596 - serial  
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 6  
12:30 19+ odc. 250 - serial 
13:00 19+ odc. 251 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 981 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 982 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 4 
16:00 Szkoła odc. 339 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 7 
18:00 Ukryta prawda odc. 597 - serial 
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:50 Uwaga! odc. 5395,  
20:10 Doradca smaku  
20:15 Na Wspólnej odc. 2726 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 100,  
21:30 Listopadowy człowiek - thriller 
23:45 Kuba Wojewódzki odc. 7 s. 11 
00:45 Niewierni odc. 2 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:45 Trudne sprawy odc. 564 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 584 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 585 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje 

 życie odc. 94 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 707 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 218 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 615 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 41 - serial 

14:45 Dlaczego ja? odc. 670 - serial 

15:50 Wydarzenia  

16:10 Pogoda  

16:15 Interwencja odc. 3689,  

16:35 Gliniarze odc. 160 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 42 - serial 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 78 - serial 

20:10 G.I. Joe: Odwet - sensacyjny 

22:40 Wyścig z czasem - thriller 

06:20 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Popielec 08:10 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

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

Samantha, przykładna żona i matka, od lat cierpi 
na amnezję. Po wypadku samochodowym, który 
spowodowała, zaczyna sobie przypominać 
przeszłość. Dręczą ją nocne koszmary, w których 
jest inną kobietą.

Mieszkający w Mołdawii były żołnierz Legii 
Cudzoziemskiej, Samson Gaul, zajmuje się 
odnajdywaniem porwanych dzieci. Pewnego 
dnia zgłasza się do niego zawodnik MMA. Prosi o 
pomoc w poszukiwaniu córki.

„6 kul”
(2012r.) TVP 2 22:15

„Długi pocałunek na dobranoc”
(1996r.) TVN 20:00



Środa, 8 sierpnia 2018

13:50 Elif

05:30 Telezakupy   
06:05 Elif odc. 296 - serial  
07:00 Mosty Ameryki. Historia Rudolfa 
 Modrzejewskiego odc. 1- serial 
07:50 Agropogoda Pogoda 
08:00 Wiadomości  
08:05 Pogoda poranna  
08:10 Alarm!  
08:35 24 godziny we Wschodnich 
 Indiach - dokumentalny 
09:05 Ranczo odc. 17 s. 2 - serial 
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 82 s. 7 - serial 
11:05 Zaklinacze koni odc. 1 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:15 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Odwieczne wędrówki słoni 
 odc. 2, - dokumentalny 
13:40 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? - fl esz odc. 7 
13:50 Elif odc. 297 - serial 
14:45 Tour de Pologne - kolarstwo  
14:55 Tour de Pologne - kolarstwo  
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Polski grill odc. 3,  
17:55 Korona królów odc. 53 - serial
18:25 Korona królów odc. 54 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Alarm!   
20:25 Sport 
20:28 Tour de Pologne - kronika 
 - kolarstwo 
20:30 Leśniczówka odc. 14 - serial 
21:00 Mistrzostwa Europy w Berlinie 
 - lekkoatletyka  
22:10 Korzenie odc. 4 - serial 
23:05 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 17 - serial 
23:55 Grozny. Czeczeński tygrys 
 Putina - dokumentalny

05:10 Ukryta prawda odc. 300 - serial 

06:10 Szpital odc. 374 - serial 

07:05 Sąd rodzinny odc. 93 - serial 

08:05 Brzydula odc. 11 - serial 

08:40 Brzydula odc. 12 - serial 

09:15 Magda M. odc. 12 s. 3 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy   

11:55 Ukryta prawda odc. 649 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 94 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 548 - serial 

14:55 Szpital odc. 375 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 7 s. 5 - serial 

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

17:50 Brzydula odc. 13 - serial 

18:25 Brzydula odc. 14 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 650 - serial 

20:00 Monachium - sensacyjny 

23:25 Olimp odc. 12 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 19 

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 22 - serial 

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 23 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 17 - serial  

09:00 Detektyw Monk odc. 12 - serial  

10:00 Na patrolu odc. 27 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 28 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 18 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 13 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 108 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 135 

15:00 Esmeralda odc. 83  

16:00 Esmeralda odc. 84  

17:00 Esmeralda odc. 85  

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 411 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 412 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 195 - serial 

21:00 Egzorcyzmy Emily Rose - horror 

23:40 Brudna forsa - sensacyjny

04:40 Kontrakt na miłość odc. 17  
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 117 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 13 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 5 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 6 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 22 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 22 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 8 - serial 
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 8 - serial 
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 33 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 22 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 22 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 17 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 18 - serial 
20:00 Ostatni Mohikanin - dramat 
22:10 Spartakus: Krew i piach 
 odc. 9 - serial 
23:15 Spartakus: Krew i piach 
 odc. 10 - serial 
00:15 Wikingowie odc. 4 s. 4 - serial

08:00 Szlakiem Kolberga 

 odc. 7 kulturalny 

08:30 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1301 

08:45 Geograf przepił globus 

 - dramat obyczajowy  

11:00 Przeprowadzki odc. 2 - serial 

12:10 Przeprowadzki odc. 3 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1301 

13:30 Big Bang - obyczajowy 

15:10 - felieton o polskich kobietach 

 - felieton 

16:30 Niemcy - dramat 

18:30 Kłusownik odc. 3 - serial 

19:40 Informacje kulturalne Wiadomości 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 95 

20:05 Sieć - dramat 

22:15 Dziennik fi lozofa odc. 122 

22:25 Cuda - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 648 
07:00 Niewypowiedziana wojna 
 - dokument  
07:55 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 64 
08:30 Tańczący z naturą 
 odc. 20 s. 2- serial 
09:05 Wojenne dziewczyny 
 odc. 1 - serial  
09:55 Cofnąć czas na Karskiego 
 - dokumentalny 
10:25 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 5
 - dokumentalny  
11:20 Spór o historię odc. 41 
12:00 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 1- serial 
13:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:35 Sensacje XX wieku odc. 1  
14:25 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 29- serial 
15:05 Operacja „Gryf” - dokumentalny 
16:15 Ślady odc. 2, - dokumentalny 
17:15 Tajemnice Państwa 
 Podziemnego odc. 2- serial 
17:45 1920. Wojna i miłość 
 odc. 3 - serial
18:35 Powstanie Warszawskie dzień 
 po dniu odc. 8 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 70 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Jedwabny szlak odc. 1- serial 
21:30 Wojenne dziewczyny 
 odc. 2 - serial 
22:30 Kampinoska epopeja 
 - dokumentalny 
23:30 Historia Roja, czyli w ziemi 
 lepiej słychać

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 - program dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
09:20 Express studencki Magazyn  
09:25 Sanktuaria polskie Cykl 
 - reportaży  
09:45 Święty na każdy dzień   
09:50 Kartka z kalendarza - edukacyjny  
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu   
11:00 Świat na wyciągnięcie 
 ręki odc. 8- serial 
11:15 Dobra wiara, dobre 
 tricki - reportaż 
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
11:40 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Lot na fi nisz - animowany 
12:45 Jan Paweł II i cud w Kostaryce 
 - dokumentalny 
13:20 Petra - tajemnicze 
 miasto - reportaż 
13:40 Exodus Ochoty odc. 2- serial 
14:00 Festiwal muzyczny Johnny 
 Casha - koncert  
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Na zdrowie 
 - magazyn poradnikowy  
16:30 Syria - reportaż 
16:45 Kartka z kalendarza - edukacyjny  
16:50 Święty na każdy dzień   
16:55 Kartka z kalendarza - Powstanie 
 Warszawskie - edukacyjny 
17:00 Po stronie prawdy - reportaż  
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Przygody Monster Trucków 
 - serial animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt 
 widzenia - publicystyczny  
22:00 Historia nadziei - obyczajowy

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 691 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl - publicystyczny 
07:20 Makłowicz w podróży odc. 147,  
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 130 
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 205 s. 10 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1875 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Cena miłości odc. 11  
13:55 Zmiennicy odc. 12 - serial 
14:55 Bake off - Ale ciacho! odc. 34 
16:00 Koło fortuny  
16:35 Familiada  
17:10 Czarna perła odc. 54 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 132 s. 6 - serial 
19:00 Mistrzostwa Europy 
 w Berlinie - lekkoatletyka  
19:05 Mistrzostwa Europy 
 w Berlinie - lekkoatletyka  
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1876 - serial 
20:50 Męska rzecz - komedia 
22:40 6 kul - sensacyjny 
00:45 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 1 - serial

05:35 Mango - Telezakupy   
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 981 - serial  
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 982 - serial  
08:20 Doradca smaku  
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 8 
09:30 Szkoła odc. 339 - serial  
10:30 Ukryta prawda odc. 597 - serial  
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 7  
12:30 19+ odc. 252 - serial 
13:00 19+ odc. 253 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 984 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 985 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 4 
16:00 Szkoła odc. 340 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 8 
18:00 Ukryta prawda odc. 598 - serial 
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:50 Uwaga! odc. 5396,  
20:10 Doradca smaku  
20:15 Na Wspólnej odc. 2727 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 101,  
21:30 Wydział pościgowy - thriller  
00:10 Listopadowy człowiek - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
07:45 Trudne sprawy odc. 565 - serial 
08:45 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 586 - serial 
09:15 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 587 - serial 
09:45 Dzień, który zmienił 
 moje życie odc. 95 - serial 
10:45 Dlaczego ja? odc. 708 - serial 
11:45 Gliniarze odc. 219 - serial 
12:45 Trudne sprawy odc. 616 - serial 
13:45 Sekrety rodziny odc. 42 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 671 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3690,  
16:35 Gliniarze odc. 161 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 43 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 79 - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 525 - serial 
20:40 Złap mnie, jeśli potrafi sz 
 - sensacyjny 
23:45 Głupi, głupszy, najgłupszy 
 - komedia

07:05 Sąd rodzinny 18:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Przeprowadzki 13:35 Sensacje XX wieku

07:20 Makłowicz w 
podróży 09:30 Szkoła 19:30 Świat według 

Kiepskich

Dzięki niezwykłym zdolnościom do podrabiania 
podpisów na czekach Frank Abagnale gromadzi 
fortunę wartą miliony dolarów. Agent FBI Carl Hanratty 
próbuje za wszelką cenę dopaść oszusta.

Paul przygotowuje się do ślubu z Karen. 
Wszystko wyglądałoby wspaniale, gdyby nie 
stosunki z rodziną dziewczyny. Niefortunny 
koniec wieczoru kawalerskiego pogarsza relacje 
z przyszłymi teściami.

„Złap mnie, jeśli potrafi sz”
(2002r.) TV Puls 20:40

„Męska rzecz”
(2003r.) TVP 2 20:50
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 temperatura: 32 19 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1019 1020 hPa
 wiatr: 15 17 km/h 

 temperatura: 27 16 °C
 opady: 0,1 3 mm
 ciśnienie:  1020 1018 hPa
 wiatr: 19 18 km/h 

 temperatura: 28 16 °C
 opady: 8 4 mm
 ciśnienie: 1016 1015 hPa
 wiatr: 17 21 km/h 

 temperatura: 22 17 °C
 opady: 0,6 0 mm
 ciśnienie: 1015 1014 hPa
 wiatr: 25 26 km/h 

 temperatura: 22 15 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1012 1013 hPa
 wiatr: 27 23 km/h 

 temperatura: 24 15 °C
 opady: 0 19 mm
 ciśnienie: 1013 1011 hPa
 wiatr: 21 14 km/h 

 temperatura: 24 17 °C
 opady: 29 17 mm
 ciśnienie: 1009 1012 hPa
 wiatr: 9 20 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Rogaliki drożdżowe
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
600 g mąki pszennej
30 g świeżych drożdży
250 ml mleka
125 g masła
5 łyżek cukru
szczypta soli
3 jajka
do posmarowania: żółtko + 1 łyżka mleka
Sposób wykonania:
Drożdże włóż do kubka, wlej 50 ml ciepłego mleka, dodaj łyżecz-

kę cukru, 3 łyżki mąki pszennej i wszystko wymieszaj. Odstaw na ok. 
10 minut do wyrośnięcia. Do reszty ciepłego mleka dodaj pokrojo-
ne w kosteczkę masło i delikatnie podgrzej. Do dużej miski wsyp mąkę, 
dodaj sól, cukier i wszystko wymieszaj. Następnie w środku zrób wgłę-
bienie i wlej rozczyn z drożdży, wszystko delikatnie wymieszaj. Dodaj 
jajka, następnie stopniowo wlej lekko ciepłe mleko z masłem, cały czas 
lekko mieszając łyżką. Ciasto wyrabiaj w misce przez ok. 10-15 minut, aż 
będzie gładkie i elastyczne. Przykryj je ściereczką i odstaw na 45 minut 
do wyrośnięcia. Po wyrośnięciu wyjmij ciasto na oprószoną mąką stol-
nicę i połącz w gładką kulę chwilę wyrabiając. Następnie podziel je na 
3 części. Pierwszą część rozwałkuj na placek o średni-
cy ok. 30 cm. W razie potrzeby podsyp mąką. Rozwałkowane ciasto podziel na 8 trójkątów. Za-
wiń rogaliki, zaczynając od podstawy trójkąta. Gotowe rogaliki odkładaj na 2 blachy wyłożone papie-
rem do pieczenia, z zachowaniem odstępów. Następnie odstaw je na ok. 20 minut do podrośnięcia. 
W międzyczasie za pomocą pędzelka posmaruj wierzch roztrzepanym żółtkiem z mlekiem. Piekarnik ustaw na 
180 stopni C. Wstaw pierwszą blaszkę z rogalikami i piecz na złoty kolor przez ok. 18 minut. Gotowe rogaliki skrop 
lukrem lub posyp cukrem pudrem.

Smacznego!

Wiktoria Jankowska
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Burza bywa niebezpieczna
ZJAWISKA POGODOWE  Lato to najcieplejszy okres w roku, sam środek sezonu burzowego, który zwykle 
trwa od maja do października. Ważne, by wiedzieć, jak się zachować, gdy spotka nas burza

Nie jest to jednak jedyny 
czas, kiedy możemy zaobserwo-
wać burze, bo występować mogą 
również zimą. Te zjawiska mete-
orologiczne są bez wątpienia jed-
nymi z najniebezpieczniejszych, 
jakie natura może nam sprezen-
tować. Dobrze rozwinięta komór-
ka burzowa stanowi zagrożenie 
nie tylko z powodu intensywnych 
opadów deszczu, ale również sil-
nych porywów wiatrów, które 
w szczególnych sytuacjach potra-
fią osiągnąć siłę huraganu, oraz 
wyładowań atmosferycznych. Tak 
pięknie wyglądające na niebie bły-
skawice potrafią być jednocześnie 
śmiertelnie niebezpieczne. Często 
są powodem lokalnych pożarów, 
strat w drzewostanie oraz w in-
wentarzu żywym. 

Jak powstają burze? 
Kiedy powierzchnia ziemi 

jest już wystarczająco mocno na-
grzana – tak, by ogrzewać się od 
niej mogło znajdujące się nad nią 
powietrze, wtedy jeden z warun-
ków powstania burzy już wystę-
puje. Jeśli to powietrze zawiera 
w sobie wystarczająco dużo pary 
wodnej, to do powstania komórki 
burzowej jest jeszcze bliżej. Ostat-
nim warunkiem, który musi być 
spełniony, są sprzyjające warunki 
termodynamiczne w atmosfe-
rze. Taki proces wznoszenia się 
ciepłego, wilgotnego powietrza 
w atmosferze nazywa się konwek-
cją. Obecność konwekcji możemy 
łatwo zaobserwować na niebie 
– to chmury kłębiaste, przyjmu-
jące początkowo postać białych 
„baranków”. Nieszkodliwe „baran-
ki” to jeszcze nie burza, ale jeśli 
warunki w atmosferze nadal będą 
sprzyjające, to z tej początkowej 
formy rozwinie się pełnoposta-

ciowa chmura burzowa o nazwie 
Cumulonimbus. 

Powyższy fragment zawiera 
uproszczony opis jednej z możli-
wych sytuacji powstania chmury 
burzowej podczas upalnego dnia 
w bardzo wilgotnym powietrzu, 
kiedy czujemy, że „burza wisi w po-
wietrzu”. Burze doskonale rozwija-
ją się również na liniach frontów 
atmosferycznych, najczęściej, kie-
dy napływająca chłodniejsza masa 
powietrza powoduje wypchnięcie 
cieplejszej masy, zalegającej przed 
nią. Do powstania burz może dojść 
również podczas wypiętrzania po-
wietrza, przekraczającego łańcuch 
górski. 

Każda burza 
jest niebezpieczna 
Nadciąganie burzy zwiastuje 

nagłe pojawienie się porywiste-
go wiatru oraz zaciągnięcie nieba 
przez ciemnogranatowe chmury, 
często opisywane jako „ciemność 
w środku dnia”. W pełni rozwinię-
ta chmura Cumulonimbus jest ol-
brzymia, w atmosferze może mieć 
do 12-15 km wysokości (czyli może 
sięgać stratosfery), natomiast jej 
szerokość w ekstremalnym przy-
padku może przekraczać nawet 
100 km. Burzy bardzo często to-
warzyszy grad, który powstaje 
w chmurze w wyniku naprze-
miennego wznoszenia i opadania 
cząsteczek wody. Dzieje się tak 
dlatego, że temperatura powie-
trza wraz z wysokością spada, tak 
więc cząsteczki wody naprzemien-
nie unosząc się do góry zamarzają, 
a opadając lekko się 

nadtapiają, aby w efekcie, gdy 
staną się zbyt ciężkie, spaść na zie-
mię w postaci gradzin, często jako 
duże lodowe kulki. O tym, że grad 
jest niebezpieczny wie każdy, kto 

choć raz niefortunnie zosta-
wił auto zaparkowane na dworze 
podczas burzy, ale przede wszyst-
kim wszyscy, którym grad znisz-
czył uprawy. Opad gradu jest też 
niebezpieczny dla ludzi, dlatego 
w sytuacji jego wystąpienia należy 
szybko znaleźć schronienie. 

Niebezpieczne są również 
błyskawice, czasem mylnie utoż-
samiane z grzmotami. Grzmot to 
zjawisko akustyczne, natomiast 
błyskawica to wyładowanie at-
mosferyczne, które możemy za-
obserwować na niebie. Błyskawice 
mogą sięgać ziemi, to tzw. wyła-
dowania doziemne, jednak pierw-
szym zwiastunem nadciągającej 
burzy są wyładowanie międzych-
murowe – często nie widać ich 
bezpośrednio, ale o ich obecności 
świadczą „podświetlane” co jakiś 
czas chmury. Sama błyskawica nie 
posiada temperatury, natomiast 
otaczające ją powietrze potrafi na 
ułamek sekundy rozgrzać się do 27 
tys. stopni C, przy jednoczesnym 
uwolnieniu energii w wysokości 
nawet 140 kWh. 

Co robić, a czego 
nie robić podczas burzy? 
Po pierwsze, ustalamy, jak 

daleko jest burza. Sprawdzi się 
tu metoda 30/30. Gdy zobaczy-
my błyskawicę, zaczynamy odli-
czać – jeśli przed dojściem do 30 
usłyszymy grzmot, burza jest bli-
sko i trzeba się skryć. Bezpieczne 
miejsce opuszczamy 30 min. po 
ostatnim grzmocie.

Każde zjawisko towarzyszą-
ce burzy stwarza zagrożenie dla 
zdrowia lub życia. Z tego względu, 
dla własnego bezpieczeństwa, za-
wsze powinniśmy szukać schro-
nienia przed burzą. Jeśli to moż-
liwe, nie powinniśmy zostawać na 

zewnątrz, zwłaszcza na wzniesie-
niach lub na nieosłoniętym tere-
nie w bezpośredniej bliskości wy-
sokich punktów – drzew, słupów 
itp. Również rozkładanie paraso-
la w czasie burzy to zły pomysł, 
znacznie bezpieczniej będzie jed-
nak zmoknąć, niż narażać się na 
uderzenie pioruna. 

Bezpieczne jest pozostanie 
w samochodach lub innych po-
jazdach – jeśli okna w nich są 
zamknięte, to samochód stano-
wi wtedy tzw. klatkę Farraday`a, 
w której nie ma pola elektryczne-
go. Jeśli burza zaskoczy nas pod-
czas uprawiania sportów wodnych 
lub rekreacji nad wodą, należy jak 
najszybciej udać się w kierunku 
brzegu – przebywanie na wodzie 
jest śmiertelnie niebezpieczne 
i żaden sprzęt pływający (rower 
wodny, kajak) nie będzie stanowić 
dla nas bezpiecznego schronienia. 
O skali zagrożenia na akwenach 
wodnych niech świadczy fakt, że 
informacja o każdej burzy jest za-
wsze bezwzględnie przesyłana do 
kapitanatów portów, niezależnie 
od natężenia zjawiska. 

Będąc na zewnątrz, starajmy 
się schować w zagłębieniu terenu, 
natomiast nie kładźmy się ani nie 
siadajmy bezpośrednio na ziemi 
– znacznie bezpieczniej jest kuc-
nąć i objąć przyciągnięte do siebie 
kolana, wtedy powierzchnia styku 
naszego ciała z ziemią będzie moż-
liwie najmniejsza, co ma kluczowe 
znaczenie w przypadku ewentu-
alnego uderzenia pioruna. Można 
też usiąść, ale np. na plecaku (o ile 
nie ma metalowych elementów), 
który odizoluje nas od podłoża. 

Jeśli jesteśmy w grupie, warto się 
rozproszyć. Gdy burza zastała nas 
w górach, staramy się oddalić od 
szczytu i przejść na zawietrzną 
stronę.

Widowiskowe zjawisko
Jeśli mamy możliwość bez-

piecznego obserwowania burzy 
z oddali (najlepiej ze wzniesie-
nia), możemy ujrzeć efekty wi-
zualne jej towarzyszące, które 
trudno jest zaobserwować bez-
pośrednio z miejsca jej występo-
wania. Są to chmury Mammatus 
(łac. mamma – pierś) oraz wał 
burzowy, mający postać pozio-
mego, grubego kołnierza wokół 
chmury Cumulonimbus. Są to 
bardzo widowiskowe chmury 
i widząc je możemy zapomnieć, 
że powstają z tego samego po-
wietrza, z którego tworzą się 
małe „baranki”. Jeśli natomiast 
będziemy lecieć samolotem, to 
może uda nam się z oddali zo-
baczyć jak duże potrafi być ko-
wadło chmury burzowej, które 
znajduje się w jej górnej części, 
i jak wysoko potrafi ona sięgać. 
Kowadło powstaje na granicy 
możliwości dalszego unoszenia 
się cząsteczek pary wodnej, któ-
re nie mogąc wędrować do góry, 
zostają rozwiane na kilkadzie-
siąt, a czasem i więcej kilome-
trów. 

oprac. Julianna 
Drożdżyńska, 

synoptyk IMGW-PIB
Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej 

– Państwowy 
Instytut Badawczy 

CO SIę DZIEJE PO POrAżEnIu PIOrunEm?
Osoba porażona najczęściej traci przytomność, chwilowo także zmysły wzroku 
i słuchu mogą odmówić posłuszeństwa. Jeśli odzyska świadomość, bywa prze-
rażona i zdezorientowana. Na skórze czasami występują ślady po oparzeniu. 
Porażenie piorunem jest bardzo niebezpieczne – umiera co dziesiąta osoba. 
Najmniejsze szanse na przeżycie mają osoby, w które piorun uderzy bezpośred-
nio. Lepsze rokowania są u porażonych np. przez wodę i drzewo. Porażeni bo-
rykają się z różnymi przypadłościami, będącymi efektem uszkodzenia mózgu: 
pojawiają się zaburzenia koncentracji, bóle głowy, stany depresyjne.
Co ciekawe, podczas porażenia temperatura ciała człowieka wzrasta tak gwał-
townie, że jeśli w kieszeni ubrania miał monety, mogą one się stopić.
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Sprawy wyłącznie kobiece
ZDROWIE  W zdrowiu nie ma równouprawnienia – są dolegliwości, które przydarzają się tylko przedsta-
wicielkom płci pięknej. Do najczęstszych zaliczamy: zespół napięcia przedmiesiączkowego, bolesne mie-
siączkowanie, zaburzenia cyklu miesiączkowego i infekcje okolic intymnych

PMS – zespół napięcia przed-
miesiączkowego – najczęściej 
dotyka kobiety między 20 a 30 
rokiem życia, ale może trwać 
aż do menopauzy. Winowajcą 
są hormony. Badania pokazują, 
że za zespół napięcia przedmie-
siączkowego odpowiada proge-
steron, a przy tym obniżony po-
ziom magnezu, witamin z grupy 
B, E i kwasu linolenowego. Zbyt 
niski poziom gestagenów przy 
nadmiarze estrogenów powo-
duje gromadzenie sodu i wody 
w organizmie.

Najczęściej występujące ob-
jawy PMS to: zwiększona draż-
liwość emocjonalna, huśtawki 
nastroju, skłonność do depresji, 
spadek libido, zmęczenie, trud-
ności z koncentracją, nudności, 
bóle, zawroty głowy, bóle brzu-
cha, zatrzymanie wody w orga-
nizmie (dobrze jest sięgać po 
warzywa i owoce zawierające 
potas, ich bogatym źródłem są 
pomidory, ziemniaki, szpinak, 
suszone owoce np. suszone mo-
rele, jabłka, rodzynki, soja, fa-
sola biała, banany), bolesność 
piersi, zwiększenie apetytu, bóle 
w okolicy krzyżowej i miednicy, 
wypryski na twarzy.

Jak sobie poradzić z PMS? 
• ogranicz picie kawy i na-

pojów typu cola
• zamiast tłuszczów zwie-

rzęcych wybieraj roślinne
• zrezygnuj z używek (alko-

hol, papierosy)
• sypiaj 8 godz.
• unikaj stresu
• jedz regularnie trzy posiłki 

dziennie (spożywaj więcej wa-

Stan Zapalny OkOlIc Intymnych – jakIE mOgą być pRZycZyny?
• niewłaściwa higiena intymna, przyczyniająca się do rozwoju chorobotwórczych bakterii,
• stosowanie nieodpowiednich kosmetyków do higieny intymnej, np. mydeł, które zmieniają kwaśne pH na 
bardziej zasadowe,
• nadmierna higiena intymna, w tym częste irygacje pochwy – powodują wypłukiwanie i wyjaławianie natu-
ralnej flory bakteryjnej,
• regularne chodzenie na basen (chlor niszczy fizjologiczną, prawidłową florę bakteryjną),
• aktywność seksualna,
• antykoncepcja,
• zaburzenia odporności, 
• obcisła, niewygodna bielizna,
• stosowanie antybiotykoterapii.

rzyw i owoców)
• zadbaj o zdrowy tryb życia, 

relaksuj się. Aktywność fizycz-
na ma wpływ na rozładowanie 
napięcia i rozluźnienie. Ważne 
jest dostosowane jej do swoich 
możliwości, można z powodze-
niem chodzić na basen, zumbę 
czy zdecydować się na spacer.

• wzbogać dietę o produkty 
zawierające witaminy (A – mar-
chew, dynia, B – mleko, jaja, 
czerwone mięso, banany, D – 
ryby morskie, E – zboża, zielo-
ne rośliny liściaste, orzechy, C – 
pomidory, cytrusy, kiwi ) - mają 
wpływ na korzystne funkcjono-
wanie układu nerwowego

• unikaj słodyczy
• 2 tygodnie przed ogranicz 

spożycie wody i soli
• zadbaj o poziom żelaza – 

miesiączka obniża jego poziom
Inne sposoby na łagodne 

napięcie przedmiesiączkowe 
to stosowanie ziół: olej z wie-
siołka łagodzi objawy depresji, 
niepokalanek mnisi zmniejsza 
ból i napięcie piersi, melisa 
uspokaja, lukrecja usuwa nad-
miar wody z organizmu, dzięgiel 
chiński działa przeciwskurczo-
wo, rumianek działa rozkurczo-
wo. Pomocne są też relaksujące 
inhalacje i kąpiele z dodatkiem 
olejków eterycznych (np. mięta, 
lawenda).

Jeśli odczuwasz PMS, zgłoś 
się do lekarza, by wykluczyć 
ewentualne zmiany chorobowe, 
mogące powodować podobne 
objawy. 

Napięcie przedmiesiączko-
we można leczyć, wykorzystując 

środki zmniejszające napięcie 
nerwowe, a także zapobiegające 
zatrzymywaniu wody w organi-
zmie i powstawaniu obrzęków. 
Gdy pojawiają się te ostatnie, 
konieczne bywa zastosowanie 
leków moczopędnych. Zwykle 
zaleca się też stosowanie ma-
gnezu z witaminą B6, ziołowych 
leków uspokajających. Zażywa-
nie pigułek antykoncepcyjnych 
zmniejsza lub całkowicie znosi 
objawy PMS.

Zespół bolesnego 
miesiączkowania
Zespół bolesnego miesiącz-

kowania dotyka wiele kobiet, 
zwłaszcza dziewcząt w okresie 
dojrzewania. Na szczęście wraz 
z wiekiem objawy te przeważnie 
ulegają wyciszeniu lub ustępują. 
Należą do nich bóle o charakte-
rze skurczowym w podbrzuszu 
i okolicy krzyżowej na początku 
miesiączki, a wraz z nimi mogą 
pojawić się też nudności, wymio-
ty, zawroty głowy, omdlenia.

Przyczyną dolegliwości bó-

lowych są zazwyczaj prostaglan-
dyny, które powodują skurcze 
macicy. Inną przyczyną mogą 
być stany zapalne lub wady ana-
tomiczne w budowie macicy lub 
jajowodów, mięśniaki macicy, 
endometrioza (nieprawidłowe 
umiejscowienie błony śluzowej 
macicy).

Jeżeli objawy bolesne-
go miesiączkowania są bardzo 
nasilone lub wystąpiły po raz 
pierwszy w wieku dojrzałym, to 
koniecznie trzeba zgłosić się do 
ginekologa.

Jak leczyć zespół bolesnego 
miesiączkowania? W pierwszej 
kolejności powinno zastosować 
się preparaty pochodzenia ro-
ślinnego. Krwawnik pospolity to 
zioło, które zalecane jest w celu 
łagodzenia dolegliwości bólo-
wych. Można sporządzić z nie-
go napar lub napar zawierający 
w składzie mieszankę ziół ta-
kich jak: pięciornik gęsi, melisa, 
chmiel. Jeśli leczenie jest nie-
skuteczne, kolejnym krokiem 
jest zastosowanie leków rozkur-
czowych. Gdy i te nie pomogą, 
należy sięgnąć po lek przeciw-
bólowy. Dopuszcza się łączenie 
leku przeciwbólowego z rozkur-
czowym.

Gdy dolegliwości związa-
ne z miesiączką są znacznym 
utrudnieniem w życiu codzien-
nym, ginekolog może zapropo-
nować leczenie hormonalne, za-
zwyczaj przy pomocy środków 
antykoncepcyjnych.

Zaburzenia 
miesiączkowania 
Zaburzenia miesiączkowania 

takie jak brak miesiączki, skąpe, 
rzadkie miesiączki, nadmierne 
krwawienie miesiączkowe – wy-
magają zasięgnięcia porady gi-
nekologicznej.

Skąpe miesiączki mogą być 
wynikiem zaburzeń hormonal-
nych, przyjmowania leków (np. 
antykoncepcyjnych), chorób 

ogólnoustrojowych lub niepra-
widłowości w budowie macicy. 
(torbiele jajników, nadczynność 
tarczycy, nadmierny wysiłek fi-
zyczny). Brak miesiączki bywa 
np. wynikiem anoreksji. Nad-
mierne krwawienie dotyczy 
kobiet przed menopauzą i naj-
częściej młodych dziewcząt 
w okresie dojrzewania i jest 
wynikiem zmian hormonalnych. 
Dziewczęta borykają się z tym 
problemem z powodu niedoj-
rzałości układu hormonalnego, 
a kobietom przed menopauzą 
zanika funkcja jajników. Inną 
przyczyną może być przerost 
lub zapalenie błony śluzowej 
macicy oraz mięśniaki macicy. 
Obfite miesiączki prowadzą do 
niedokrwistości, co skutkuje 
osłabieniem, sennością, zawro-
tami głowy. W leczeniu wyko-
rzystuje się preparaty ziołowe 
i hormonalne. 

Wszystkie niewyjaśnione 
zaburzenia miesiączkowania 
wymagają zgłoszenia się do gi-
nekologa w celu diagnostycz-
nym, wykonania USG i badań 
hormonalnych.

Infekcje okolic intymnych
Infekcje okolic intymnych to 

częsty problem, który występu-
je u ok. 40-50 proc. pacjentek 
zgłaszających się do ginekolo-
ga. Najczęściej polegają na sta-
nie zapalnym, który objawia się 
upławami, swędzeniem i piecze-
niem pochwy. Mogą być spowo-
dowane przez bakterie lub grzy-
by a najczęściej są mieszane.

W leczeniu stosuje się pre-
paraty w postaci kremów dopo-
chwowych, maści i globulek oraz 
środków doustnych. Terapia po-
winna odbywać się pod okiem 
ginekologa i trwać przez taki 
czas, jaki wskazał lekarz, nawet 
jeśli zaobserwujemy poprawę.

mgr farm. 
Agata Trzebiatowska

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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kolorowanki dla dzieci
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– Dlaczego „Nędznicy”?
– Pomysł dojrzewał w nas 

długo, tak naprawdę przez cały 
rok po wystawieniu „Przezna-
czenia”. Baliśmy się „Nędzników” 
ze względu na epokowe stroje 
i przede wszystkim kontrowersyj-
ną tematykę. Nasza grupa bardzo 
się rozrosła, składa się z 40 osób 
w różnym wieku. Do pierwszej 
próby nie było wiadomo jak mło-
dzież zareaguje. Pojawił się pro-
blem z obsadzeniem ról. Nie każdy 
mógł zagrać postacie pierwszopla-
nowe, ale efekt końcowy tworzą 
również osoby, które pojawiają 
się na chwilę. Musieliśmy uświa-
domić naszym aktorom, że skoro 
ty nie śpiewasz to nie znaczy, że 
jesteś mniej ważny. To oznacza, 
że jesteś tak samo ważny, a może 
i ważniejszy od solistów. Musical 
to połączenie ruchu, tańca, mu-
zyki i wszystkiego co dzieje się na 
scenie.

– I młodzież poradziła sobie 
z tym tematem?

– Na początku obejrzeliśmy 
wspólnie ekranizację z 2012 roku 
w reżyserii Toma Hoopera, któ-
ra wywołała różne reakcje. Cześć 
osób była przerażona, cześć zszo-
kowana, nawet cześć się wzru-
szyła. Wtedy pomyślałam, że coś 
z tego będzie. Młodzież dostała 
scenariusz,  pracowaliśmy nad 
scenami. Zaczęliśmy przechodzić 
wszelkie etapy, od fascynacji do 
rezygnacji. Najpierw zdziwienie, 
że mogę zagrać np. kurtyzanę 
i powiedzieć brzydkie słowo na 
scenie. Pełna frekwencja na pró-
bach, wszyscy nie mogli się ich 
doczekać. Następnie przyszedł 
moment zmęczenia, po tych 
pierwszych tygodniach, pojawi-
ło się zwątpienie czy naprawdę 

damy radę. Omawialiśmy scena-
riusz w całości, zastanawialiśmy 
się czy podołamy temu w naszym 
domu kultury. Chwila zawieszenia, 
aby później znów praca poszła. 
Zdaję sobie sprawę, że mamy fan-
tastyczną i dojrzałą grupę, z któ-
rą możemy takie trudne tematy 
robić. Chcieliśmy oddać charakter 
sztuki, lecz nie przesadzić z wul-
garnością. Myślę, że udało nam się 
to, patrząc na reakcje widzów. 

– A co do grupy, stanowią ją, 
ludzie którzy już wcześniej pra-
cowali ze sobą, czy nowe osoby 
również się pojawiły?

– Cześć zespołu to trzon gru-
py, w której skład wchodzą ludzie 
związani z nami od wielu lat. Mam 
tu na myśli Łukasza Gabryszew-
skiego, Bartosza Goryńskiego, 
Agatę Jagielską, Kamila Szynkie-
wicza czy Michalinę Sobkiewicz. 
Do tego przychodzą nowe osoby, 
czasem bardzo młode. Najmłod-
szy aktor Oliwer Okruciński ma 
zaledwie 8 lat. W tym przedsta-
wieniu rola Kozety musiała zostać 
obsadzona podwójnie. W I akcie 
Kozeta była dzieckiem, natomiast 
w II pokazana jest jako zakochana 
młoda kobieta. Jej postać z I aktu 
zagrała 10-letnia Laura Papliń-
ska, w II – Michalina Sobkiewicz. 
W naszej zbiorowości młodzież 
młodsza i starsza oraz osoby do-
rosłe szybko ze sobą nawiązują 
kontakt. Oczywiście, jak spotyka-
my się pół roku to nie unikniemy 
konfliktów. Pojawiają się gorsze 
oraz lepsze dni. Jednak wszyscy 
są na tyle ze sobą zżyci i na tyle 
profesjonalnie do tego podcho-
dzą, że nieważne jest czy ja lu-
bię kogoś bardziej czy mniej. Po 
prostu wchodzę na scenę i o tym 
zapominam. Bardzo chcieliśmy 

przekazać naszym dzieciakom, 
że grupa to jest grupa. Na scenie 
nie ma indywidualistów. Wszyscy 
gramy do jednej bramki, dlatego 
cieszę się z panującej u nas at-
mosfery. Osoby, które dołączyły 
na potrzebę „Cieni”, szybko w tę 
grupę wniknęły. To fantastycz-
ne uczucie, obserwować jak się 
zgrywają, jak wzajemnie udzielają 
sobie rad i przede wszystkim jak 
siebie szanują. 

– Skoro są to młode osoby 
z rozmaitymi obowiązkami, co-
dziennymi sprawami, co powo-
duje, że potrafią znaleźć czas i tu 
przychodzą?

– Cała tajemnica polega na 
tym, że my się tutaj bardzo lubi-
my i szanujemy. Do tego docho-
dzi chęć wyrwania się od natło-
ku obowiązków oraz znalezienie 
sposobu na ciekawe spędzenie 
czasu z znajomymi. To cudowna 
forma, która pozwala zapomnieć 
o tym, co się dzieje poza murami 
domu kultury. Każdy z nas wcie-
la się w jakąś postać. Myślę też, 
że nasza grupa pozwala przeła-
mać wielokrotnie kompleksy lub 
pozwala otworzyć się na świat. 
W naszych szeregach mamy oso-
by, które przyszyły do nas 3 lata 
bardzo nieśmiałe. Ciężko im było 
odnaleźć się na scenie. Dziś są 
zupełnie inni, dzielnie walczą ze 
swoją nieśmiałością i zaskakują 
nas za każdym razem.

– Każda rola uczy ich cze-
goś nowego?

– Tak. Staramy się dobrać 
postaci tak, żeby pasowały wizu-
alnie, np. czyjąś mocną stroną są 
emocje, więc taka osoba dostaje 
bardziej emocjonalną rolę. Jed-
nak czasami robimy na przekór, 
aby ten kto się wstydzi, przełamał 

się. Bywa też, że jedną kwestię 
przedstawia kilka osób i wtedy 
wybieramy najlepszą opcję. Trze-
ba podkreślić, że są to bardzo 
ambitne osoby, które swój cenny 
czas poświęcają dla nas. Bardzo 
to cenimy, dlatego w październi-
ku wszyscy jedziemy na „Nędzni-
ków”. Będzie to dla nas najlepsza 
nagroda, wspólnie zobaczyć to, 
co sami tworzyliśmy. Uczymy się 
od siebie nawzajem – cierpliwo-
ści, zwalczania strachu, walczenia 
z różnymi problemami, uczymy 
się być grupą. 

– Pani widzi więcej niż lu-
dzie z widowni, oni podziwiają 
tylko efekt końcowy.

– Zastanawiałam się, jak 
grupa sobie poradzi z danym te-
matem, lecz przede wszystkim 
czy ja będę w stanie to popro-
wadzić. Szereg emocji – przed, 
po i w trakcie. Walka z czasem. 
To nasza największa przeszkoda. 
Przed spektaklem pracowaliśmy 
12, 14 godzin dziennie i jeszcze 
było mało. Oprócz prób, trzeba 
było tworzyć scenografię, światło, 
budować garderobę. Jednak satys-

fakcja jest ogromna. Razem z Jur-
kiem widzieliśmy wszystko. Strach 
przed wyjściem, łzy w czasie prób, 
przedstawienia. Widownia myśla-
ła, że oni grają, lecz łzy były au-
tentyczne. Na trzecim spektaklu 
Eponina, grana przez Natalię Ma-
jewską, również śpiewała płacząc. 
Wszyscy po prostu tak głęboko 
zżyli się z granymi postaciami. 
Nawet osoby, które pojawiały 
się w tle, pytały o szczegóły, bo 
tak naprawdę to one stanowiły 
pierwszy plan. Trudno opisać sło-
wami to, co zbudowaliśmy. Pełne 
zaangażowanie młodzieży, chyba 
żaden profesjonalny aktor nie jest 
wstanie oddać tylu emocji, po-
święcić tyle czasu czemuś, co się 
robi tylko z pasji. My zawsze dzię-
kujemy sobie na scenie. Ja mam 
z tym problem, bo nie potrafię 
wyrazić słowami wdzięczności za 
to, co dzieciaki robią. Jednak nie 
mam kłopotu, aby określić co czu-
ję, gdy stoję obok nich. To wielka 
duma. 

Rozmawiała:
 Anna Jastrzębska
Fot. Dawid Brożek

Barykada emocji
GOLUB-DOBRZYŃ  „Les Misérables” to światowej sławy musical Claude’a-Michela Schönberga i Alaina 
Boublila, który stanowi adaptację „Nędzników”, dzieła Wiktora Hugo. Utwór ten zainspirował również 
młodych artystów z Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu. Rezultatem ich starań było wystawienie mu-
scialu „Cienie”. O sztuce, wzlotach i upadkach podczas przygotowań opowiada Paulina Gralik, prowadząca 
lokalną grupę teatralną
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XIX wiek XIX wiek

Wolimy obcego Wiosno, gdzieś ty?
Obecnie sędziowie są delegowani do sądów rejo-
nowych przez państwo. Jeszcze w czasie zaborów 
było tak, że do sądzenia najdrobniejszych spraw 
sędziów tzw. gminnych wybierali obywatele. Nie 
zawsze, ponieważ w 1882 roku z wyboru zrezygno-
wali mieszkańcy gminy Nowogród. Dlaczego?

Tej wiosny narzekaliśmy na wyjątkowe upały. 
W XIX wieku bywało, że i w maju przymrozki da-
wały się we znaki naszym pradziadkom.

W 1877 roku wiosna w nasze 
okolice przyszła bardzo późno. 
Nie był to niestety wyjątek od 
reguły.

– W kwietniu i maju otu-
lamy się w futra, palimy w pie-
cach drżąc od zimna spogląda-
my żałośnie na prószący śnieżek 
lub szronu brylant, połyskujące 
wśród młodej zieleni – pisano 
w prasie w maju 1877 roku.

W lipnowskim w tym roku 
odnotowano wyjątkowo słabe 
plony. Oziminy z trudem przeży-
ły zimę. Plusem było to, że wraz 
z mrozami padał śnieg i zapew-

niał osłonę dla zbóż. W przeciw-
nym razie mielibyśmy do czy-
nienia z klęską głodu.

W tym samym 1877 roku 
odnotowano także najwięcej 
przypadków poparzeń w wyni-
ku kontaktu z ogniem z pieców. 
W kwietniu  dwóch mieszkań-
ców Sokołowa niemal zapłaciło 
życiem za kaprysy zimy. Poru-
szali się wozem przez jezioro 
Żałe, które skuwał lód. W pew-
nym momencie kra pękła, a lu-
dzie znaleźli się w wodzie. Całe 
szczęście udało ich się uratować.

(pw)

System głosowania na sę-
dziów miał swoje plusy, ale 
i minusy. Tym drugim była 
ciemnota ludności, wśród któ-
rej większość wciąż stanowili 
analfabeci. Mieszkańcy gmi-
ny Nowogród  w 1882 roku 
podczas wyborów na sędzie-
go i ławników powiedzieli, że 
nie mają zamiaru na nikogo 

głosować. Co więcej, zażądali 
protokolarnego przedstawie-
nia ich woli oraz wyznaczenia 
sędziego i ławników z urzędu. 
Mimo próśb i wyjaśnień jed-
nego z chłopów, który był ko-
misarzem wyborczym decyzja 
gminu pozostawała nieugięta. 

Dlaczego tak się stało, 
trudno dziś doszukiwać się 

przyczyn. Według ówczesnej 
prasy chodziło o podszepty 
urzędnika gminnego, który 
wolał sędziego z urzędu niż 
członka lokalnej społeczności. 
Miał on skutecznie przekaba-
cić mieszkańców. Argumento-
wał, że sędzia z urzędu, który 
przybył z innej okolicy będzie 
sądził sprawy na rzecz chło-
pów. Prawdą było, że sędziami 
gminnymi byli najczęściej zie-
mianie, a chłopu z potomka-
mi szlachty nigdy nie było po 
drodze.

– Straszna to klęska przy 
ciemnocie ludu naszego. Owi 
pokątni doradcy mnożą się po 
wsiach coraz liczniej jak szko-
dliwe robactwo – podsumo-
wywał Korespondent Płocki.

(pw)

Antoni Ferdynand Ossen-
dowski urodził się w 1876 roku 
w Lucynie w Inflantach Pol-
skich. Był synem lekarza Mar-
cina Ossendowskiego i Wiktorii 
z domu Bortkiewicz. Po urodze-
niu się siostry Ferdynanda ro-
dzina Ossendowskich przeniosła 
się do guberni pskowskiej, skąd 
pochodził ojciec, a później do Ka-
mieńca Podolskiego. Tam młody 
Ossendowski zaczął uczęszczać 
do rosyjskiego gimnazjum, które 
ukończył, po kolejnej przepro-
wadzce, w Petersburgu. 

W tym czasie zmarł ojciec 
Ferdynanda. Rodzinę utrzymy-
wała matka, udzielając lekcji 
muzyki, zaś młody Ossendowski 
pomagał jej udzielając korepety-
cji.

Po ukończeniu szkoły przy-
szły pisarz studiował nauki ma-
tematyczno-przyrodnicze w Pe-
tersburgu. W tym czasie wziął 
udział w wyprawach naukowych 
na Kaukaz, nad Dniestr, nad Je-
nisej i w okolice jeziora Bajkał. 
Dotarł również do Chin, Japonii, 
na Sumatrę i do Indii. Wrażenia 
z Indii były podłożem dla jego 

pierwszej powieści pt. „Chmury 
nad Gangesem”. Z powodu udzia-
łu w zamieszkach studenckich 
w 1899 roku musiał opuścić Ro-
sję. Wyjechał do Paryża, gdzie 
studiował fizykę i chemię. Tu 
także miał okazję poznać Marię 
Skłodowską-Curie. 

Po powrocie do Rosji został 
docentem Uniwersytetu Tech-
nicznego w Tomsku. Nie pozo-
stał jednak długo na uczelni, by 
poświęcić się karierze naukowe. 
Jego pasją były podróże. W 1905 
roku, po wybuchu wojny rosyj-
sko-japońskiej, został wysłany 
do Mandżurii, gdzie prowadził 
badania geologiczne w poszuki-
waniu surowców niezbędnych 
dla armii. Za organizowanie 
w Harbinie protestów przeciw ro-
syjskim represjom w Królestwie 
Kongresowym został areszto-
wany i skazany na karę śmierci. 
Dzięki wyjątkowemu szczęściu 
uniknął wykonania wyroku 
i uzyskał jego nadzwyczajne zła-
godzenie. Wkrótce potem został 
wybrany przewodniczącym Re-
wolucyjnego Komitetu Naczel-
nego, który przez pewien czas 

sprawował władzę w Mandżurii. 
W wyniku procesu, który po-
tem wytoczono jego członkom, 
Ossendowski został skazany na 
półtora roku twierdzy. Odzyskał 
wolność w 1908 roku. trzy lata 
później wydał kolejna książkę 
pt. „W Ludskoj Pyli” („W ludz-
kim pyle”). Była ona poświęcona 
więziennym doświadczeniom 
Ossendowskiego. W tym czasie 
nawiązał współpracę z wieloma 
rosyjskimi i polskimi gazetami. 

W 1918 roku opuścił zre-
wolucjonizowany Petersburg 
i wyjechał do Omska. W czasie 
wojny domowej w Rosji czynnie 
współpracował z dowództwem 
Białych. Był m.in. doradcą ad-
mirała Kołczaka. Przekazał na 
Zachód tzw. dokumenty Sissona, 
które wykazywały, że Lenin był 
agentem wywiadu niemieckiego, 
a działalność partii bolszewickiej 
finansowana była za niemieckie 
pieniądze. 

Powszechnie znany ze swo-
jej antykomunistycznej postawy 
po upadku Kołczaka był poszuki-
wany przez bolszewicką policję 
polityczną. Dzięki niezwykłym 

zdolnościom przystosowaw-
czym (m.in. znał biegle siedem 
języków obcych, w tym chiński 
i mongolski), udało mu się prze-
dostać z kontrolowanej przez 
bolszewików Rosji do Mongolii. 
W jej stolicy Urdze został dorad-
cą barona Ungerna, walczącego 
przy pomocy zorganizowanej 
przez siebie Azjatyckiej Dywizji 
Konnej z bolszewikami. Dane 
na temat roli, jaką Ossendowski 
odegrał w Mongolii są okryte ta-
jemnicą. Była ona niewątpliwie 
dość istotna, sam jednak mówił 
na ten temat niechętnie. Ist-
nieje teza, jakoby Ossendowski 
stał się depozytariuszem wie-
dzy o ogromnym skarbie, ukry-
tym przez „Krwawego Barona” 
Ungerna gdzieś w mongolskich 
stepach, a który miałby posłużyć 
do sfinansowania kolejnej wojny 
z komunistami. 

Ossendowskiemu światową 
sławę przyniosła książka: „Zwie-
rzęta, ludzie, bogowie”, która na 
przełomie 1920 i 1921 roku ukaza-
ła się w Nowym Jorku, a później 
w Londynie i Warszawie. Łącznie 
osiągnęła ona rekordową liczbę 
dziewiętnastu tłumaczeń na ję-
zyki obce. Ossendowski opisał 
w niej wspomnienia z ucieczki 
z Rosji ogarniętej chaosem re-
wolucji. Opis obejmuje ucieczkę 
z Krasnojarska opanowanego 
przez bolszewików, zimę w taj-
dze, przeprawę do Mongolii i po-
byt w niej u boku barona Unger-
na.

Pisarz do Polski powrócił 
w 1922 roku. W okresie między-

wojennym zajmował się działal-
nością literacką. Łącznie ukazało 
się 77 książek pisarza, które wy-
dano również w 150 przekładach 
na 20 języków. Przez pewien czas 
należał do piątki najbardziej po-
czytnych pisarzy na świecie, 
a jego książki porównywano 
z dziełami Kiplinga, Londona 
czy Maya. W latach międzywo-
jennych łączny nakład książek 
„polskiego Karola Maya” sięgnął 
80 milionów egzemplarzy. Gdy 
chodzi o przekłady na języki 
obce, Ossendowski zajął wów-
czas drugie miejsce po Henryku 
Sienkiewiczu i do dziś nikomu 
nie udało się go w tej kategorii 
pobić. W czasie II wojny świato-
wej wstąpił do konspiracyjnego 
Stronnictwa Narodowego. Zmarł 
w Żółwinie w 1945 roku, tuż przed 
wkroczeniem Armii Czerwonej. 

Co ciekawe, ze względu na 
treść jego książki „Lenin”, fabula-
ryzowanej biografii przywódcy 
rewolucji październikowej, nie-
zwykle ostrej krytyki rewolucji 
i komunizmu, po zajęciu Polski 
przez Rosjan grób Ossendowskie-
go był pilnie poszukiwany. Po 
jego znalezieniu ekshumowano 
zwłoki, gdyż NKWD chciało się 
upewnić, czy osobisty wróg Le-
nina na pewno nie żyje. Inna in-
terpretacja tego faktu zakłada, że 
NKWD-ziści szukali przy zwło-
kach pisarza jakiejś informacji 
lub wskazówki co do miejsca 
ukrycia skarbu barona Ungern. 

oprac. (szyw)
fot. ilustracyjne

Polski Karol May
POSTAĆ  Antoni Ferdynand Ossendowski w okresie międzywojennym był jednym z najbardziej 
poczytnych pisarzy w Polsce i na świecie. Jego książki były tłumaczone na wiele języków świata. 
W czasie swoich podróży zbierał nie tylko informacje do książek, ale również najprawdopodobniej 
dla polskiego wywiadu. Dziś „polski Karol May” jest niemal nieznany
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Pomór bydła 
Księgosusz to groźna choroba bydła. W XIX wieku 
dziesiątkowała stada na Ziemi Dobrzyńskiej, do-
prowadzając część rodzin do ruiny.

XIX wiek

Księgosusz pojawiał się 
w naszych okolicach cyklicznie. 
Prawie zawsze kierunek rozsze-
rzania się infekcji był podobny: 
Warszawa – Włocławek – Lipno 
– Dobrzyń. Choroba była bardzo 
groźna, ponieważ padało ok. 90 
proc. chorych krów. Niestety 
choroba szerzyła się za sprawą 
nierozważnych działań chło-
pów. 

Chłopi lubili poić bydło 
wodą, której wcześniej używali 

do obmywania mięsa przezna-
czonego do gotowania. Chodziło 
o oszczędność czasu, ale niosło 
za sobą spore ryzyko. Dodat-
kowo chłopi najczęściej dobija-
li chore sztuki na własną rękę, 
a nad rozwojem choroby w te-
renie nikt nie czuwał. Księgo-
susz przenosił się także za spra-
wą przedmiotów, które miały 
styczność z chorymi zwierzę-
tami. Mogły to być nawet koła 
wozu, słoma, mleko, ser, rogi 
lub racice.

Księgosusz nie zagraża już 
bydłu. Ostatni przypadek odno-
towano w 2001 roku. Przez ONZ 
został uznany za chorobę całko-
wicie erydykowaną.

(pw), fot. ilustracyjne

– Na tegorocznych wybo-
rach nie będziemy zapewne 
na urząd wójta powoływać 
inteligencji, bo skoro władza 
tego nie wymaga, mieszkańcy 
gmin także nie mają potrzeby 
wyższej wiedzy wyszukiwać – 
podsumowywał z rozbrajającą 
szczerością wybory 1880 roku 
na Ziemi Dobrzyńskiej i w całej 
guberni płockiej redaktor Kore-
spondenta Płockiego.

Jakiego więc kandydata 
poszukiwano? Rząd zastrzegał 
tylko, by wójt był piśmienny. 

W praktyce bywało z tym roż-
nie. Zazwyczaj pismo wójta by-
wało niewprawne, a czytanie 
na poziomie pierwszych klas 
współczesnej podstawówki. Tak 
naprawdę wójt w gminie był 
osobą na stanowisku, ale rządził 
pisarz. Ten urzędnik wiedział 
jak pisać i czytać po rosyjsku 
i znał prawo. Mieszkańcy za-
zwyczaj wybierali wójta z miej-
scowości, gdzie mieścił się urząd 
i kancelaria. Było to praktyczne, 
ponieważ wójt mógł załatwić 
sprawę urzędową szybko, gdy 

był na miejscu. Drugi powód to 
konieczność wystawiania tzw. 
podwodów, czyli podwózki dla 
wójta z urzędu do domu. Arty-
kuł z 1880 roku idealnie opisu-
je także przymioty wzorowego 
wójta:

– Cnoty domowe tylko, prze 
pewnej umysłowej przytomno-
ści i energii do powstrzyma-
nia pisarzy w nadużyciach pod 
względem wyzyskiwania inte-
resantów, głównie na względzie 
mieć należy.

(pw)

Wójt – niewykształcony, 
ale inteligentny
W tym roku czekają nas wybory na wójtów. Dawniej była to funkcja mniej 
istotna niż obecnie, ale mimo to wybory były traktowane z wielką powagą. 
Tylko profil wzorowego kandydata odbiegał od dzisiejszych standardów.

XIX wiek

Pasja silniejsza od ciemności
Postać  Alfabet Braille’a – wynalazek, który przybliżył pokoleniom niewidomych literaturę oraz 
ułatwił życie. Został wynaleziony przez Louisa Braille’a, który w dzieciństwie sam stracił wzrok w nie-
szczęśliwym wypadku

Zacznijmy nico od historii. 
Zanim Ludwik Braille wyna-
lazł specjalny alfabet, ludzie 
niewidomi nie mieli łatwego 
życia. W wielu cywilizacjach 
starożytnych bywało tak, że 
niewidome dzieci porzuca-
no w głuszy, by tam zginęły. 
W czasach rzymskich nie-
widome dziecko z biednych 
warstw społecznych byłoby 
nawet szczęśliwsze zostawione 
na śmierć w głuszy. Dlaczego? 
Niewidomych sprzedawano na 
galery. Były to statki napędza-
ne przez setki niewolników, 
których zadaniem było sie-
dzieć w ciemnym pomieszcze-
niu pod pokładem i wiosłować. 
W tej „pracy” wzrok nie był 
potrzebny. Należało tylko mieć 
słuch, by słuchać rytmicznego 
uderzania w bęben przez nad-
zorcę, który w ten sposób usta-

lał prędkość wiosłowania. Nie-
widome kobiety kończyły jako 
prostytutki lub żebraczki.

W średniowieczu powoli do 
społeczeństw zaczęła przeni-
kać myśl o tym, że należy po-
magać niewidomym. Powsta-
wały pierwsze domy dla takich 
osób. Był to rodzaj przytułku, 
ale lepsze to niż życie na ulicy.

Dopiero w 1784 roku po-
wstała we Francji pierwsza 
szkoła dla niewidomych. W hi-
storii bardzo trudno wyszukać 
osoby niewidome, które pełniły 
ważne funkcje.  Jednym z wy-
jątków jest Oisín –  celtycki, na 
wpół mityczny poeta i bohater 
Irlandii. Kolejnym przykładem 
był Dydym Aleksandryjski, 
kapłan i teolog niewidomy od 
dzieciństwa.

Wracamy do Francji w XVIII 
wieku. Był to czas oświecenia, 

gdy pojawili się słynni myśli-
ciele. To wówczas pojawiła się 
austriacka pianistka – Maria 
Teresa von Paradis. Była nie-
widoma, ale potrafiła  zagrać 
praktycznie wszystko. Nie 
uczyła się na pamięć. Stworzy-
ła swój własny alfabet nutowy. 
Wkrótce inni zaczęli powielać 
ten pomysł i tworzyli własne 
alfabety. Żaden nie stał się 
jednak tak popularny, jak ten 
stworzony przez Didymus the 
Braille’a.

 Louis Braille urodził się 
w 1809 roku we Francji rządzo-
nej wówczas przez Napoleona. 
Pochodził z  małej mieściny 
pod Paryżem. Mały Ludwik, 
gdy tylko nauczył się chodzić, 
pomagał tacie w warsztacie. 
Bawił się narzędziami. Które-
goś dnia chciał przebić dziurę 
w skórzanym materialne przy 

pomocy specjalnego wrzecio-
na. Docisnął je tak mocno, że 
pękło, a fragment dostał się do 
oka. Wdało się zakażenie, któ-
re przeniosło się na drugie oko. 
Ludwik wkrótce stracił wzrok. 
Jako 5-letnie dziecko nie zda-
wał sobie sprawy z tego, że 
stracił wzrok . Często pytał ro-
dziców „dlaczego jest tak ciem-
no?”. Rodzice bardzo kochali 
syna. Starali się go uczyć na 
swoje sposoby. Ludwik mógł 
poruszać się do wioski i z po-
wrotem do domu dzięki syste-
mowi puszek zawieszonych po 
drodze przez jego ojca. Dodat-
kowo Ludwik miał szczęście 
trafić na dobrych, i otwartych 
nauczycieli.

W wieku 10 lat przeniósł 
się do Paryża, do jedynej wów-
czas szkoły dla niewidomych 
dzieci. Doceniono jego inte-
ligencję i chęć zdobywania 
wiedzy. Szkołę prowadził bo-
gaty i dobry człowiek Valen-
tin Haüy. Stworzył w swojej 
placówce małą bibliotekę tek-
stów dla niewidomych. Bra-
ille był doskonałym uczniem 
i zaproponowano mu pozo-
stanie w szkole w charakterze 
nauczyciela. Został nim mając 
zaledwie 24 lata.  Do końca ży-
cia uczył w tej szkole matema-
tyki i historii. Cały czas dążył 
do stworzenia alfabetu, który 
ułatwiłby zdobywanie wiedzy 
niewidomym. W 1821 roku Bra-

ille spotkał Karola Barbiera. Był 
to wojskowy, który opracował 
niezwykły wynalazek – noc-
ne pismo. Był to rodzaj kodu, 
którym mogli posługiwać się 
oficerowie na wojnie bez zapa-
lania światła w nocy. System 
Barbiera składał się z kropek. 
Konkretnie dwóch rzędów kro-
pek po maksymalnie 6 kropek 
w szeregu.

Braille dopracował system 
nocnego pisma na potrzeby 
niewidomych już w 1824 roku, 
gdy miał 15 lat! Zamiast 12 
możliwych kropek na literę, 
pozostawił tylko sześć. Naj-
większy sukces systemu pole-
gał na tym, że jednym palcem 
można było „odczytać” jedną 
literę. Wkrótce opracował tak-
że system alfabetu muzyczne-
go. Braille był utalentowany 
także w tej dziedzinie. Naj-
smutniejsze i najdziwniejsze 
jest to, że w czasie życia Brail-
le’a jego system odczytywania 
słów nie został wprowadzony 
do szkoły, w której nauczał. 
Nowy właściciel szkoły nie był 
tak życzliwy dla podopiecz-
nych. W wieku 40 lat kochany 
przez swoich uczniów profesor 
Braille zachorował na gruźlicę. 
Musiał zrezygnować z pracy. 
System Braille’a wprowadzono 
do jego szkoły dwa lata po jego 
śmierci. Stało się to dzięki de-
terminacji uczniów. 

(pw), fot. ilustracyjne
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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



10.00 Sala nr 1. 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.

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.

Poszukuję osoby do pomocy w pra-
cach ogrodowych, Golub-Dobrzyń, 
tel. 692-141-928

Pracowników z orzeczeniem, prosty montaż, 
II zmiany, Ostaszewo. 606 821 065.   

Rolnictwo

Sprzedam pszenżyto, jęczmień. Tel. kontak-
towy 694 380 389

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 prosięta tel. 695 654 642

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

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

Sprzedam ziemie rolna 7ha w miejscowości 
Wilczewo. Kontakt pod numerem telefonu 
720 779 803

Sprzedam grunty orne 6,4 ha. Zbójenko 
tel.665772484

Sprzedam agregat 2,2m na cienkiej spręży-
nie 664 896 441

SPRZEDAM PŁUG OBROTOWY 3 SKIBO-
WY OVERUM STAN DOBRY KOWALEWO 
POM 660278076

Słomę z żyta z pola sprzedam 
tel.889929597

SPRZEDAM KACZKI DO UBOJU - WAGA 
OK 3,5-4,5 KG - TANIO - 602-635-592

Różne

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

Auto-Moto

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

Kupię/Sprzedam

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

Kupię skrzynki od piwa i po napojach, z bu-
telkami lub bez, dojadę, odbiorę. Cena do 
uzg. Tel. 691 589 161

Sprzedam kanape,dywan,garderobe.
tel.532834892 GOLUB DOBRZYN

DREWNO OPAŁOWE KOMINKOWE 
STEMPLE BUDOWLANE SPRZEDAM 
TEL.605338356

Nieruchomości

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

Sprzedam mieszkanie własnościowe 50 m2 
(dwa pokoje) w Golubiu-Dobrzyniu. Cena 
145 000 zł. Tel. 575 955 855

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

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

Praca

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

Zatrudnię kierowcę kat. C+E na wywrotkę, 
praca na terenie kraju. Tel. 664 454 943

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

Szukam pracownika do sklepu spożywczego, 
więcej informacji pod numerem tel.  kontak-
towy 532 524 099

Poszukujących pracy zapraszamy na spo-
tkanie informacyjne w sprawie pracy na li-
nii montażowej w Ostaszewie z bezpłatnym 
transportem które odbędzie się w Urzędzie 
Miasta Golub Dobrzyń 06.08 o godzinie 
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Nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

usługi
DAMPOL transport wapna. tel. 694 498 284

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

FHU Olek Skład węgla. tel. 501 621 145

DAMPOL skład opału Małki. tel. 508 173 746

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ośrodki
szkolenia kierowców

Rolnictwo / leśnictwo

Składy opału

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

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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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
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GODZINY OTWARCIA:
PN-PT: 7.OO-18.OO | SOB: 7.OO-14.OO
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PIŁKA NOŻNA  Pogrom wygrał jedną bramką

W pierwszym sparingu przed nowym sezonem Pogrom Zbójno pokonał na 
wyjeździe 4:3 Promień Kowalewo Pomorskie. Dla zwycięzców gole strzelili: 
Mateusz Nowicki, Patryk Tarkowski i dwukrotnie Radek Dąbrowski.

(ToB), fot. archiwum 

Kolarze szlifują formę
KOLARSTWO  Przed młodymi kolarzami z naszego regionu kolejne intensywne starty. Do udziału w nich 
przygotowywali się w górach

W Borowicach k. Karpacza 
odbyło się zgrupowanie Ka-
dry Wojewódzkiej Młodzików. 
W przygotowaniach, które były 
prowadzone w dniach 16-21 lip-
ca, wzięli udział młodzi kolarze 
z naszych klubów. LUKS Grodno-
Nowogród reprezentowali: Adam 
Pawłowski, Paweł Walenciak, Ni-
kodem Siałkowski, a wśród dziew-

cząt były: Weronika Wróblewska 
i Katarzyna Stelmach. Natomiast 
szkółkę kolarską Cyklista Zbójno 
reprezentowali: Miłosz Malinow-
ski, Eliza Rabażyńska, Karolina 
Dominiak i Natalia Głowacka. 
Młodzi sportowcy na zgrupowa-
niu, podczas zajęć terenowych, 
budowali swoją wytrzymałość, 
techniki jazdy w terenach gór-

skich, w tym technikę zjazdu 
i podjazdu na wzniesieniach.

Na innym zgrupowaniu, 
w dniach 19-25 lipca w Zakopa-
nem, przebywali zawodnicy ze 
szkółek kolarskich. Grupę LUKS 
Grodno-Nowogród reprezento-
wali: Oliwia Kępczyńska i Daria 
Dębicka, a Cyklistę Zbójno – Julia 
Zdunek.  Młode „Żakinie” również 

szlifowały swoją formę. Wszyst-
kie te zgrupowania mają na celu 
przygotowanie kolarzy do inten-
sywnych startów, które czekają 
ich w niedalekiej przyszłości. 

Już na początku sierpnia od-
będzie się wyścig „Mini Tour de 
Pologne”, w którym będą brać 
udział nasi kolarze. Pod szyldem 
zespołu Stal Grudziądz wystąpią 

w nim: Adam Pawłowski i Paweł 
Walenciak oraz Katarzyna Stel-
mach (LUKS Grodno-Nowogród).  
Natomiast ze szkółki kolarskiej 
Cyklista Zbójno będą jechały: Eli-
za Rabażyńska, Karolina Domi-
niak i Natalia Głowacka.

Życzymy młodym kolarzom 
kolejnych sukcesów i medali.

(Maw), fot. nadesłane

Grupa z Karpacza Kolarze trenowali też w Zakopanem

Kolarstwo

Pojadą w Wielkiej Łące
18 sierpnia w Wielkim Rychnowie odbędzie się kolejna edycja Wyścigu Kolarskie-
go o Puchar Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Andrzeja Grabowskiego. 
Start planowany jest tym razem w Wielkiej Łące.

Dotychczas wyścig rozgry-
wano na pętli w okolicach Wiel-
kiego Rychnowa. Tym razem 
kolarze pojadą w okolicach są-
siedniej Wielkiej Łąki. W wyścigu 
wezmą udział kolarze i kolarki 
w kategoriach: żak, żakini, mło-
dziczka i młodzik. Trasa będzie 

wiodła z centrum Wielkiej Łąki. 
Kolarze pokonają ok. 500 

metrów do drogi prowadzącej 
do Pruskiej Łąki. Tam rozpocz-
nie się licząca nieco ponad 7 km 
pętla do Pruskiej Łąki i Szewy.  
W zależności od kategorii wie-
kowej oraz płci, zawodnicy po-

konają od 1 do 5 okrążeń.
Uroczyste otwarcie wyścigu 

planowane jest na godzinę 12.50. 
Później nastąpią kolejne starty.  
Po każdym z nich organizatorzy 
przeprowadzą dekorację najlep-
szych zawodników.

(pw)

Lekkoatletyka

Najlepsi w kraju
Kujawsko-Pomorskie wygrało klasyfikację woje-
wództw podczas 24. Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży  Śląskie 2018 w lekkiej atletyce. Na Stadionie 
Śląskim w Chorzowie zawodnicy z Kujaw i Pomorza 
zdobyli  20 medali: 8 złotych, 7 srebrnych i 5 brązo-
wych.

Po raz pierwszy w historii 
finałów Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży w lekkiej atletyce 
Kujawsko-Pomorskie zwyciężyło 
w klasyfikacji województw. Nasz 

Region z dorobkiem 403 punk-
tów wyprzedził Śląskie – 313 
i Łódzkie – 279. Na bieżniach, 
rzutniach i skoczniach Stadionu 
Śląskiego punkty do tego ran-

kingu zdobyli młodzi lekkoatleci 
z następujących klubów:  CWZS 
Zawisza Bydgoszcz (125), LKS 
Vectra Włocławek (54),  MGLKS 
Nadwiślanin Chełmno (46), MKL 
Toruń (41), BKS Bydgoszcz (33), 
LIUKS Kruszwica (32), LUKS Start 
Nakło (16),  MUKL Brodnica (16), 
GKS Olimpia Grudziądz (15), MKS 
Inowrocław (14), UKS Cyprianka 
(8), LUKS Serock (3).

 Klasyfikację klubową beza-
pelacyjnie wygrał Zawisza Byd-
goszcz z dorobkiem 8 medali  
(5 złotych, 1 srebrny, 2 brązowe), 
wyprzedzając Skrę Warszawa  
i AZS UMCS Lublin.

oprac. (ToB)

PIŁKA NOŻNA  Drwęca lepsza od Iskry

Drugi przedsezonowy sparing mają za sobą piłkarze Drwęcy Golub-Do-
brzyń. Zespół prowadzony przez Pawła Peplińskiego pokonał 3:1 Iskrę Cie-
chocin, po golach Przemysława Rutkowskiego, Artura Pagie i Patryka Sit-
kowskiego. W najbliższy czwartek 2 sierpnia przygotowania rozpoczynają 
też trampkarze. Trener Kamil Kuczkowski zaprasza zawodników z roczni-
ków 2004 i 2005. Początek o 16.00. Zbiórka w szatni nr 1. 

(ToB), fot. MKS Drwęca


