
Konkubentowi mamy chłop-
czyka postawiono zarzut po-
pełnienia przestępstwa m. in. 
z art. 207 Kodeksu karnego, czy-
li znęcania się ze szczególnym 
okrucieństwem. Śledztwo w po-
wyższej sprawie zostało wszczę-
te 28 marca 2018 roku. W toku 
dotychczasowego postępowa-
nia zebrano obszerny materiał 
dowodowy, który pozwolił na 
przedstawienie Radosławowi K. 
konkretnych zarzutów.

– W okresie od 1 sierpnia 
2017 roku do 27 marca 2018 roku 
w Rypinie K. znęcał się fizycznie 
nad osobą nieporadną ze wzglę-
du na jej wiek – dzieckiem, 
działając ze szczególnym okru-
cieństwem. Uderzał pokrzyw-

dzonego chłopca bliżej nieokre-
ślonym tępym przedmiotem po 
głowie i ciele, w tym również po 
kończynach dolnych. W następ-
stwie tego w okresie od 23 mar-
ca 2018 roku do 27 marca 2018 
roku spowodował u małoletnie-
go obrażenia ciała, które skut-
kowały naruszeniem prawidło-
wych czynności narządów ciała 
powyżej siedmiu dni – podaje 
rzecznik prasowy Prokuratury 
Okręgowej we Włocławku pro-
kurator Wojciech Fabisiak.

W sprawie przesłuchano 
licznych świadków, w tym rów-
nież pracowników MOPS w Ry-
pinie i asystenta rodziny. 

dokończenie na str. 8

GMINA BRZUZE  Chlubą wsi Żałe, położonej w malowniczym 
krajobrazie ziemi dobrzyńskiej, jest zatopiony w zieleni muro-
wany kościół pw. św. Anny. Dwa lata temu parafię objął ksiądz 
proboszcz Jacek Kędzierski. Niestety szybko okazało się, że 
wśród parafian miał wrogów
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Zarzuty także dla 
mamy Piotrusia
Prokuratura Rejonowa w Rypinie nadal prowadzi 
śledztwo przeciwko Radosławowi K. podejrzanemu 
o ciężkie pobicie małego Piotrusia. Zarzuty usłyszała 
także matka dziecka Julia W. O sprawie, która wstrzą-
snęła nie tylko Rypinem, ale i całą Polską, pisaliśmy 
wielokrotnie.
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Mieszkańcy powitali go życzli-
wie i z nadzieją, gdyż do poprzed-
niego duchownego mieli wiele 
zastrzeżeń. Ksiądz Jacek okazał 
się być tym na kogo od lat czeka-
li. Skromny, otwarty, dla każdego 
znalazł dobre słowo, brał co ła-
ska, a nie wymuszał minimalnych 
stawek za chrzty, pogrzeby, msze 
w intencji – to najczęściej powta-
rzane opinie o kapłanie.

– Był u nas wspaniałym księ-
dzem, a przede wszystkim do-
brym człowiekiem. Wychodził 
naprzeciw ludziom, z każdym 
chętnie porozmawiał. Młodzież 

go uwielbiała, dzieci kochały. Nie 
był materialistą, dbał o parafię 
nie o siebie. Planował budowę 
domu pogrzebowego, naprawił 
organy, odnowił kancelarię, dużo 
zrobił w tak krótkim czasie – po-
wiedziała nam jedna z mieszka-
nek parafii.

Po roku pracy duszpaster-
skiej na proboszcza zaczęły przy-
chodzić do kurii anonimy. Były 
też telefony deprecjonujące du-
chownego. Ktoś lub kilka osób 
śledził księdza, najwyraźniej szu-
kając na niego tzw. haków. Z tą 
sytuacją zmagał się w osamotnie-

niu przez kolejny rok. W końcu 
postanowił odejść. Zwrócił się do 
przełożonego o przeniesienie do 
innej placówki. Biskup do prośby 
się przychylił.

Gdy mieszkańcy dowiedzie-
li się, że uwielbiany przez nich 
duszpasterz odchodzi, w para-
fii zawrzało. Ludzie najpierw 
uprosili księdza Jacka, by swój 
wniosek o przeniesienie wycofał, 
potem zebrali podpisy pod pety-
cją o pozostawienie proboszcza 
i pojechali do kurii, by wybłagać 
biskupa o cofnięcie decyzji. Hie-
rarcha postanowienia nie zmie-
nił i z końcem czerwca tego roku 
ksiądz Jacek opuścił parafię.

– Ubolewamy nad tym, że 
ktoś jakieś donosy pisał. To było 
świństwo, brzydzę się takimi 
ludźmi. Wstydzę się za tych pa-
rafian – powiedziała dosadnie 
kolejna z mieszkanek Żałego. – 
Większość osób z naszej okolicy 
to dobrzy ludzie, a teraz będzie, 
że jesteśmy wredni i zaszkodzili-
śmy księdzu. Życzę mu, żeby wię-
cej na takich osobników nie trafił, 
żeby pan Bóg go chronił – dodała 
następna rozmówczyni CRY.

Dokończenie na str.2
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W  s k r ó c i e
rypin
Rypiński Dom Kultury zaprasza do udziału w VI Rypińskim Festiwalu Rockowym RIFF MASTER 2018, który 

rozpocznie się 25 sierpnia 2018 roku o godzinie 15.00 w amfiteatrze w parku miejskim. Celem festiwalu jest pro-
mocja i propagowanie m. in.: zespołów muzycznych, twórców muzyki rockowej, bluesowej, reggae oraz innych 
form muzycznych, prezentacja dorobku artystycznego wykonawców, wymiana doświadczeń oraz konfrontacja 
muzyczna podczas koncertu.

Repertuar wykonywany przez uczestników może wywodzić się z kręgu szeroko rozumianej muzyki rock-
owej, jazzowej, bluesowej, reggae jak i pop.

Podczas festiwalu, najlepszy zespół wyłoniony zostanie przez jury powołane przez organizatora. Zgłoszenia 
przygotowane wg wzoru należy kierować na adres organizatora do 10 sierpnia 2017 roku: Rypiński Dom Kultury, 
87-500 Rypin, ul. Warszawska 8, z dopiskiem RIFF MASTER 2018, bądź drogą elektroniczną na adres: maciej.je-
sionkowski@rypin.eu.
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Burmistrz zarobi mniej
ryPin  Od 1 lipca wynagrodzenia wójtów i burmistrzów miały zostać zredukowane. W ubiegłym 
tygodniu przedstawiliśmy zarobki wójtów naszego powiatu. Dziś publikujemy zmiany pensji burmi-
strza Pawła Grzybowskiego

O obniżeniu pensji parla-
mentarzystów i samorządow-
ców o 20% zadecydował rząd. 
Samorządy w całym kraju do 
końca czerwca mogły podjąć de-
cyzję w tej sprawie. Do wyboru 
miały trzy możliwości. Pierwsza 
to podjęcie przez radę uchwały 
ustalającej wysokość wynagro-
dzenia zgodnie z treścią roz-
porządzenia. Druga możliwość 
to niepodejmowanie żadnej 
uchwały i pozostawienie wy-
nagrodzenia w dotychczasowej 
wysokości. Wówczas jednak po-
jawiłoby się ryzyko polityczne 
oraz prawne - zarzut kierowa-
nia się interesem majątkowym 
wbrew interesom państwa, za-
rzut naruszenia dyscypliny fi-
nansów publicznych.

Trzecie wyjście: rada nie po-
dejmuje żadnej uchwały, a wy-

nagrodzenie wypłacane jest do 
kwoty zgodnej z rozporządze-
niem rządu. I tu pojawia się 
ryzyko polityczne i potencjalne 
ryzyko w przypadku dochodze-
nia roszczeń płacowych.

Nie można ukrywać, że to 
ciężka próba dla samorządów. 
Jak z tym poradziło sobie mia-
sto? Burmistrz Paweł Grzybow-
ski zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów przedłożył na 
sesji projekt uchwały obniżają-
cej jego wynagrodzenie. Radni 
odrzucili go, argumentując tym, 
że włodarz Rypina nie ma za-
stępcy, jednocześnie wywiązując 
się ze swoich obowiązków. Rad-
ni wskazali również, że przez 
lata uposażenie burmistrza było 
zbliżone do zarobków wójtów.

Efekty pracy burmistrza, 
w ocenie radnych, są widoczne 

gołym okiem, kolejne inwesty-
cje realizowane w mieście po-
twierdzają, że zastępca nie jest 
niezbędny do poprawnego funk-
cjonowania urzędu.

Jak wygląda to w liczbach? 
Do 30 czerwca br. burmistrz za-
rabiał  8 513,26 zł netto, od lipca 
„na rękę” otrzyma 7 399,86 zł. 
W tej kwocie mieści się wyna-
grodzenie zasadnicze, dodatek 
funkcyjny, dodatek specjalny 
(w wysokości 40%) oraz dodatek 
stażowy (18%). Dużo czy mało? 
To zależy od punktu widzenia, 
ale faktycznie są to zarobki na 
tym samym poziomie, jakie od 
1 lipca otrzymywać będą wójto-
wie np. gminy Skrwilno i gminy 
Brzuze.

(mr)
fot. archiwum

Kto i dlaczego 
prześladował księdza?

Gmina Brzuze

dokończenie ze str. 1
Kim byli ludzie, którzy kopali dołki 
pod księdzem, dotąd nie wiadomo. 
Wprawdzie podejrzenia padają na 
kilka osób, ale skoro nie ma twar-
dych dowodów, mieszkańcy nikogo 
nie oskarżają. Zastanawiają się tyl-
ko co ci intryganci ugrali, pozbywa-
jąc się lubianego duchownego.

Od 1 lipca parafia ma nowe-
go proboszcza – księdza Tomasza 

Wójtowicza. Duchowny wydaje 
się być człowiekiem rozumnym, 
otwartym i przyjaznym ludziom. 
Parafianie powoli się do niego 
przekonują. – Czy ksiądz Tomasz 
też stanie się obiektem knowań? 
Czy, w razie czego, zdołamy prze-
ciwdziałać tym podłym ludziom? – 
zastanawiają się wierni.

Tekst i fot. 
Jolanta Dołęgowska

Rypin

Komes kupił melex
Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Sp. z o.o. 
w Rypinie przy 80-procentowym współfinansowaniu 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zrealizowało 
ciekawą inwestycję.

Mowa o przedsięwzięciu pn. 
„Zakup pojazdu elektrycznego do 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Rypin (opróżnianie 
koszy ulicznych)”. Jest to pierwszy 
tego typu pojazd w naszym mie-
ście. W przeprowadzonym dialogu 
technicznym określono minimalne 
parametry oraz dane techniczne 
niezbędne do opracowania opisu 
przedmiotu zamówienia dla postę-
powania przetargowego. Dostawcą 
pojazdu wyłonionym w przetargu 
jest MELEX Sp. z o.o. z Mielca. Jest 
to znany i ceniony na całym świe-
cie producent pojazdów elektrycz-
nych.

Zasięg na jednym ładowaniu 
wynosi około 50 km. Pojazd w spół-
ce KOMES będzie wykorzystywany 
do utrzymywania czystości na tere-
nie naszego miasta, w szczególno-
ści do opróżniania koszy ulicznych, 
które obsługiwane są codziennie, 
a jest ich prawie 200 sztuk. Nowy 
pojazd wpisuje się w hasło „Rypin 
miasto ekologiczne” z uwagi na to, 
iż jest pojazdem elektrycznym, nie 
emituje hałasu oraz spalin.

(ak)
 fot. UM Rypin
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Jesteśmy w trzecim okręgu
POWIAT  Zmieniono przyjętą 28 maja uchwałę o podziale regionu na okręgi wyborcze w wyborach 
do sejmiku województwa. Marszałek Piotr Całbecki zdecydował o opracowaniu nowego podziału, który 
uwzględnia uwagi komisarza wyborczego w Bydgoszczy. 30 lipca przyjął go sejmik. Powiat rypiński został 
przeniesiony z szóstego do trzeciego okręgu

Powodem zmian w geogra-
fii okręgów wyborczych jest 
odnotowany w aktualnych spi-
sach wyborców spadek liczby 
mieszkańców regionu. Dlatego, 
zarządzeniem wojewody z lu-
tego 2018, liczba mandatów do 
sejmiku została zmniejszona 
z obecnych 33 do 30. Będąca 
tego konsekwencją konieczność 
zmiany granic okręgów wybor-
czych jest wymuszona przepisa-
mi Kodeksu wyborczego, które 
ustalają wymóg jednolitej nor-
my przedstawicielstwa (liczby 
mieszkańców przypadających 
na jeden mandat) oraz liczbę 
radnych wybieranych w jednym 
okręgu (od 5 do 15).

– Komisarz wyborczy, w ra-
mach przysługujących mu kom-

petencji, zwrócił nam uwagę, że 
musimy usunąć wady prawne 
przyjętej w maju uchwały. Mam 
nadzieję, że teraz, kiedy propo-
nujemy nowe granice okręgów, 
uwzględniające uwagi komi-
sarza, będzie to zgodne z jego 
oczekiwaniami. Uznajemy, że 
nie czas już dziś na dyskusje. 
Jest czas, by mieszkańcy na-
szego regionu wiedzieli w ja-
kim okręgu będą oddawać głosy 
i mogli w spokoju przygotować 
się do tych wyborów, a także 
wskazać swoich kandydatów 
do przyszłego sejmiku. Jest to 
sprawa najważniejsza. Nie mo-
żemy tu działać w chaosie. Nie 
może być tak, że na kilka mie-
sięcy przed wyborami wyborcy 
w kujawsko-pomorskiem nie 

mają jasności w tym względzie 
– mówił 25 czerwca, podczas 
spotkania z dziennikarzami, go-
spodarz województwa.

Zanim pochylili się nad nim 
radni województwa, projekt 
uchwały w tej sprawie został za-
opiniowany przez rady wszyst-
kich 19 powiatów ziemskich  
i 4 miast na prawach powiatu 
w naszym województwie. We-
dług nowego podziału powiat 
rypiński znalazł się w okręgu 
trzecim z: Grudziądzem, Brod-
nicą, Golubiem-Dobrzyniem 
oraz Wąbrzeźnem. W każdym 
z sześciu okręgów będzie wy-
bieranych po pięciu radnych do 
sejmiku wojewódzkiego.

(ak)
fot. Urząd Marszałkowski

Powiat

Dzieci uczą się pływać
Za nami pierwsza tura zajęć w ramach tegorocznej edycji programu „Umiem 
pływać”, realizowanego we współpracy Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz 86 gmin z naszego regionu. Lekcje na pływalniach wró-
cą po wakacjach. W tym roku weźmie w nich udział w sumie około 8,3 tysiąca 
uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych. Z powiatu rypińskiego udział w projekcie 
biorą: miasto Rypin oraz gminy Brzuze, Wąpielsk i Rogowo.

– „Umiem pływać” to jeden 
z kilku realizowanych w regio-
nie programów upowszechniania 
sportu wśród dzieci i młodzieży. 
W tym roku ramach innych tego 
rodzaju przedsięwzięć najmłod-
si mieszkańcy regionu będą też 
mogli trenować lekką atletykę, ko-
larstwo oraz koszykówkę – mówi 
marszałek Piotr Całbecki.

Istotą programu „Umiem 
pływać” jest nabycie i rozwinięcie 
podstawowych umiejętności pły-
wackich przez najmłodszych adep-
tów tej dyscypliny sportu, którymi 

są uczniowie klas 1-3 szkół podsta-
wowych. Zajęcia odbywają się na 
krytych pływalniach, prowadzone 
są przez osoby posiadające odpo-
wiednie kwalifikacje i uprawnienia, 
w wymiarze 20 godzin lekcyjnych 
na każdego uczestnika, z czę-
stotliwością 1-2 razy w tygodniu, 
w grupach liczących nie więcej niż 
15 osób. Końcowym elementem 
zajęć będzie sprawdzian poziomu 
opanowania podstawowych umie-
jętności pływackich.

Realizatorem projektu jest 
Kujawsko-Pomorski Związek Pły-

wacki. W tym roku do udziału 
w przedsięwzięciu zgłosiło się  
86 gmin. W sumie w zajęciach 
na 47 pływalniach weźmie udział  
600 grup. W pierwszej, zakończo-
nej w czerwcu turze zająć wzięło 
już udział około 5 tysięcy uczniów. 
Druga tura potrwa od września 
do grudnia. Tegoroczny budżet 
przedsięwzięcia to 1,9 miliona zło-
tych, z czego pół miliona to środki 
samorządu województwa.

W ramach czterech poprzed-
nich edycji programu „Umiem 
pływać” w zajęciach nauki pływa-
nia wzięło udział ponad 23 tysiące 
dzieci. Program „Umiem pływać” 
to jeden z kilku Programów Sportu 
Powszechnego współfinansowa-
nych przez Urząd Marszałkowski. 
Wspierane są także programy: Ku-
jawsko-Pomorskie Szkółki Kolar-
skie oraz „Lekkoatletyka dla każ-
dego”. W przygotowaniu jest także 
kolejna edycja marszałkowskiego 
programu rozwoju i upowszech-
niania koszykówki. W tym roku 
samorząd województwa zarezer-
wował na realizację tych przedsię-
wzięć w sumie blisko 900 tysięcy 
złotych.

(ak), fot. Łukasz Piecyk

Region

Piła zamiast pracować. 
Miała 2,5 promila!
Policjanci podczas patrolu zauważyli kobietę siedzącą 
na chodniku, pijącą alkohol. Okazało się, że powinna 
wykonywać w tym czasie prace społeczno-użyteczne 
na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Zgodnie z ustawą zabronione 
jest spożywanie alkoholu m. in. 
na ulicach, dlatego uwagę poli-
cjantów patrolujących we wtorek 
(24.07) Dobrzyń nad Wisłą zwróci-
ła kobieta siedząca na chodniku i 
pijąca piwo.

– Funkcjonariusze zatrzymali 
auto, aby wylegitymować spraw-
czynię wykroczenia. Jak się oka-
zało, 47-latka spożywała alkohol, 
będąc w pracy. Powinna wyko-
nywać w tym czasie prace spo-
łeczno-użyteczne na rzecz Urzę-
du Miasta i Gminy Dobrzyń nad 
Wisłą. Po zbadaniu alkomatem 
okazało się, że miała w organi-

zmie ponad 2,5 promila alkoholu 
– mówi mł. asp. Małgorzata Mał-
kińska z KPP Lipno.

Zgodnie z kodeksem wykro-
czeń kto wbrew obowiązkowi 
zachowania trzeźwości znajduje 
się w stanie po użyciu alkoholu, 
środka odurzającego lub innej 
podobnie działającej substancji 
lub środka i podejmuje w tym 
stanie czynności zawodowe lub 
służbowe, podlega karze aresztu 
albo grzywny.

Policjanci skierują więc do 
sądu wniosek o ukaranie kobiety 
za dwa popełnione wykroczenia.

(ak), fot. KPP Lipno
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awans Rypina 
w ogólnopolskim rankingu

POWIAT  Pismo „Wspólnota” opublikowało ranking najbogatszych samorządów. Jak w zestawieniu 
wypadły nasze miasto i powiat? 

„Najbogatsze samorządy” 
to doroczny ranking „Wspólno-
ty”. Samorządowe czasopismo 
skonstruowało zestawienie 

w oparciu o dane, ile pieniędzy 
wpływa do gminy lub powiatu. 
Przy analizie pominięto jednak 
dotacje. Wiele niekoniecznie 

bogatych gmin potrafi „zgar-
nąć” spore pieniądze właśnie ze 
środków unijnych. W rankingu 
pod uwagę brano tylko dochody 
własne gmin i subwencje, które 
wpływają do budżetów samo-
rządów z państwa. Następnie 
wynik podzielono poprzez licz-
bę mieszkańców.

– Zwłaszcza w okresie in-
tensywnego korzystania z fun-
duszy unijnych takie dotacje 
mają chwilowy, ale bardzo silny 
wpływ na wielkość dochodów. 
Wpływ dużej dotacji inwestycyj-
nej potrafi wywindować samo-
rząd bardzo wysoko w rankingu, 

ale jest to awans chwilowy (in-
cydentalny) i niemający związku 
z trwałym wzrostem zamożno-
ści. Wydaje się więc, że uwzględ-
nienie tylko dochodów własnych 
i otrzymywanych subwencji le-
piej oddaje hasło naszego ran-
kingu („zamożność”) – piszą au-
torzy rankingu.

Powiat rypiński zajął w ran-
kingu bardzo dobre 71. miejsce 
na ponad 300 samorządów tego 
szczebla. Jego dochód w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca 
wyniósł 828,52 zł. Dla porówna-
nia, powiat golubsko-dobrzyński 
zajął 135. lokatę, lipnowski – 171., 

brodnicki – 174., a wąbrzeski – 
210.

W kategorii miast powiato-
wych Rypin (2873,18 zł) został 
sklasyfikowany na 107. pozycji 
na 267 możliwych. To wynik lep-
szy niż w zeszłym roku. Wów-
czas nasze miasto było 140. 
Dobrze wypada Brodnica, która 
jest 92, ale np. Golub-Dobrzyń 
jest dopiero 197. 

W kolejnym wydaniu przy-
bliżymy sytuację gmin wiej-
skich. 

(ToB)
fot. archiwum

Wyjście po zakupy na rynek 
to przy takich upałach prawdziwa 
wyprawa. Nic dziwnego, że miesz-
kańcy z ciekawością pilnują postę-
pu prac przy targowisku. A ten wi-
dać gołym okiem – ze względu na 
złożone warunki gruntowe wyko-
nywane jest wzmocnienie podło-
ża, powstaje system odprowadza-

nia wód deszczowych, kanalizacja 
sanitarna i wodociągowa. Pracow-
nicy już na części terenu układają 
kostkę brukową, a nowe stoły cze-
kają na instalację. Na targowisko 
miasto pozyskało znaczne dofi-
nansowanie, a rezultaty tych prac 
poznamy już wkrótce.

Tekst i fot. (mr)

Rośnie targowisko
We wrześniu magistrat planuje oddać do użytku tar-
gowisko miejskie. Postęp prac widać gołym okiem.

RypinRypin

Chcą upiększać miasto
Jak co roku ruszył konkurs na „Najpiękniejszy ogród” i „Najpiękniejszy balkon – 
pełen kwiatów”. Jest to już jedenasta edycja. Zgłaszać się można tylko do piątku 
17 sierpnia.

Mieszkańcy Rypina posiada-
jący nietuzinkowe i estetyczne 
ogrody oraz balkony mogą starać 
się o nagrodę pieniężną w wy-
sokości 500 zł. Celem konkursu 
jest zachęcanie i propagowanie 
mieszkańców do tworzenia ele-
mentów otoczenia dodających 
blasku naszemu miastu. Po-
zwala on również na integrację 
wspólnot mieszkaniowych oraz 
podejmowanie wspólnych inicja-

tyw na rzecz rozwoju lokalnego.
W ramach konkursu promu-

je się i wyróżnia zadbane ogrody 
oraz balkony, a także pomysło-
wość i oryginalność rozwiązań. 
Zgłoszenia można dokonać oso-
biście w sekretariacie Urzędu 
Miasta Rypin (pokój 104, I pię-
tro), a także drogą mailową na 
adres justyna.rucinska@rypin.
eu w terminie do 17 sierpnia  
2018 roku. Formularz zgłosze-

niowy i regulamin znajduje się 
w załączniku oraz w Wydziale 
Promocji i Komunikacji Społecz-
nej Urzędu Miasta Rypin (pokój 
nr 113, I piętro). 

Oficjalne wyniki konkursu 
zostaną ogłoszone podczas uro-
czystości „AGRA RYPIN 2017”. Or-
ganizatorzy serdecznie zachęca-
ją do wzięcia udziału w zabawie.

(ak)

Region

Pijany wjechał w ogrodzenie
W niedzielę policjanci udali się do Wildna, gdzie miało dojść do zdarzenia drogo-
wego. Na miejscu zastali audi, które wjechało w ogrodzenie. Po chwili znalazł się 
właściciel auta, który był pijany.

Przed godziną 2.00 w nocy dy-
żurny wysłał patrol policjantów do 
Wildna w związku ze zgłoszeniem 
kolizji. Kierujący audi miał spowo-
dować zdarzenie drogowe. Wjechał 
w siatkę ogrodzeniową przy jednej 
z posesji. Po przybyciu na miej-
sce policjanci zastali pojazd, który 

wjechał w ogrodzenie. Po chwili do 
funkcjonariuszy podszedł mężczy-
zna, właściciel auta, który oświad-
czył, że kierował pojazdem i wje-
chał w płot, ale nic się nie stało.

– Innego zdania byli funkcjo-
nariusze, którzy poczuli od niego 
alkohol. Po zbadaniu stanu trzeź-

wości mieszkańca gminy Kikół oka-
zało się, że miał ponad 2,5 promila 
alkoholu w organizmie. Policjanci 
zatrzymali prawo jazdy 41-latka – 
mówi mł. asp. Małgorzata Małkiń-
ska z Komendy Powiatowej Policji 
w Lipnie.

Mężczyzna odpowie za prowa-
dzenie pojazdu po drodze publicz-
nej w stanie nietrzeźwości i spo-
wodowanie kolizji drogowej w tym 
stanie. Grozi mu utrata prawa jaz-
dy, wysokie świadczenie pieniężne 
i nawet do 2 lat więzienia.

(ak)
 fot. KPP Lipno
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– Nasz program „Kujawsko-
Pomorska Mała Infrastruktura 
Sportowa” realizujemy z myślą 
o budowie niewielkich obiek-
tów o różnym przeznaczaniu. 
Powstaną tam, gdzie miejsc do 
uprawiania sportu i zwykłej ak-
tywności ruchowej po prostu 
brakuje. Zależy nam, by budowa 
takiej infrastruktury była odpo-
wiedzią na konkretne potrzeby 
lokalnej społeczności – mówi 
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 
inicjatywy dotyczące tzw. tere-

nów zdegradowanych, między 
innymi siedlisk popegeerow-
skich.

Zarząd województwa wy-
typował do dofinansowania 
projekty inwestycyjne 42 sa-
morządów. Decyzję w sprawie 
przyznania środków podejmie 
30 lipca sejmik województwa. 
Dofinansowanie – od 4 tysięcy 
do 40 tysięcy złotych – pomo-
że w budowie boisk, siłowni ze-
wnętrznych, urządzeń do ćwi-
czeń street workout oraz innych 
ogólnodostępnych stref aktyw-
ności dla mieszkańców. Łączna 
wartość dofinansowania to 480 
tysięcy złotych.

Na liście przedsięwzięć są 
między innymi budowa wielo-
funkcyjnego obiektu sportowe-
go w Wąwelnie (gmina Sośno, 
powiat sępoleński), utworzenie 

miejsca sportowo-rekreacyjne-
go w Nielubiu (gmina Ryńsk, po-
wiat wąbrzeski), budowa siłow-
ni zewnętrznej z placem zabaw 
w Mikanowie (gmina Lubanie, 
powiat włocławski), rozbudowa 
bazy sportowej nad Jeziorem 
Chodeckim (gmina Chodecz, 
powiat włocławski), budowa 
maszyny startowej na torze 
motocrossowym w Więcborku 
(powiat sępoleński) oraz bu-
dowa skateparku w Nowej Wsi 
(gmina Grudziądz).

Z powiatu rypińskiego dota-
cję przyznane gminie Brzuze – 
10 tys. zł na rozbudowę siłowni 
zewnętrznej w Ugoszczu oraz 
gminie Rypin – 6 tys. zł na si-
łownię zewnętrzną w Borzymi-
nie.

(ak)
fot. nadesłane

Nowe boiska i strefy aktywności
GMINA BRZUZE/GMINA RYPIN  Rusza marszałkowski program rozwoju małej infrastruktury sportowej 
w regionie. Podczas najbliższej sesji (30 lipca) sejmik podejmie decyzję w sprawie przyznania 42 samorzą-
dom lokalnym wsparcia finansowego z budżetu województwa na budowę boisk, siłowni zewnętrznych 
oraz innych ogólnodostępnych i bliskich mieszkańcom obiektów sportowo-rekreacyjnych

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.
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Medale takie nadaje prezy-
dent państwa. W tym przypadku 
na wniosek dyrektora MZD An-
drzeja Szalkowskiego pozytyw-
nie zaopiniowany na szczeblu 
województwa medal trafił do 
osoby nierozerwalnie kojarzonej 
z rypińskim muzeum. Urszu-
la Forczmańska od ponad 35 lat 
pracująca w rypińskim muzeum, 
które mieści się w tzw. Domu 

Kaźni w Rypinie, czyli dawnej 
hitlerowskiej katowni gestapo i 
Selbtstshutzu z okresu okupacji 
niemieckiej, jest osobą niezwy-
kle uwrażliwioną na pamięć o 
ofiarach zbrodni. Przez ten dłu-
gi czas zawsze była opiekunem 
i powiernikiem wspomnień bli-
skich ofiar zbrodni niemieckich 
Domu Kaźni. Pielęgnowała i pie-
lęgnuje tę pamięć, prowadząc 

bogate archiwum w muzeum na 
temat tych zbrodni. Przez lata 
pracy była i jest przewodnikiem 
dla tysięcy grup zwiedzających 
piwnice Domu Kaźni.

– Przez te wszystkie lata pani 
Urszula dała się poznać jako oso-
ba niezwykle pracowita. Jest au-
torką Ścieżki edukacyjnej „Ślada-
mi Zbrodni Powiatu Rypińskiego”, 
którą to rokrocznie przemierza 

z wieloma grupami młodzieży. 
Była i jest współorganizatorką 
dorocznych uroczystości upa-
miętniających ofiary II wojny 
światowej, wcześniej wieczorów 
poetyckich, a od siedmiu lat tak-
że uroczystości plenerowych. 
Przez wiele lat nigdy nie opuściła 
uroczystości rocznicowych orga-
nizowanych w lesie w Skrwilnie, 
na tzw. Raku, nie robiła tego z 

racji obowiązku pracowniczego, 
a uczestniczyła w powyższych 
uroczystościach z poczucia misji 
jako opiekun szczególnego Miej-
sca Pamięci Narodowej – Piwnic 
Domu Kaźni. Za to wszystko skła-
damy podziękowania i gratulacje 
– mówi Andrzej Szalkowski, dy-
rektor Muzeum Ziemi Dobrzyń-
skiej w Rypinie.

(ak), fot. nadesłane

wyróżnienie dla Urszuli Forczmańskiej
RYPIN  W ostatnich dniach pracownicy rypińskiego muzeum przeżywali wielkie chwile. Wszystko za 
sprawą drogiej im Urszuli Forczmańskiej, która została uhonorowana złotym medalem „Za wielolet-
nią służbę”

Zdrowie

Jak chronić się przed upałami?
Dopadły nas upały, na które niektórzy czekali z utęsknieniem. Jednak po kil-
ku dniach wysokich temperatur szukamy choćby odrobiny cienia lub chłodnego 
miejsca. Jest kilka sposobów, aby poradzić sobie w ten gorący czas, a oto kilka 
z nich

Mimo tego, że uwielbiamy 
lato i czas kiedy świeci słońce, 
czasem mamy już tego dosyć. 
Kilka kolejnych dni z bardzo 
wysoką temperaturą potrafi 
dać naprawdę w kość. Jedną ze 
sprawdzonych metod na upał 
jest wejście do kąpieliska, a tych 
w powiecie lipnowskim nie bra-
kuje. Mieszkańcy oraz turyści do 
wyboru mają kilka miejsc, któ-
re mogą przynieść ulgę. Należy 
jednak pamiętać, by nie korzy-
stać z dzikich kąpielisk, lecz tych 
bezpiecznych.

Nakrycie głowy
Przebywając długi czas na 

słońcu, można poczuć nieprzy-

jemny ból głowy. Konieczne 
w takiej sytuacji jest nakrycie 
głowy. Może to być czapka lub 
chusta. Pamiętajmy, że kapelu-
sze słomkowe są bardzo mod-
ne! Dzięki temu uzyskamy dwie 
korzyści, ochronimy swoją gło-
wę i będzie nam chłodniej. Tuż 
przed wyjściem z domu należy 
pomyśleć o ochronie skóry i na-
smarować się kremem z filtrem 
przeciwsłonecznym. W ten spo-
sób zadbamy o dobre nawilżenie 
skóry.

Nie dla alkoholu
Jednak najważniejsze pod-

czas upałów jest to, aby się nie 
odwodnić. W upalne dni or-

ganizm człowieka ma większe 
zapotrzebowanie na płyny, dla-
tego trzeba pić dużo wody, naj-
lepiej mineralnej i unikać spo-
żywania napojów alkoholowych, 
ponieważ te powodują szybsze 
usuwanie płynów z organizmu. 
Dobrym sposobem na chwilowe 
schłodzenie jest moczenie rąk 
i nóg pod zimną, bieżącą wodą. 
Można także zrobić okład na 
kark z namoczonego ręcznika.

Lody dla ochłody
W upalne dni nie ma nic 

przyjemniejszego niż lody wyję-
te wprost z zamrażalnika, dzięki 
którym przez jakiś czas będzie 
chłodniej. Dla osób na diecie do-

skonale sprawdzą się lody wod-
ne, zawierające mniejszą ilość 
kalorii. Doskonałym uzupełnie-
niem będzie skorzystanie z zim-
nego prysznica, który ochłodzi 
zmęczone wysoką temperaturą 
ciało. Nie ma nic  przyjemniej-
szego i odświeżającego.

Podczas upałów nie należy 
za bardzo przemęczać swojego 
organizmu, dlatego trzeba uni-
kać nadmiernej aktywności fi-
zycznej. Jeżeli uwielbiasz jeździć 
na rowerze, tym razem zrób to 
wieczorem, nie w ciągu dnia. Ab-
solutnie nie dotyczy to pływania 
w basenie z chłodną wodą.

Zamykajmy okna
Po kilku dniach wysokich 

temperatur nagrzewają się rów-
nież wnętrza domów. By tego 
uniknąć, należy osłonić wszyst-
kie okna przed promieniami 
słonecznymi i dodatkowo po-
zamykać je, aby nie wpuszczać 
rozgrzanego powietrza. W celu 
jeszcze większego komfortu 
trzeba uruchomić wiatrak i cie-
szyć się niższą temperaturą.

Najbardziej uciążliwe są 
upały w miastach, gdzie na-
grzewa się beton i asfalt, a cie-
pło paruje z ulic. Jeśli przyjdzie 
nam ten czas spędzić w mieście, 
można na chwilę przysiąść przy 
fontannie, rozkoszując się lekką 
bryzą, która ochładza rozgrzane 
ciało.

Nie przesadzać 
z klimatyzacją
Warto również zainwesto-

wać w klimatyzację. W trakcie 
upałów to urządzenie może 

okazać się zbawienne. Jednak 
należy na nią bardzo uważać. 
Różnica pomiędzy temperaturą 
pomieszczenia, a powietrza na 
zewnątrz nie może być więk-
sza niż 6 stopni. W przeciwnym 
razie angina lub przeziębienie 
jest murowane. Gdy nie mamy 
klimatyzacji, pomocny będzie 
także wentylator. Przy powiewie 
chłodniejszego powietrza o wie-
le przyjemniej jest pracować. 

Jeśli to tylko możliwe, uni-
kaj bezpośredniego kontaktu ze 
słońcem w okolicy południa. Go-
dzina 12 to bardzo newralgiczna 
pora. Wtedy temperatura jest 
najwyższa i tym samym najbar-
dziej nam zagraża. Dlatego jeśli 
możesz sobie na to pozwolić, 
w samo południe unikaj słońca, 
a najlepiej pozostań w pomiesz-
czeniu.

Osoby szczególnie 
zagrożone
I nie zapominajmy, że z pra-

widłowym funkcjonowaniem 
w temperaturze 30 stopni pro-
blem mają szczególnie dzieci, 
kobiety w ciąży i osoby starsze. 
Dlatego zastanawiając się, jak 
przetrwać upał, trzeba pamiętać 
o otoczeniu tych osób szczegól-
ną uwagą.

Wyposażeni w taką wiedzę 
możemy już stawić czoła pięk-
nej, aczkolwiek trochę uciążli-
wej pogodzie. I prosimy, nie na-
rzekajcie na upały. Takie gorące 
dni, zdarzają się niestety coraz 
rzadziej.

(mb)
 fot. (ak)
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Honorują 
„rówieśników Niepodległej”

POWIAT  Z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przed-
stawiciele urzędu marszałkowskiego honorują mieszkające w województwie kujawsko-pomorskim osoby 
urodzone w 1918 roku i wcześniej, świadków historii ostatniego stulecia. Okolicznościowe medale trafiły do 
czterech mieszkanek powiatu rypińskiego

W ubiegły czwartek (26 lipca) 
wicemarszałek Zbigniew Ostrow-
ski odwiedził mieszkanki Byd-
goszczy: Alfredę Tasarek i Mar-
tę Kwaśną, w piątek (27 lipca) 
członek zarządu województwa 
Aneta Jędrzejewska spotkała się 
z mieszkankami powiatu ry-
pińskiego: Marianną Czarnec-
ką, Zofią Gurtatowską, Cecylią 
Stawicką i Bronisławą Lange. 31 
lipca z mieszkankami powiatu 
włocławskiego Heleną Przybysz 
i Bronisławą Zielińską spotkał się 
członek zarządu województwa 

Sławomir Kopyść.
Marszałkowie odwiedza-

ją „rówieśników Niepodległej” 
w ich domach. Każdemu zostanie 
wręczony wybity z okazji setnej 
rocznicy odzyskania niepodle-
głości medal Unitas Durat Palati-
natus Cuiaviano-Pomeraniensis. 
Podczas spotkań życzą im zdro-
wia i kolejnych lat życia, wysłu-
chują także ich historii.

W województwie kujaw-
sko-pomorskim mieszka obec-
nie około 170 osób urodzonych 
w 1918 roku i wcześniej. Ich dzie-

ciństwo i młodość przypadły na 
czasy II Rzeczypospolitej i resty-
tucji państwa, widzieli okropności 
II wojny światowej, uczestniczyli 
w powojennej odbudowie, pa-
miętają siermiężne czasy peerelu 
i wiosnę Solidarności. Ich pamięć, 
historie ich życia to żywe kroniki 
tamtych czasów. Tym cenniejsze, 
że przefiltrowane przez osobiste 
losy i doświadczenia. W najbliż-
szym czasie stulatków w domach 
rodzinnych odwiedzą samorzą-
dowcy, członkowie zarządu i rad-
ni województwa. Uhonorują ich 

medalami marszałka, a także 
przekażą najszczersze życzenia.

Poniżej sylwetki uhonorowa-
nych mieszkanek powiatu rypiń-
skiego:

Marianna Czarnecka 
z Ostrowitego
Marianna Czarnecka z domu 

Gruszyńska urodziła się 15 sierp-
nia 1912 r. w Działyniu. W wieku 
17 lat wyszła za mąż za Frejmun-
da Wilhelma, z którym prowa-
dzała gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 7 ha w miejscowości 
Huta Chojno i z którym miała 
5 dzieci. W wieku 23 lat została 
wdową i ponownie wyszła za mąż 
za Józefa Czarneckiego, z którym 
miała jeszcze 7 dzieci. Doczekała 
się 28 wnucząt, 48 prawnucząt, 13 
praprawnucząt i 6 praprapraw-
nucząt.

Zofia Gurtatowska 
z Ostrowitego
Zofia Gurtatowska urodziła 

się 6 sierpnia 1917 r. w miejsco-
wości Dobre w gminie Brzuze. 
W 1938 r. wyszła za mąż i za-
mieszkała w miejscowości Łupki, 
wraz z mężem całe życie ciężko 
pracowali, pani Zofia w majątku 
u dziedziców, on zaś w miejsco-
wej cegielni. Z mężem po 55 latach 
małżeństwa doczekała się 3 dzieci,  
5 wnuków i 6 prawnuków. 
Obecnie mieszka wraz z córką 

w Ostrowitem gmina Brzuze. Za-
wsze lubiła robótki ręczne.

Cecylia Stawicka z Rogowa
Cecylia Stawicka urodziła się 

29 sierpnia 1914 r. w miejscowości 
Huta w gmina  Rogowo. W wieku 
nastoletnim straciła oboje rodzi-
ców i musiała się zająć młodszą 
siostrą. Wraz z mężem prowadzi-
ła niewielkie gospodarstwo rolne 
we wsi Huta, gdzie mąż był sołty-
sem. Urodziła dwójkę dzieci: syna 
i córkę, doczekała się 12 wnuków, 
27 prawnuków i 42 praprawnu-
ków. Od 35 lat mieszka z wnucz-
ką i jej rodziną w Rogowie.

Bronisława Lange z Ław
Bronisława Lange urodziła się 

11 lipca 1918 r. w Janowie, obecne 
województwo podlaskie. Swoje 
całe życie poświęciła na opiekę 
nad dziećmi, jako młoda dziew-
czyna zajmowała się ośmiorgiem 
młodszego rodzeństwa. Później 
jako żona wychowywała 3 dzie-
ci i zajmowała się gospodar-
stwem rolnym w miejscowości 
Szabda w powiecie brodnickim. 
Wraz z mężem obchodziła złote 
gody małżeńskie i doczekała się  
2 wnuków i 1 prawnuka. Od 1999 
r. z córkami mieszka w miejsco-
wości Ławy w gminie Rypin.

(ak) 
fot. Szymon Zdziebło/

tarantoga.pl
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207 kk matce pokrzywdzonego 
dziecka Julii W – dodaje Fabi-
siak.

Kobiecie zarzucono popeł-
nienie fizycznego i psychicznego 
znęcania się nad swoim dziec-
kiem w okresie od nieustalone-
go dnia czerwca 2017 roku do 23 
marca 2018 roku. Przesłuchana 
w charakterze podejrzanego Julia 
W. nie przyznała się do popełnie-
nia zarzucanego jej przestępstwa 
i złożyła obszerne wyjaśnienia. 
Tutaj nie ma mowy o szczegól-
nym okrucieństwie, dlatego grozi 
jej do 5 lat więzienia. Radosław 
K. może otrzymać wyrok nawet 
dwukrotnie wyższy.

(ak), fot. ilustracyjne

Zarzuty także dla...
Rypin

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 usytuowane 
jest w odległości około 10 kilome-
trów od Golubia-Dobrzynia i 30 
kilometrów od Torunia. Teren na-
leży do Nadleśnictwa Golub-Do-
brzyń w gminie Ciechocin. Okonin 
jest typem jeziora polodowcowe-
go, otoczonego przepięknymi la-
sami. Jego powierzchnia wynosi 
około 38 hektarów, a głębokość 
maksymalna to 11 metrów. Brak 
bezpośredniego dostępu jeziora 
do pól uprawnych powoduje, że 
wody są czyste, a to przyciąga jak 
magnes rzesze turystów. Wody są 
również bogate we wszelkiego ro-
dzaju ryby. Dba o to Polski Zwią-
zek Wędkarski, który dzierżawiąc 
jezioro, 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 
wypożyczyć można 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 któ-

rym można zjeść domowy obiad 
np. czarninę. Jednak specjalnością 
baru są smażone ryby. 

O tym, że jezioro jest bardzo 
popularne świadczy fakt, że przy-
jeżdżają nad nie mieszkańcy po-
bliskiego Golubia-Dobrzynia czy 
Torunia, ale również mieszkanki 
Wąbrzeźna. 

– Przyjechaliśmy tu wraz 
z szóstką dzieci. Zauroczyło nas 
to miejsce. Szkoda, że kąpielisko 
nie jest wygrodzone, brakuje ra-
townika, jednak czystość wody 
jest dla nas najważniejsza (panie 
korzystały z niestrzeżonego ką-
pieliska – przyp. red.) – opowia-
dają Magda i Karolina z okolic 
Wąbrzeźna.

Miejmy nadzieję, że w przy-
szłości i to miejsce rozwinie się 
pod względem infrastruktury, 
a co najważniejsze, będzie znaj-
dowało się po czujnym okiem ra-
towników. 

Tekst i fot. 
(Maw)

dokończenie ze str. 1
Ponadto zabezpieczono peł-

ną dokumentację lekarską ze 
szpitala dziecięcego w Toruniu, 
w oparciu o którą powołany 
w sprawie biegły lekarz wydał 
opinię sądowo-lekarską. Określił 
w niej, że całość stwierdzonych 
obrażeń u dziecka jest wynikiem 
stosowania przemocy fizycznej 
wobec chłopczyka i nosi zda-
niem biegłego znamiona „zespo-
łu dziecka maltretowanego”.

– Podejrzany przyznał się 
częściowo do popełnienia zarzu-
canego mu czynu i złożył w tej 
sprawie obszerne wyjaśnienia. 
W toku niniejszego śledztwa 
przedstawiono również zarzut 
popełnienia przestępstwa z art. 

Region

Zza kółka za kratki
Przekroczył prędkość i chciał uciec policjantom. Oka-
zało się, że był pijany, ma dożywotni zakaz prowadze-
nia pojazdów i jest poszukiwany listem gończym. Za 
kraty trafił więc z kolejnym zarzutem.

Patrol ruchu drogowego pełnił 
w czwartek (26.7) w Kikole służbę 
z miernikiem prędkości. Po go-
dzinie 9.00 zmierzyli prędkość ja-
dącego nissanem, który w obsza-
rze zabudowanym przekroczył ją 
o 26km/h. Gdy kierujący zauważył 
policjantów, nagle skręcił w lewo 
na teren jednej z posesji. Policjanci 

niezwłocznie udali się za nim i wy-
legitymowali go zaraz po zatrzy-
maniu pojazdu.

– Okazało się, że 39-latek nie 
ma prawa jazdy, bo zostało mu ono 
wcześniej odebrane za jazdę po al-
koholu. Co więcej obowiązywał 
go dożywotni zakaz prowadzenia 
pojazdów! To nie powstrzymało 

Region

Cysterna płonęła na „10”
W sobotę 28 lipca około godziny 15.00 dyżurny PSP w Lipnie otrzymał zgłoszenie 
o pożarze ciągnika siodłowego w zestawie z pustą cysterną na drodze krajowej 
nr 10.

28 lipca o godz. 15.09 dy-
żurny straży pożarnej w Lipnie 
otrzymał zgłoszenie o pożarze 
ciągnika siodłowego, który był 
w zestawie z cysterną w miej-
scowości Skępe. Pożar rozpoczął 
się prawdopodobnie od silnika, 
lecz szybko objął również kabi-
nę kierowcy. Dyżurny zadyspo-

nował 1 zastęp GCBA JRG Lipno,  
1 zastęp GBA OSP Wioska, 1 za-
stęp GCBA OSP Skępe. Kieru-
jącemu pojazdem na szczęście 
udało się w porę wydostać na 
zewnątrz. Ruch na drodze odby-
wał się wahadłowo.

(kp)
fot. OSP Wioska/nadesłane

mężczyzny prze dalszym lekcewa-
żeniem przepisów i zasad bezpie-
czeństwa. Po zbadaniu alkomatem 
wyszło na jaw, że miał ponad 0,5 
promila alkoholu w organizmie – 
mówi mł. asp. Małgorzata Małkiń-
ska z KPP Lipno.

W toku dalszej kontroli, po 
sprawdzeniu kierującego micrą 
w policyjnych systemach okazało 
się, że mężczyzna jest poszukiwany 
listem gończym. Po zatrzymaniu 
mieszkaniec Lipna usłyszał kolej-
ny zarzut prowadzenia pojazdu 
po drodze publicznej w stanie nie-
trzeźwości, po czym trafił do zakła-
du karnego.

(ak), fot. ilustarcyjne
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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)
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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)





Czwartek, 2 sierpnia 2018

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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Moc atrakcji w rusinowie
GMINA RYPIN  W upalne sobotnie popołudnie 28 lipca przy świetlicy wiejskiej w Rusinowie odbył się fe-
styn rodzinny. Przez cały czas imprezie towarzyszyło dużo radości i uśmiechu

Wysokie temperatury nie 
odstraszyły chętnych do udziału 
w super zabawie, którą zorgani-
zowano z inicjatywy rady sołec-

kiej Rusinowa, pań z KGW oraz 
radnego gminy Rypin Sławomira 
Rumińskiego. Atrakcji dla dzie-
ci było co niemiara, dmuchana 

zjeżdżalnia, basen z piłeczka-
mi, zabawy z animatorami oraz 
słodki poczęstunek. Najmłod-
si uczestnicy festynu chłodzili 
się zimnymi napojami i lodami. 
Dorośli raczyli się w tym czasie 
kiełbaskami z grilla.

– Dzieci chętnie uczestni-
czyły w organizowanych przez 
nas zabawach – przyznaje ani-
mator Marta Fijałkowska. – Nie-
zmiennie najbardziej lubianą 
przez najmłodszych atrakcją był 
pokaz wielkich baniek mydla-
nych, w którym mogły współ-
uczestniczyć. Dzieci z entuzja-
zmem brały udział w zabawach 
z chustą animacyjną oraz rywa-
lizowały w wyścigach na szczu-

dłach, nartach i skokach w wor-
kach. Wiele emocji dostarczyło 
przeciąganie liny. Zabawowiczów 
odwiedziły również postacie 
bajkowe: Myszka Minnie, Masz-
ka i Minionek. Na zakończenie 
milusińscy mogli wykonać sobie 
m. in. tatuaż brokatowy i poma-
lować włosy. Dziewczynkom do 
gustu przypadły kolorowe war-
koczyki.

Na każdego uczestnika za-
bawy czekały drobne upominki 
– kubki, kolorowe piórniki, za-
bawki edukacyjne oraz zestawy 
do rysowania dla dzieci. Dzię-
ki staraniom organizatorów, 
wszystkie atrakcje były darmo-
we.

– Uśmiechnięte twarze 
oraz radosne okrzyki dzieci to 
dowód na to, że warto organi-
zować takie imprezy – mówi 
radny Sławomir Rumiński. – 
Wspólne spędzanie czasu wol-
nego na zabawie poza domem 
scala i jednoczy rodzinę. Zależy 
nam również na ożywieniu życia 
społecznego i integracji miesz-
kańców naszej wsi. Dziękuję za 
przybycie, dobrą zabawę i mile 
spędzony czas. Słowa podzięko-
wania należą się również pani 
sołtys, członkiniom KGW oraz 
naszym lokalnym sponsorom – 
firmie Damix i Zalmet.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Uśmiechnięte twarze pań z KGW

Przeciąganie liny Wygłupom i zabawom nie było końca

Frekwencja dopisała Nie zabrakło kiełbasek z grilla

Basen z piłeczkami sprawił wiele radości dzieciom Upominki dla każdego
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Ołtarz w kaplicy w Studziance (fot. 2018)

Ołtarz w kaplicy w Studziance (fot. 1966)
Poświęcony był 8 kwietnia 

1905 roku przez dziekana ry-
pińskiego księdza Józefa Rości-
szewskiego. Umieszczony został 
w prezbiterium, przy ścianie 
północnej. Wymiary: wysokość 
440, szerokość 220 cm. Mensę, 
o wymiarach: szerokość 180, 
wysokość 90 cm, posiada skrzy-
niową, drewnianą, obitą płytą, 
w formie trapezu, zdobioną po-
złacaną listwą i monogramem 
Maryi z odchodzącymi od niego 
dwiema liliami. Tabernakulum 
jednodrzwiowe obudowane jest 
skromną nastawą z prostokąt-
nymi płycinami. Drzwiczki zdo-
bione rytym kielichem z hostią. 
Retabulum ołtarza ustawione 
na wąskim cokole jednoosiowe, 
ograniczone dwiema kolumnami 
o głowicach kompozytowych, na 
których oparta jest belka w po-
staci gzymsu. W centralnej części 
retabulum, między kolumnami 
i dwiema płycinami znajduje się 
obraz Świętej Rodziny przy sto-
le, wykonany techniką olejną 
na płótnie, o wymiarach: szero-
kość 65, wysokość 75 cm (z ramą 
95x103 cm). Namalowany został 
przez Kazimierza Mireckiego, 
malarza z Warszawy, na zlecenie 
księdza Stanisława Suchcickiego 
w 1904 roku. Obraz poświecony 
był w Warszawie 24 listopada 1904 
roku przez arcybiskupa Wincen-
tego Teofila Popiel-Chościaka. 
Namalowany został w formie 
naśladownictwa słynnego obra-
zu Świętej Rodziny z połowy XVII 
wieku, znajdującego się ołtarzu 
głównym bazyliki św. Filipa Ne-
reusza w Studziannej, w diecezji 
sandomierskiej, koronowane-
go w 1968 roku przez kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Wzorem 
dla obrazu ze Studziannej był 
sztych lotaryńskiego grafika Ja-

ques’a Callota La Benedicite (Bło-
gosławieństwo stołu) z 1628 roku. 
Obraz w kaplicy w Studziance, 
według notatki umieszczonej 
przez księdza Suchcickiego na od-
wrocie, ufundowany został przez 
parafian żalskich i ubogacony 
srebrnymi sukienkami i złoco-
nymi koronami Maryi i Jezusa 
(zaginęły w czasie włamania do 
kaplicy w 1980 roku). Prawdopo-
dobnie obraz na odwrocie posia-
da naklejone resztki pierwotnego 
obrazka, papierowego, wzmian-
kowanego w ołtarzu od początku 
XVIII wieku, uważanego za cu-
downy. Stąd przyjęta forma „od-
nowiony”.

Obraz przedstawia Świę-
tą Rodzinę siedzącą przy stole. 
Od lewej Maryja, Święty Józef 
i Dziecię Jezus. Stół przykryty 
jest białym obrusem. Matka Boża 
przedstawiona jako młoda kobie-
ta, z długimi włosami, ubrana 
w czerwoną suknię i niebieski 
płaszcz, prawą ręką podaje Je-
zusowi owoc, lewą lekko unie-
sioną trzyma w geście błogosła-
wieństwa. Centralnie przy stole 
w półpostaci Święty Józef, jako 
starszy mężczyzna z długimi 
siwymi włosami i siwą brodą, 
w lewej ręce trzyma kielich, któ-
ry podaje Jezusowi. Dziecię Jezus 
przedstawione jako nastoletni 
chłopiec, siedzący na krześle, 
w czerwonej sukni, z koroną na 
głowie. Tło granatowe, u dołu po-
sadzka z płyt kamiennych. W le-
wym dolnym rogu widoczne jest 
sygnowanie: K.Mirecki 04. Na 
odwrocie ksiądz Stanisław Such-
cicki zanotował: Ten obraz Najśw. 
Rodziny fundowany z grosza para-
fian oraz ks. proboszcza Stanisława 
Suchcickiego dla kościółka w Stu-
dziance. Suknie 84 próby srebrne 
i złocone korony. Kamienie niektóre 

prawdziwe. Odnowiony, z lat nie-
pamiętnych ten obraz tu w Stu-
dziance się znajdujący. Świadczę X. 
St. Suchcicki, proboszcz żalski. Na 
wewnętrznej stronie ramy znaj-
duje się napis także ręką księdza 
Suchcickiego: Poświęcony przez 
J.Eks. Arcybiskupa Popiela 24/11 
1904 roku. W 2001 roku obraz od-
nowiony został wraz ołtarzem 
przez Wincentego Przybylskiego 
z Kleszczyna, staraniem księdza 
Grzegorza Mazurkiewicza.

Jako zasłona obrazu Świę-
tej Rodziny przy stole znajduje 
się obraz Święty Jakub Starszy. 
Używany był i zapewne ekspo-
nowany w czasie uroczystości 
odpustowych Św. Jakuba. Nie 
notowany w żadnym katalogu 
zabytków, nie posiada analizy 
konserwatorskiej. Od wielu lat 
nie był wystawiany. Wykonany 
jest techniką olejną na płótnie, 
o wymiarach: szerokość 65, wy-
sokość 75 cm, rama drewniana. 
Namalowany został także przez 
Kazimierza Mireckiego, malarza 
z Warszawy, na zlecenie księdza 
Stanisława Suchcickiego w 1905 
roku. Ufundowany przez rodzi-
nę Burczyńskich z Duszot. Ob-
raz przedstawia świętego jako 
mężczyznę w średnim wieku, 
z ciemnymi kędzierzawymi wło-
sami i takąż długą brodą, ubra-
nego w przepasaną nad biodra-
mi brązową suknię i czerwony 
płaszcz przerzucony przez lewe 
ramię. W prawej, uniesionej ręce, 
trzyma kij pielgrzymi, w lewej, 
opuszczonej na wysokości bio-
dra, księgę, symbolizującą Pismo 
Święte. Na nogach sandały. W tle 
widoczne góry i drzewa. W pra-
wym dolnym rogu widoczne 
sygnowanie: K.Mirecki 05. Obraz 
odnowiony został w 2001 roku 
przez Wincentego Przybylskiego 
z Kleszczyna, staraniem księdza 
Grzegorza Mazurkiewicza. 

Poniżej gzymsu ołtarza na 
czerwonym owalnym tle wi-
doczny jest monogram Maryi 
wśród srebrnych obłoków w oto-
czeniu długich promieni glorii. 
Na gzymsie ustawione są dwie 
skromne wazy. W centralnej czę-
ści górnej nastawy między dwie-
ma kolumnami gorejące serce 
w glorii, umieszczone w profilo-
wanej złoconej ramie o kształ-
cie stylizowanego czwórliścia. 
W zwieńczeniu ołtarza krzyż 
łaciński. Konstrukcja ołtarza 
umożliwia jego obchodzenie. Do 
ołtarza prowadzą dwustopnio-
we schody. Z prawej strony obra-
zu Świętej Rodziny znajduje się 
metalowa tabliczka z napisem: 
Z wyrazami wdzięczności i / po-

dziękowania jako wotum / Zofii 
Sasinowskiej / dla kościoła i Mat-
ki Bożej / w Studziance. Nieste-
ty nie udało mi się ustalić bliżej 
fundatora tegoż wotum, ani daty 
fundacji. Ołtarz główny poddany 
był konserwacji w 1982 roku i po-
nownie odnowiony w 2001 roku 
przez Wincentego Przybylskie-
go z Kleszczyna. Przed ołtarzem 
głównym ustawiono w 1995 roku 
nowy tzw. ołtarz soborowy.

W kaplicy w Studziance 
zwraca uwagę krucyfiks baro-
kowy. Obecnie przechowywany 
jest w pomieszczeniu zakrystii. 
Umieszczony został na belce nad 
prezbiterium, zapewne już w cza-
sie budowy kaplicy w początkach 
XVIII wieku. Przetrwał na belce 
tęczowej do remontu przeprowa-
dzanego przez księdza Wiesława 
Lipkę w 1982 roku. Przeniesio-
ny został wówczas, ze szkodą 
dla wystroju kaplicy, do zakry-
stii, gdzie znajduje się do dzisiaj. 
Wymiary krzyża: wysokość 120, 
szerokość 75; figura: wysokość 
50, ramiona 44 cm. Wykonany 
z drewna dębowego (?), obecnie 
w bardzo złym stanie, wymaga 
szybkiej konserwacji. Zakończe-
nia belek zdobione trzema gał-

kami drewnianymi, w dolnej 
dwiema. W górnej części Titulus 
Crucis INRI. Figura wyrzeźbiona 
została w drewnie, polichromo-
wana. Chrystus przedstawiony 
jako mężczyzna z krótką brodą, 
długimi, falowanymi włosami, 
w koronie cierniowej malowa-
nej na brązowo. Ramiona moc-
no rozpięte, głowa pochylona 
na prawe ramię. Nogi ugięte, 
odsunięte w kolanach od belki. 
Twarz mocno pociągła, wyraźnie 
zaznaczone żebra, z podcięciem 
dołu klatki piersiowej. Perizo-
nium białe, z szerokim supłem, 
przewieszone na biodrach. Belki 
krzyża pionowa i pozioma sze-
rokie, ręce przebite gwoździami. 
Nogi złożone w stopach, przebite 
gwoździem. W dolnej części belki 
pionowej czaszka i skrzyżowane 
piszczele.

W czasie włamania do ka-
plicy w Studziance w kwietniu 
1980 roku skradzione zostało kil-
ka cennych przedmiotów, m.in.: 
suknie i korony oraz wota zdo-
biące obraz Świętej Rodziny, po-
chodzące prawdopodobnie z po-
łowy XVIII wieku. 

Piotr Gałkowski

Kaplica w Studziance (cz. 2)
KOŚCIOŁY W REGIONIE  Ołtarz w kaplicy w Studziance zbudowany został w 1905 roku na pole-
cenie księdza Stanisława Suchcickiego, ówczesnego proboszcza żalskiego. Utrzymany jest w stylu 
neobarokowym, drewniany, polichromowany
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Z dziejów rypińskich przedsiębiorstw 
– MPEC i POM

PRZEDSIĘBIORSTWA  Prezentujemy historie: Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Pań-
stwowego Ośrodka Maszynowego 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej (MPEC)
Nadzór nad dostarczaniem 

ciepła do mieszkań i zakładów 
pracy w latach osiemdziesiątych 
sprawowany był przez Woje-
wódzkie Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej we Włocławku, 
powołane do działalności już 
w 1976 roku. W 1977 roku prze-
jęło ono 11 istniejących wówczas 
w mieście kotłowni, nad który-
mi kontrolę objął oddział WPEC 
Rypin. Oddziałowi rypińskiemu, 
zatrudniającemu wówczas około 
70 pracowników, podporządko-
wano także 6 kotłowni w Lipnie. 
Majstrem, później kierownikiem 
oddziału WPEC w Rypinie, został 
Piotr Ignatowski. Pracę w oddzia-
le rozpoczęli wówczas m.in. Lech 
Grochocki, Józef Czajkowski, Kry-
styna Szmycińska, Zdzisław Siła-
kowski, a w późniejszym okresie 
Marek Ziółkowski i Marek Gło-
wacki. Siedziba biura znajdowała 
się w kotłowni przy Placu Wolno-
ści 14. 

Oddział WPEC Rypin nadzo-

rował w trudnych warunkach 
lat osiemdziesiątych likwida-
cję części dawnych kotłowni 
miejskich, rozbudowę kotłowni 
FAM oraz budowę sieci i węzłów 
cieplnych. Sieć cieplna na osie-
dlach Mławska II, Mławska III, 
Dworcowa, Warszawska, Kosza-
rowa finansowana była z budże-
tu województwa i spółdzielczo-
ści i WPEC Włocławek. Oddział 
WPEC w Rypinie istniał do 30 
listopada 1992 roku, kiedy to 
majątek WPEC Włocławek prze-
jęty został przez miasto. 1 grud-
nia utworzono Miejskie Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej 
(MPEC). Spółka powstała w wy-
niku podziału Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Włocławek. Prezesem 
Spółki mianowany został Ry-
szard Ryczkowski. Kolejnymi 
prezesami Zarządu byli: Marek 
Ziółkowski (1993-1999), Grze-
gorz Malinowski-Pesta (1999-
2011), Piotr Manelski (2011-2015), 
Krzysztof Bączyk (2015-2016) 
i obecnie Wojciech Wiśniewski.

Państwowy Ośrodek 
Maszynowy (POM)
W 1951 roku uruchomiono 

w Rypinie Państwowy Ośrodek 
Maszynowy (POM). Pierwszym 
kierownikiem zakładu został 
mianowany Józef Korzozimski. 
W 1953 roku funkcję tę przejął 
Opłat, a w 1955 roku Lucjan Krau-
ze. W okresie gomułkowskim 
POM prowadził prace głównie 
na rzecz napraw sprzętu dla rol-
nictwa. W 1960 roku w mieście 
posiadał trzy zakłady: dwa znaj-
dowały się przy ulicy Polnej i za-
trudniały 31 i 101 pracowników, 
trzeci przy ulicy Lipnowskiej z 18 
osobami. Kolejnymi dyrektorami 
zakładu byli: Fornalik (1957-1961), 
Chmurzyński (1961-1964) i Cze-
sław Słupkowski (1964). W poło-
wie lat sześćdziesiątych, kiedy 
stanowisko dyrektora POM ob-
jął Marcin Radomski, wcześniej 
dobrze umocowany w struk-
turach PZPR, nastąpiła dalsza 
rozbudowa zakładu i tworzenie 
filii w okolicznych wioskach: 
Skrwilnie, Wąpielsku, Nadrożu, 

Świedziebni. Borykano się jed-
nak z zaopatrzeniem w części 
zamienne do sprzętu rolnego 
i ciągników. Utrzymywano tak-
że własny sprzęt, którym wyko-
nywano prace dla rolnictwa. Po 
przejściu Marcina Radomskiego 
w 1973 roku na stanowisko dy-
rektora Ośrodka Sportu i Rekre-
acji, funkcję dyrektora POM objął 
na krótko Stefan Churski, a od 
1975 roku Zbigniew Stefański. 

Państwowy Ośrodek Ma-
szynowy zarządzany w latach 
osiemdziesiątych przez Zbi-
gniewa Stefańskiego, prowadził 
działalność w kilku wydziałach. 
Wydział produkcji zajmował się 
produkcją części zamiennych do 
maszyn i ciągników dla rolnic-
twa w ramach kooperacji z Ursu-
sem Włocławek, Inofamą Mogil-
no i innymi przedsiębiorstwami. 
Wydział obsługi technicznej 
specjalizował się w naprawie 
maszyn rolniczych oraz samo-
chodów. Świadczył także usługi 
ślusarskie, tokarskie, stolarskie. 
Wydział instalacyjno-montażo-

wy naprawiał drobny sprzęt dla 
rolnictwa, jak dojarki, chłodnie, 
ale także mieszalnie, kotły, itp. 
Przy POM funkcjonowały tak-
że warsztaty uczniowskie, gdzie 
prowadzono szkolenie w zakresie 
mechanika maszyn i ślusarza. 
Zakład dysponował także wła-
snym sprzętem, jak samochody 
ciężarowe, koparki, dźwigi, któ-
rymi świadczył usługi. Prowa-
dzono także kursy, na których 
szkolono kadrę dla rolnictwa, 
w zakresie obsługi maszyn. W la-
tach 1982-1983 POM wybudował 
halę napraw głównych. Kryzys 
końca lat osiemdziesiątych objął 
jednak także produkcję zakładu. 
Próbą ratowania było przekształ-
cenie w 1991 roku w Spółkę pod 
nazwą Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjne, Usługowe i Handlowe 
„POMTOR”. Dyrektorem zarządu 
spółki został były dyrektor POM 
Zbigniew Stefański. Funkcję tę 
pełnił do 1999 roku. Prezesem Za-
rządu POMTOR obecnie jest Ma-
rian Dąbrowski.

Piotr Gałkowski

XX wiek

Cztery kółka 
minus infrastruktura
Posiadanie samochodu w pierwszej połowie XX wieku w Polsce wymagało 
posiadania znacznego majątku, ale także… samozaparcia. Brakowało dróg, 
stacji benzynowych, a zamiast mechaników auta naprawiali kowale.

Po raz pierwszy w Polsce 
stacje benzynowe pojawiły się 
w 1924 roku. Ze względu na licz-
bę samochodów, ich działalność 
ograniczyła się do Warszawy 
i okolic. Co mieli zrobić ci, któ-
rzy nie mieszkali w stolicy, a po-
trzebowali paliwa? Kupowali je 
w aptekach lub składach che-
micznych. Udając się w podróż 
samochodem warto było zaopa-
trzyć się w dodatkowy kanister 
paliwa. Jeszcze w latach 30. na 

południu Polski poruszanie się 
autem było niemal niemożliwe 
ze względu na bardzo rzadką sieć 
stacji paliw. 

W 1939 roku w całej Polsce za-
rejestrowano zaledwie 41 tysięcy 
samochodów. To mniej niż obec-
nie w samym Toruniu. Jeden sa-
mochód przypadał na 10 tysięcy 
mieszkańców.  Dla porównania, 
w tym samym czasie we Francji 
wskaźnik ten wynosił 523, w An-
glii 511, w III Rzeszy (łącznie z Au-

strią) 251, a we Włoszech 100.
Ceny paliw na polskich sta-

cjach benzynowych nie były ni-
skie. Litr benzyny kosztował 80 
groszy, czyli – w przeliczeniu na 
dzisiejsze stawki – ok. 8 złotych. 
Dodajmy, że średnia pensja ro-
botnicza wynosiła wówczas 24 
złote, co można przeliczyć na 35 
litrów paliwa! Ile spalały ówcze-
sne auta? W 1926 roku wyprodu-
kowano polski model o niezbyt 
ładnej nazwie CWS T-1. Na 100 ki-
lometrów spalał 18 litrów paliwa. 
W CWS T-1 zastosowano śruby 
i nakrętki w jednym rozmiarze. 
Identyczne był także zestawy kół 
zębatych w skrzyni biegów i roz-
rządzie. Działo się tak, ponieważ 
w Polsce brakowało warsztatów 
samochodowych, jak i samych 
narzędzi. CWS T-1 można było 
rozebrać przy pomocy jednego 
klucza.

Wracając do benzyny – jej 
ceny wahały się i swój najniższy 
poziom osiągnęły w czasie wiel-

kiego kryzysu gospodarczego 
przełomu lat 20. i 30. XX wieku 
(68 groszy za litr).  Dodajmy jesz-
cze, że Polska nie potrzebowała 
przed wojną dostaw paliwa ze 
złóż arabskich. Rodzime wystar-
czały na krajowe zapotrzebo-
wanie, ale mimo to paliwo było 
drogie. Dlaczego? Wystarczyło 
zapytać polityków. Ci z lubością 
nakładali nowe podatki. Z 68 
groszy płaconych za litr benzyny 
na początku lat 30. tylko 26 gro-
szy trafiało do rafinerii. 8,8 gro-
sza stanowił podatek na fundusz 
drogowy, 11,2 podatek spożywczy, 
2 gr podatek obrotowy itd. Zdawa-
li sobie z tego doskonale sprawę 
członkowie komitetu motoryza-
cji przy ministrze komunikacji. 
Wiosną 1936 r. postulowali nawet 
obniżenie cen do 35 groszy za litr 
benzyny. Czy coś z tego wyszło? 
Oczywiście, że nie.

 Państwo użytkownika sa-
mochodu traktowało jako oso-
bę majętną, więc narzucało do-
datkowe podatki. Wysokie cło 
blokowało możliwość importu 
samochodów zza granicy. Mała 
liczba warsztatów również nie 
zachęcała do zakupu. W wyniku 
zaostrzeń polityki motoryzacyj-
nej w okresie od stycznia 1931 do 
stycznia 1935 r. liczba samocho-
dów spadła. 

Po wprowadzeniu do pro-
dukcji Fiata 508 I próbowano 
odwrócić sytuację, reklamując 

samochody nie jako luksus, a po-
trzebny środek lokomocji, który 
opłaca się nawet przy przebie-
gach 1000 km miesięcznie. Rząd 
po 1936 r. premiował nabywców 
aut ulgami podatkowymi. Mo-
toryzacja kraju była niezbędna, 
szczególnie w ówczesnej sytuacji 
politycznej. W 1938 roku, dzię-
ki nowemu prawu, pozwolono 
na zakup samochodów na raty. 
W 1937 roku Bank Gospodarstwa 
Krajowego uruchomił kredyty 
na popieranie budownictwa ga-
rażowego.

Właściciel samochodu przed 
wojną musiał uronić niejedną 
łezkę, podróżując po polskich 
drogach. Większość była utwar-
dzona kamiennym tłuczniem. 
Kiedy po takiej drodze latem 
przejechał samochód, kurz i pył 
nie opadały przez kilka minut. 
Jesienią łatwo było o poślizg, tym 
bardziej, że ówczesne opony nie 
były takie jak te dzisiejsze. Wiel-
kie zagrożenie dla samochodów 
stanowiły zakręty i ruch konny. 
Auto mogło wylecieć z drogi lub 
wpaść wprost pod konny zaprzęg. 
W 1934 roku ruch samochodowy 
w Polsce stanowił 20 proc. cało-
ści, podczas gdy w Niemczech 20 
proc. stanowił ruch konny.

Na świecie pierwsza stacja 
benzynowa powstała w 1905 
roku w USA. Jeden galon (4,5 l) 
kosztował 27 centów.

(pw)

Pierwsze, podobne do dzisiejszych stacje benzynowe pojawiły się w USA



Auto-Moto

Kupię auta rozbite, stare, skorodowane, 

każdego stanu. Odbiór - gotówka. Kon-

takt tel. 889 883 507

Kupię/Sprzedam

Sprzedam słupki ogrodzeniowe - długość 

2,2 m, średnica 75 mm, grubość 3 mm. 

Tel 889 883 507

Sprzedam agregat 2,2m na cienkiej sprę-

żynie 664 896 441

Nieruchomości

Sprzedam działkę budowlaną  nad jezio-

rem 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

Praca

Zatrudnię kierowcę z kategorią prawa jaz-

dy C+E (na firanę ). Praca w kraju. Kon-

takt 508 304 792

Pracuj z Promedica24 jako Opie-
kunka Seniorów w Niemczech 
i zarób nawet 12 tysięcy w dwa 
miesiące. Bezpłatne kursy języka 
niemieckiego i gwarantowane za-
trudnienie.  Zapraszam na spotka-
nie z rekruterem 2.08 lub 23.08 
w godzinach 10-15, ul. Tylna 1 
Brodnica. Zadzwoń 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 Brod-
nicy. Zapisy trwają. Ostatnie wol-
ne miejsca. Kurs startuje w sierp-
niu. Promedica24. Zadzwoń pod: 
519 690 440.

Rolnictwo

Sprzedam prosięta tel. 695 654 642

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

Różne

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

Usługi

Autoholowanie, pomoc drogowa, prze-
wóz aut lub maszyn do 5 t. Faktura, po-
moc w uzyskaniu auta zastępczego. Tel. 
889 883 507
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Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

Auto Handel-Komis skup i zamiana, Marek  
Wiśniewski, ul. Lidzbarska 10B, Brodnica, 
kontakt pod nr. tel. 603 858 933

AUTO-ZARĘBSKI Części i akcesoria samocho-
dowe ul. Szosa Rypińska 32A. kontakt pod nr. 
tel. 56 683 50 58

mamAUTO – sprawdzone części używane do 
wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 
54 280 2990

Hurtownia motoryzacyjna Auto Complex, 
Brodnica, ul. 18 Stycznia 34, tel. 56 649 86 69

Auto części Ravis, Lipno, ul. Skępska 31, kon-
takt pod nr. tel. 54 288 46 76

AUTO SUMOCKI Opony hurt-detal, sprzedaż, 
wulkanizacja i serwis. Naprawa aut. LAKIERNIA 
PROSZKOWA. Klimatyzacja, Makówiec 67, tel. 
601 927 221

mamAUTO – złomowanie/auto-kasacja – PŁA-
CIMY NAJWIĘCEJ – Odbiór gratis, gotówka! 
54 280 2990

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

Okręgowa stacja kontroli pojazdów AUTO-ZA-
RĘBSKI, ul. Szosa Rypińska 32A. kontakt pod 
nr. tel. 56 683 50 57

Okręgowa stacja kontroli pojazdów Gawrońscy, 
ul. Mleczarska 21, Rypin, tel. 54 444 71 15

Gawrońscy - legalizacja tachografów cyfrowych, 
ul. Mleczarska 21, Rypin, tel. 602 536 686

BUDOWA I REMONTY

PIASEK, ŻWIR oferuje: piasek płukany, sucho 
siany, żwir,  czarnoziem, torf, kruszywo, ka-
mień, tłuczeń, gruz, DOWÓZ, tel. 608 219 596
siany, żwir,  czarnoziem, torf, kruszywo, ka-
mień, tłuczeń, gruz, DOWÓZ, tel. 608 219 596
siany, żwir,  czarnoziem, torf, kruszywo, ka-

El-Dan firma ogólnobudowlana, stany surowe, 
elewacje, dachy, docieplenia, wykończenie 
wnętrz, tel. 792 080 506

Panorama sprzedaż okien, drzwi, rolet, bram, 
parapetów, moskitier, ul. Kościuszki 54, Rypin, 
kontakt pod nr. tel. 509 728 154, 729 353 930

EDUKACJA

Szkoła języków obcych SPARROW, ul. Rynek 
17, Golub-Dobrzyń, tel. 519 844 525

FINANSE I BANKOWOŚĆ

Leasing-Experts oferta specjalna nie tylko dla 
firm, leasingujemy prawie wszystko- auta, kom-
putery, maszyny, urządzenia, tel. 575 665 290

NIERUCHOMOŚCI

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Z nami bezpiecznie sprzedaż , kupisz, wynajmiesz, 
kupujący nie płaci prowizji, tel. 575 665 291

NSP-Nieruchomości Biuro pośrednictwa w ob-
rocie nieruchomościami. Oferujemy profesjo-
nalne przeprowadzenie każdego rodzaju trans-
akcji w nieruchomościach. Golub-Dobrzyń ul. 
Pod Arkadami 11 tel. 531 795 462

OGRODNICTWO

BENSTAL – OGRÓD NARZĘDZIA STAL 
– Piłsudskiego 76A 87-500 Rypin 

Tel. 54 230 90 66 , 519 618 010

ROLNICTWO LEŚNICTWO

HURT / SKLEP

Hurtownia owoców i warzyw, własna produkcja 
pomidorów i ogórków, Brodnica, ul. Podgórna 
80a, 506 079 392

MASZYNY

Importer maszyn i urządzeń rolniczych Krzysz-
tof Jabłoński, Obręb 25, tel. 604 849 435

NAWOZY

Agromax - Hurtownia nawozów i węgla, Brod-
nica, tel. 56 498 23 39

USŁUGI

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

SKŁADY OPAŁU czarny

Dampol skład opału Szczuka, tel. 56 498 12 24

Skład opału, sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
prawdopodobnie najtańszy wegiel w okolicy, 
tel. 730 015 103

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

SPORT I REKREACJA czarny

FITNES / AEROBIC / KULTURYSTYKA

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

ROWERY

STELA-MAR Sklepy rowerowo-sportowe. Ro-
wery,części, akcesoria serwis. Artykuły spor-
towe, Brodnica ul. Kopernika 7, tel. 530 186 
139

STELA-MAR Sklepy rowerowo-sportowe. Ro-
wery, części, akcesoria serwis. Artykuły spor-
towe, Brodnica ul. Farna 4, tel. 784 085 614

STELA-MAR Sklepy rowerowo-sportowe. 
Rowery, części, akcesoria serwis. Artykuły 
sportowe, Brodnica ul. Mostowa 8, tel. 662 
126 961

Salon firmowy Romet - skutery, motocykle, ro-
wery, ul. Piłsudskiego 47, Rypin, kontakt pod 
nr. tel. 600 261 092

USŁUGI

Festyny, Uroczystości rodzinne, wynajem: 
zjeżdżalnia, zamek, euro bungee, wata, po-
pcorn, balony, tel. 507 705 261

SUROWCE / SKUPY czarny

Skup palet - sprzedaż, skup, wymiana, kontakt 
pod nr. tel. 730 015 103

Inter-Pal skup-sprzedaż palet, tel. 531 132 203

ADMINISTRACJA

Starostwo Powiatowe w Rypinie ul. Warszaw-
ska 38 87- 500 Rypin tel. 54 280 24 33

Agencja Restrukturyzacja i Modernizacja Rol-
nictwa ul. Nowy Rynek 5 87-500 Rypin kontakt 
pod nr. tel. 54 280 01 55

Powiatowy Urząd Pracy ul. Nowy Rynek 14 87-
500 Rypin tel. 54 280 21 44

Urząd Gminy Rypin ul. Lipnowska 4 87-500 
Rypin tel. 54 280 21 37

Powiatowy Urząd Pracy ul. Nowy Rynek 14 87-
500 Rypin tel. 54 280 21 44 fax: 54 280 24 79

KULTURA I REKREACJA

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

serwisy

skup aut / demontaż

stacje kontroli pojazdów

usługi

usługi
Budowa i remonty

wykończenie wnętrz

Edukacja
szkoły językowe

Finanse i bankowość
leasing

Nieruchomości
biura nieruchomości

hurt / sklep
Rolnictwo / leśnictwo

maszyny

nawozy

usługi

składy opału

fitness / aerobic
/ kulturystyka

Sport i rekreacja

rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Kultura i rekreacjaKultura i rekreacja

Rypiński Dom Kultury, Kino „Bałtyk” ul. War-
szawska 8 87-500 Rypin tel. 54 280 21 56

Biblioteka Publiczna Miejsko - Powia-
towa ul. Warszawska 20 87-500 Rypin 
tel. 54 280 21 42

Rypińskie Centrum Sportu ul. Dworcowa 11 
87-500 Rypin Tel. 54 233 97 42

NUMERY ALARMOWE

Komenda Państwowej Straży Pożarnej ul. 
Strażacka 4 87-500 Rypin kontakt tel. 54 280 
37 37  lub 54 280 91 53 numer alarmowy 998 
lub 112 z telefonów kom. Pogotowie energe-
tyczne 991 Pogotowie gazowe 992

OŚWIATA

Zespół Szkół nr 1  im. ks. Czesława Lis-
sowskiego ul. Kościuszki 51 87-500 Rypin 
tel. 54 280 20 65

Zespół Szkół nr 5 im. ks. J. Twardowskiego ul. 
Młyńska 12 87-500 Rypin tel. 54 280 36 42

Zespół Szkół Miejskich w Rypinie ul. Sporto-
wa 24 87-500 Rypin tel. 54 280 23 31

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II ul. 
Młyńska 12 87-501 Rypin tel. 54 280 58 47

Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr. Henryka Su-
charskiego ul. 3 Maja 3 87-500 Rypin kontakt 
pod nr. tel. 54 280 51 19

Przedszkole Niezapominajka ul. Gustawa 
Sommera 16 87-501 Rypin tel. 54 280 35 16

Przedszkole nr 1 ul. Młyńska 3 87-500 Rypin 
tel.54 280 57 97

Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Wojska Polskie-
go 11 87-500 Rypin tel. 54 280 31 32

Chatka Puchatka. Punkt przedszkolny. Pan-
kowska J. ul. Jana Pawła II 87-500 Rypin kon-
takt pod nr. tel. 501 024 694

PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNE

Zarząd Dróg Powiatowych ul. Strażacka 1 87-
500 Rypin tel. 54 280 34 04

Wodociągi ul. Elizy Orzeszkowej 4 87-500 Ry-
pin tel. 54 280 24 61

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 2 87-500 Rypin 
kontakt pod nr tel. 54 280 34 32

ZDROWIE

Pogotowie numer alarmowy 999 lub 112 z te-
lefonów kom.

Szpital Powiatowy ul. 3 Maja 2 87-500 Rypin 
ul. 54 280 54 54

Przychodnia przy Szpitalu ul. 3 Maja 2 87-500 
Rypin tel. 54 280 24 26

Przychodnia Dormed ul. Lissowskiego 16 87-
500 Rypin tel. 54 280 76 20

Wykaz aptek w Rypinie: „Pod Orłem” Sp. z o.o. 
Apteka ul. Kilińskiego 7 87-500 Rypin kontakt 
pod nr. tel. 54 280 20 44

Oświata

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 

Zdrowie

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU RYPIŃSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Praca

Różne

RolnictwoNieruchomości

Auto Moto

Kupię/Sprzedam

Usługi

Ogrodnictwo

R E K L A M A  W  C R Y

TEL.  608 688 587
Z A D Z W O Ń

Numery alarmoweNumery alarmowe
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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
region  „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 ar-
tystów z Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu. Rezultatem ich starań było wystawienie muscialu „Cienie”. 
O sztuce, wzlotach i upadkach podczas przygotowań opowiada Paulina Gralik, prowadząca lokalną grupę 
teatralną
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Oryginalne zmagania w Skrwilnie
REKREACJA  Mnóstwo uczestników przyciągnęła impreza zorganizowana w sobotę 28 lipca w Skrwilnie. 
Na mieszkańców i gości z zewnątrz czekał Turniej Sołectw i Patrol Historyczny. Wieczorem zagrali Piękni 
i Młodzi

O G Ł O S Z E N I E

Park podworski w Skrwilnie 
odwiedziła ogromna ilość gości. 
Nie ma się czemu dziwić, po-
nieważ gmina zadbała o wiele 
atrakcji na sobotnie popołudnie. 
Sołectwa zmierzyły się ze sobą 

w dziewiątej edycji Turnieju 
Sołeckiego. Mieszkańcy rywali-
zowali w wielu zabawnych kon-
kurencjach. Drugą z atrakcji był 
Patrol Historyczny, który tego 
lata odwiedził już kilka miejsco-

wości w naszym powiecie. I tutaj 
patrol spotkał się z dużym za-
interesowaniem mieszkańców. 
Długie kolejki stały przy warsz-
tatach oraz do przejażdżek kon-
nych. Najmłodsi chętnie brali 
udział w konkursach. Wszyscy 
z zapartym tchem oglądali zma-
gania rycerskie.

– Rycerze jadący konno są 
grubo ponad 170 cm nad ziemią, 
a podczas jazdy muszą się wy-
chylić do wysokości zaledwie 50 
cm, żeby zebrać szereg pierście-
ni. Poziom trudności zwiększa 
się, gdy trzeba trafić w pierścień 
o średnicy 10 cm. Margines błę-
du jest wtedy bardzo niewiel-
ki, biorąc pod uwagę szerokość 
miecza – tłumaczył Andrzej 
Szalkowski, prowadzący Patrol 
Historyczny.

Dzieci miały do dyspozycji 
punkt animacyjny przygotowany 
przez Stowarzyszenie „Grodzi-
sko”. Największą rzeszę odwie-
dzających przyciągnął koncert 
zespołu Piękni i Młodzi, którzy 
wystąpili wieczorem na specjal-
nie przygotowanej scenie. Park 
był wtedy wypełniony tłumem 
po brzegi.

– IX już Turniej Sołectw 
gminy Skrwilno w urokliwym 
parku okazał się wielkim sukce-
sem organizacyjnym, kultural-
nym i medialnym, integrującym 
nie tylko mieszkańców gminy 
Skrwilno, ale także ogromną 
rzeszę gości przybyłych z są-
siednich województw – ko-
mentuje wójt gminy Dariusz 
Kolczyński. – Na pewno do wy-
boru Skrwilna jako miejsca do 

spędzenia soboty skusił kilku-
tysięczną grupę przybyłych in-
teresujący program pikniku. Po 
zabawnych zmaganiach turnie-
jowych dla reprezentantów so-
łectw bardzo ciekawy okazał się 
Patrol Historyczny, który w spo-
sób przystępny dla różnych grup 
wiekowych prezentował naszą 
historię, oferując wielu chętnym 
możliwość przejażdżek bryczka-
mi. Bardzo dziękuję wszystkim 
mieszkańcom i gościom za tak 
liczny i kulturalny udział w na-
szej imprezie.

Już teraz zapraszamy na 
kolejne wydarzenie plenerowe, 
czyli Święto Konia. Impreza jest 
organizowana w ramach projek-
tu „Koniom Wdzięczni – trady-
cje koniarskie regionu”.

Tekst i fot. (dr)


