
Już w ubiegłym tygodniu 
odebraliśmy kilka telefonów 
w sprawie rypińskiego szpitala. 
Dzwoniły kobiety, matki dzieci 
zaniepokojone sytuacją na od-
dziale dziecięcym. – Byłam ze 
swoim 3-letnim dzieckiem i nie 
zostałam przyjęta. Mało tego, 
uzyskałam informację, że ma zo-
stać zamknięty oddział dziecięcy, 
dalej kolejne oddziały. Jako przy-
czynę podaje się braki kadrowe. 
Ponoć ordynator pediatrycznego 
chce odejść – powiedziała nam 
zaniepokojona kobieta.

Pogłoski o planowanym za-
mknięciu pediatrii się powtarza-
ły, dlatego o sytuację zapytaliśmy 
kierownictwo szpitala. – Dyrek-
cja SPZOZ w Rypinie nie zamie-
rza dokonać zamknięcia ani za-
wieszenia oddziału dziecięcego. 
W niektórych przypadkach dzieci 

są czasowo przekazywane do in-
nych placówek medycznych. Do-
tychczasowa ordynator oddziału 
dr Suchecka złożyła rezygnację 
z funkcji ordynatora z przyczyn 
zdrowotnych, obecnie przebywa 
na urlopie, ze szpitalem jednak 
się nie rozstaje i w dalszym ciągu 
współpraca będzie kontynuowa-
na – mówi dr Michał Jonczynski, 
dyrektor Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
im. Franciszka Dłutka w Rypinie.

Jak wyjaśnił szef placówki, 
kierownictwo szpitala jest w trak-
cie restrukturyzacji oddziału 
dziecięcego i na tym etapie zakres 
leczenia na oddziale jest ograni-
czony. – Ogólna sytuacja lekarzy 
w Polsce, a zwłaszcza pediatrów 
jest bardzo trudna. Jesteśmy na 
etapie ustaleń, a sytuacja szpita-
la jest prawidłowa. Jesteśmy też 

w stałym kontakcie z NFZ ws. 
wypłaty należnych zaległości. In-
formuję także, że starosta rypiń-
ski wsparł szpital przy zakupie 
nowoczesnej wieży do operacji 
laparoskopowych i karetek. Woje-
woda kujawsko-pomorski przeka-
zał nam znaczną kwotę pieniędzy 
na zakup kolejnej nowej karetki 
dla szpitala. Te dobre gesty i życz-
liwość mediów i społeczeństwa 
bardzo poprawiły funkcjonowanie 
i postrzeganie szpitala – uspokaja 
Jonczynski.

Ale nie wszystkich to przeko-
nuje. W poniedziałek burmistrz 
Paweł Grzybowski, radni miej-
scy i powiatowi wystosowali list 
otwarty do starosty Zbigniewa 
Zgórzyńskiego, jako do organu 
prowadzącego szpital, z żądaniem 
złożenia wyjaśnień. List skierowa-
ny został także do redakcji CRY.

– Kierowani troską o dobro 
mieszkańców miasta oraz gmin 
powiatu rypińskiego, a także za-
niepokojeni kolejnymi doniesie-
niami na temat nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu rypińskiego 
szpitala żądamy wyjaśnień. Co jest 
powodem paraliżu oddziałów: po-
łożniczego, ginekologicznego oraz 
pediatrycznego i jak długo będzie 
trwał ten anormalny stan? 

dokończenie na str. 3

RYPIN  Burmistrz Paweł Grzybowski i radni wystosowali list 
otwarty do starosty rypińskiego Zbigniewa Zgórzyńskiego w 
sprawie szpitala. Swoje obawy o naszą lecznicę do redakcji CRY 
kierowali też mieszkańcy powiatu
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WYWIAD   Dramatyczne historie alkoholików

Alkoholizm to straszny nałóg, który niszczy nie tylko osoby pijące, ale 
i całe rodziny. Ale nawet z najgorszego położenia można wyjść, o czym 
mówi w rozmowie z naszą redakcją terapeutka uzależnień Hanna Mankie-
wicz. Wywiad przeprowadzony przy okazji spotkania z młodzieżą w Radzi-
kach Dużych przeczytacie na str. 4.

Fot. (ak)
Tak niestety wygląda wiele osób uzależnionych od alkoholu. Na zdj. kadr 
z pobliskiego Włocławka

Co dalej z ROTR?
W piątek 6 lipca odbyło się spotkanie pracowników 
mleczarni z wiceprezesem ds. produkcji i techniki 
Jackiem Smolińskim, który poinformował zebranych 
o sytuacji w firmie.

Rypin

O bardzo trudnej sytuacji ry-
pińskiej mleczarni piszemy już od 
trzech tygodni. Niestety odbywa-
jące się spotkania i rozmowy na-
dal nie dają rozwiązania, a firma 
z blisko stuletnią tradycją chyli się 
ku upadkowi. Kierownictwo ROTR 
nadal nie składa jednak broni 
i walczy o uratowanie spółdzielni.

– Muszę złożyć wniosek 
o upadłość, tego wymaga ode 

mnie prawo. Jednocześnie będę 
składał wniosek o restruktury-
zację spółdzielni. Chcę przeko-
nać sąd, że mamy jeszcze szansę. 
Nadal istnieje nadzieja na wejście 
inwestora strategicznego, kto to 
będzie i na jakich zasadach na ra-
zie nie mogę powiedzieć, najbliż-
sze dni pokażą czy tak się w ogóle 
stanie. 

Dokończenie na str. 3
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Ruszą roboty na moście
RYPIN  Na początku roku władze miasta chwaliły się planowanymi, milionowymi inwestycjami jakie 
miał przeprowadzić Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie miasta oraz powiatu. W przyszłym tygo-
dniu ruszy wreszcie pierwsza z nich – przebudowa przeprawy na Rypienicy
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Jeszcze w styczniu pisaliśmy 
o planowanych przebudowach 
infrastruktury drogowej w na-
szym mieście. Burmistrz Paweł 
Grzybowski zaznaczał wówczas, 
że o przeprowadzenie robót 
w obrębie drogi wojewódzkiej 
nr 534 biegnącej od Grudziądza 
poprzez Wąbrzeźno i Golub-
Dobrzyń do  Rypin zabiegał już 
od pewnego czasu. – Ulica To-
ruńska, T. Kościuszki, Powstania 
Styczniowego to odcinki drogi 
wymagające remontu. Kluczowe 
miejsca dla miasta to oczywiście 
skrzyżowanie ulic Piaski, Toruń-
skiej i Mleczarskiej, skrzyżowa-

nie Lipnowska- T. Kościuszki 
i oczywiście most na Rypienicy. 
W ostatnim tygodniu wpłynęło 
do urzędu pismo informujące 
o zakończeniu procedury prze-
targowej i wyłonieniu wykonaw-
cy przebudowy mostu – mówi 
burmistrz Paweł Grzybowski.

To świetna informacja dla 
nas wszystkich, choć zapewne 
kierowcy odczują utrudnienia. 
Remont rozpocznie się już 23 
lipca, a ZDW zapewnia, że ro-
boty zakończą się najpóźniej 
30 listopada tego roku. – Prace 
rozpoczną się od rozbiórki na-
wierzchni. Wykonywane będą 

połówkowo, by przez cały czas 
zachować przejezdność. Most 
zostanie wzmocniony w niety-
powy sposób. Od spodu drogo-
wcy wstawią stalową konstruk-
cję z blachy falistej, a przestrzeń 
pomiędzy istniejącym obiektem 
i stalową osłoną wypełni beton 
– informuje Zarząd Dróg Woje-
wódzkich.

W ramach inwestycji zostaną 
wykonane również przebudowy 
chodników, przyległych murów 
oporowych, a także nowa jezd-
nia i balustrada. Opłaci się za-
tem poczekać do jesieni, miasto 
tylko na tej modernizacji zyska. 

A co? Przede wszystkim nową 
nośność – 40 ton i zwiększenie 
natężenia ruchu aż do ok.  4700 
pojazdów na dobę.

Warto dodać, że ZDW planu-
je także rozbudowę ul. Kościusz-
ki i Lipnowskiej, gdzie wydzielo-
ne zostaną dodatkowe pasy do 
skrętu w lewo, co również po-
zytywnie wpłynie na płynność 
i bezpieczeństwo ruchu w tej 
części miasta. – Początkowo li-
czyliśmy, że uda się zrealizować 
tę inwestycję w roku ubiegłym, 
poczyniliśmy nawet konieczne 
przygotowania, poszerzając te-
ren oraz przebudowując frag-

ment ogrodzenia okalającego 
kościół ewangelicko-augsburski. 
Niestety nie udało się znaleźć 
inwestora, który czułby się na 
siłach, zrealizować tak istotną 
przebudowę. Dostaliśmy infor-
mację, że już w najbliższym cza-
sie zostanie ogłoszony przetarg, 
który mam nadzieję, że jeszcze 
w tym roku Zarząd Dróg Woje-
wódzkich wyłoni wykonawcę, 
który sprawnie i dobrze prze-
prowadzi modernizację tego 
skrzyżowania. – podsumowuje 
włodarz miasta.

(mr)

Rypin

Rewolucje na starym mieście
Tajemnicą poliszynela jest fakt, że stara część miasta nie jest wizytówką Rypina. 
W tym roku ruszają poważne modernizacje okolicznej infrastruktury drogowej, 
jednak okazuje się, że magistrat ma większe plany co do tej części miasta.

Jakie to plany? Rewitaliza-
cja pełną parą. Trzeba przyznać, 
że wizualizacje robią wrażenie. 
Atrakcyjne nasadzenia, wyzna-
czone tereny zielone, miejsca 
dla odpoczynku – to część z za-
planowanych zmian.

– Od dłuższego czasu pro-
wadziliśmy rozmowy ze spółką 
Orlen, która była właścicielem 
działki przy ul. Powstania Stycz-
niowego. Wszyscy pamiętamy, 
że w tym miejscu swego czasu 
istniała stacja paliw. Stacja zo-
stała zlikwidowana, a miejsce 
zupełnie niewykorzystane stra-
szyło swoim stanem. Postanowi-
liśmy odkupić ten teren od spół-
ki Orlen, by podobnie jak na ul. 
Dworcowej stworzyć przestrzeń 
przyjazną oku, mogącą stać się 

wizytówką miasta. W ostatnim 
tygodniu miastu udało się sfi-
nalizować transakcję, co nas 
bardzo cieszy. Nowe zagospo-
darowanie działki będzie spójne 
z planem rewitalizacji tej części 
miasta – opowiada burmistrz 
Paweł Grzybowski.

Pierwszy etap rewitalizacji 
obejmie ulice prowadzące od 
strony Rynku do ulicy Powsta-
nia Styczniowego. W planach 
przede wszystkim przebudowa 
nawierzchni z kostki betonowej 
i murku oporowego przy ul. Po-
wstania Styczniowego oraz ulic 
poprzecznych między ul. Rynek 
a ul. Powstania Styczniowego. 
Zmiany czekają także ulicę Ry-
nek, która doczeka się nowych 
nasadzeń, a krajobraz urozma-

ici także fontanna. Rynek oraz 
sąsiednie ulice: Jana Pawła II 
i Zduńska, również doczekają 
się rewitalizacji: zostanie zmo-
dernizowany odcinek drogi oraz 
chodniki. Dawny Plac Wolności 
to miejsce, skąd na Rypin spo-
gląda posąg św. Jana Chrzciciela. 
Władze miasta nie ukrywają, że 
pomnik ma już swoje lata i ko-
nieczna jest jego wymiana. Tym 
razem wybór rzeźby świętego, 
by uniknąć kontrowersji,  zosta-
nie dokonany po konsultacjach 
z mieszkańcami. Rewitalizacji 
doczeka się także stary magi-
strat. Już wkrótce miasto ogłosi 
przetarg, który wyłoni wyko-
nawcę tego zadania.

(mr)
fot. UM Rypin

Nowa karetka 
dla szpitala
Sześć szpitali z naszego województwa otrzymało do-
finansowanie na zakup nowych karetek. Wśród nich 
szpital rypiński.

Rypin

Kujawsko-Pomorski Urząd 
Wojewódzki dofinansuje zakup aż 
sześciu karetek dla wybranych pla-
cówek. Najwięcej, bo aż 417 tys. zł. 
otrzyma rypińska lecznica, dzięki 
czemu placówka jeszcze w tym 
roku wzbogaci się o nową karetkę. 
Swoich zabiegów o dofinansowa-
nie rypińskiego szpitala nie krył 
burmistrz Paweł Grzybowski.

– Cieszę się, że do naszych 
mieszkańców trafi nowa karetka. 
Na początku roku premier Mora-
wiecki przeznaczył 2,5 mln złotych 
na ten cel dla naszego wojewódz-
twa. Zarząd Okręgowy PiS przyjął 

wspólną propozycję moją, prze-
wodniczącego Jarosława Sochac-
kiego i wiceprzewodniczącego Sła-
womira Malinowskiego, aby część 
dofinansowania trafiło do Rypina. 
Cieszę się niezmiernie, że nasza 
placówka także i dzięki naszym 
staraniom zostanie wzmocniona. 
Najważniejsze dla nas jest to, że 
karetka, która pomoże ratować 
zdrowie i życie naszych mieszkań-
ców zostanie specjalnie dla rypiń-
skiej placówki zakupiona, nie bę-
dzie to sprzęt leasingowy – mówi 
Grzybowski.

(mr), fot. archiwum
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Zamieszanie wokół...
RypinNasza firma 

przejmuje Francuzów
RYPIN  Damix to krajowy lider w produkcji wózków sklepo-
wych. Wspólnie ze spółką zależną Produs Shop Service z pod-
warszawskiego Sękocina finalizuje transakcję zakupu 70 proc. 
akcji znanego producenta stalowych wózków dla supermarke-
tów, hoteli i lotnisk

R E K L A M A

Dokończenie ze str. 1
Jednocześnie prowadzimy inne 
działania, aby uratować spółdziel-
nię. Na razie bardzo was proszę 
o przychodzenie do pracy i cier-
pliwość. Jak tylko będą jakieś kon-
krety zostaniecie poinformowani 
– mówił do zebranych Smoliński.

Zwolnień grupowych jak 
dotąd nie było. Obecnie jest za-
trudnionych 235 osób Od marca 
do dziś wypowiedzenie dostało 

17 pracowników (z różnych dzia-
łów, nie tylko produkcji). Jacek 
Smoliński jest nadal wicepreze-
sem, chociaż po rezygnacji  Ma-
riusza Trojakowskiego de facto 
kieruje zakładem. Na drugiego 
członka zarządu został powołany 
wiceprzewodniczący rady nad-
zorczej Sławomir Dolecki.

Do sprawy wrócimy.
Tekst i fot. 

Jolanta Dołęgowska

Rypin

Co dalej z ROTR?

dokończenie ze str. 1
Co jest przyczyną zatorów 

finansowych SP ZOZ w Rypi-
nie i jak to możliwe, że szpital 
pozostawiony w dobrej kondy-
cji finansowej (kilkumilionowe 
oszczędności) nie realizuje na 
czas zobowiązań finansowych? 
Czy szpital powiatowy reali-
zujący skomplikowane zabiegi 
medyczne, z których korzystają 
pacjenci z całej Polski, nie powi-
nien zaspokajać również podsta-
wowych potrzeb mieszkańców 
miasta i powiatu? – pytają w li-
ście otwartym rypińscy samo-
rządowcy.

Podpisani pod listem bur-
mistrz i radni przekonują, że 
w ich odczuciu priorytetem każ-
dego szpitala powiatowego jest 
dbanie o zapewnienie wszyst-
kim mieszkańcom podstawowej 
opieki zdrowotnej, do której po-
trzebne są sprawnie funkcjonu-
jące wszystkie oddziały szpital-
ne. – Nasi mieszkańcy zasługują 

na jak najlepszą opiekę w tym 
zakresie i tej opieki oczekują. 
Nie powinno dojść do sytuacji, 
w której nasze dzieci będą rodzić 
się w ościennych szpitalach, gdyż 
rypińska placówka, choć świetnie 
wyposażona, nie potrafi sprostać 
oczekiwaniom swoich pacjentów 
– dodają w liście samorządowcy.

List trafił do naszej redakcji 
we wtorek (10.07) późnym popo-
łudniem, tuż przed zamknięciem 
wydania CRY, a więc nie mieliśmy 
możliwości uzyskania odpowie-
dzi starosty Zgórzyńskiego na 
postawione pytania. Wysłaliśmy 
jednak oficjalne zapytanie i do 
sprawy z pewnością wrócimy.

Pod listem podpisali się rad-
ni: Jarosław Nowatkowski, Tade-
usz Dworzyński, Sławomir Ma-
linowski, Zbigninew Kędzierski, 
Monika Kalinowska, Barbara Ewa 
Górecka, Piotr Czarnecki, Walde-
mar Murawski, Mirosław Mary-
nowski oraz Jarosław Sochacki.

(ak), fot. archiwum

Rypińska firma jest liderem 
w produkcji wyposażenia sklepów, 
największym w Polsce i czołowym 
w Europie producentem wózków 
sklepowych. Damix specjalizuje się 
w produkcji wyposażenia dla skle-
pów, marketów i hipermarketów 
każdej branży, magazynów i stacji 
paliw. Szeroki asortyment pro-
duktów obejmuje wózki sklepowe 
i transportowe, systemy prowa-
dzenia klienta, w tym bramki elek-
troniczne i mechaniczne, stoły 
i kosze ekspozycyjne do sprzedaży 
i prezentacji towarów. Damix ma 
bogatą ofertę produktów uzupeł-
niającą na potrzeby branż FMCG, 
AGD, budowlanej, tekstylnej, 
a także przemysłu. Szeroka jest 
oferta dla branż magazynowania 
i logistyki. Znacząca jest produkcja 
ekspozytorów POS&POP.

Ostateczne domknięcie trans-
akcji nastąpi latem tego roku. Za 
przejęcie większościowego pakie-
tu akcji francuskiego potentata 
Damix i Produs zapłacą kilkana-
ście milionów euro. Dzięki akwi-
zycji firma zwiększy potencjał 
produkcyjny połączonych przed-
siębiorstw.

– Chcemy wejść do pierwszej 
ligi europejskich dostawców wy-
posażenia sklepów, hoteli i lotnisk. 
Kupując znaną francuską markę 
z 90-letnim doświadczeniem po-
kazujemy, że Polacy też mogą do-
konywać ekspansji na zachodnich 
rynkach. Planujemy kolejne inwe-
stycje w innych krajach Europy – 
mówi Leonard Murawiec, prezes 
zarządu Damixu.

Korzenie Damixu sięgają 
1975 r. Dynamiczny rozwój spółki 

nastąpił w 2007 r., po zakupie spół-
ki Siegel Polska, należącej do Sie-
gel GmbH, upadłego niemieckiego 
producenta wózków i wyposaże-
nia sklepowego. Do grupy Damix 
należą też spółki Produs Service 
w Moskwie, Polidar w Czechach, 
TM Drutopol w Golubiu-Dobrzy-
niu i RDR w Rypinie. Konstruktorzy 
i technolodzy firmy stworzyli 80 
modeli certyfikowanych wózków 
marki Produs, wykorzystywanych 
w marketach, hotelach i magazy-
nach. Szacuje się, że jeżeli trans-
akcja zostanie skutecznie zawarta, 
obroty grupy w 2018 roku osiągną 
poziom 85 mln euro.

Strategicznymi klientami Da-
mixu są duże polskie i zagraniczne 
sieci handlowe, m. in. Kaufland, 
Biedronka, Polomarket, Real, Au-
chan, Castorama, Leroy Merlin, 
Bricoman. Wózki marki Produs są 
używane przez konsumentów nie 
tylko w krajach Unii Europejskiej, 
Europy Wschodniej (Rosja, Biało-
ruś, Ukraina), ale także na Bliskim 
Wschodzie.

(ak)
 fot. Damix.pl
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Od picia denaturatu do właściciela firmy, 
czyli jak wyjść z nałogu

WYWIAD  Nałogów jest wiele, a jednym z najczęściej spotykanym w naszym otoczeniu jest alko-
holizm. O sposobach leczenia uzależnienia od trunków, dramatycznych historiach ludzkich z tym 
związanych, a także o innych nałogach z terapeutką Hanną Mankiewicz w Radzikach Dużych (gm. 
Wąpielsk) rozmawiała Jolanta Dołęgowska

– Jak długo zajmuje się pani 
terapią uzależnień i co spowo-
dowało, ze wybrała pani ten za-
wód?

– W tym roku minie 20 lat. 
Skończyłam resocjalizację, zaczę-
łam pracę w szkole, gdzie m. in. 
zajmowałam się profilaktyką uza-
leżnień wśród młodzieży. Temat 
zainteresował mnie na tyle, że po 
trzech latach zdecydowałam się 
odejść ze szkoły i rozpocząć pracę 
terapeutki.

– Jakie uzależnienia obec-
nie są najczęstsze, a jak to było 
na początku pani pracy?

– Gdy rozpoczynałam pracę, 
przeważał alkoholizm, inne wy-
stępowały sporadycznie. Obecnie 
pacjentów uzależnionych od picia 
mam 20-25%, pozostali to narko-
mani, ofiary dopalaczy. Dużo jest 
uzależnień behawioralnych, czyli 
od zachowań takich jak hazard, 
pracoholizm, kompulsywne obja-
danie się, seksoholizm i najnow-
sze – uzależnienia od internetu, 
gier komputerowych, telefonu ko-
mórkowego, ćwiczeń fizycznych. 
Obniża się również wiek pacjen-
tów, jeszcze kilkanaście lat temu 
mieliśmy na oddziale najwięcej 
45-55-latków, obecnie przeważają 
30-kilkulatkowie, niejednokrotnie 

Terapeutka Hanna Mankiewicz opowiada 
o sposobach radzenia sobie z nałogami

usidleni przez kilka nałogów.
– Co pani sądzi o karaniu 

ludzi za posiadanie narkotyków 
w małych ilościach na własny 
użytek?

– W profilaktyce ważny jest 
przekaz normatywny, czyli co jest 
właściwe a co nie. Jeśli nie będzie-
my karać za posiadanie narkoty-
ków informujemy, że można je 
mieć. W związku z tym jestem za.

– A skutki takich kar? Mło-
dy człowiek trafia do więzienia 
i często demoralizuje się jeszcze 
bardziej.

– Oczywiście możemy na to 
patrzeć z tej strony, czy tam na-
stępuje resocjalizacja, czy pogłębia 
się demoralizacja, ale jeśli pozwo-
limy im na posiadanie narkoty-
ków, przyczyniamy się do depra-
wacji tych, których mamy chronić, 
tych którzy jeszcze są wolni od 
nałogów.

– Z jakiego uzależnienia 
najtrudniej wyprowadzić, czy 
w ogóle jest jakaś klasyfikacja?

– Uzależnienie od narkotyków 
jest wyjątkowo silne psychicznie 
i fizycznie, alkoholowe wydaje mi 
się trochę mniejsze. Może dlatego 
że alkoholizmem zajmujemy się 
dłużej, mamy wypracowane me-
tody, istnieje duża sieć pomocy 

takim ludziom. Nie bez znaczenia 
jest zmniejszająca się tolerancja 
na niestosowne i agresywne za-
chowania pijanych osobników, 
z ostracyzmem włącznie.

– Dlaczego ludzie piją, biorą 
narkotyki czy dopalacze?

– W ten sposób uciekają od 
rzeczywistości, od problemów, 
od cierpienia. Te substancje dają 
odlot, odrealniają, pozwalają na 
chwilę zapomnieć o trudach życia, 
przynoszą ulgę, relaksują.

– Jakie metody terapeutycz-
ne stosuje pani w swojej pracy, 
jaka jest ich skuteczność?

– W profilaktyce, a jest to pra-
ca przede wszystkim z młodzie-
żą, mam swój schemat. Uważam, 
że powodem sięgania po środki 
psychoaktywne jest zazwyczaj 
huśtawka emocjonalna, niska sa-
moocena, nieumiejętność odma-
wiania. Uczę ich kontrolowania 
emocji, asertywności, staram się 
zbudować poczucie własnej war-
tości. To jest szalenie ważne, za-
chęcam rodziców, by mówili swo-
im dzieciom co w nich dobre.

– Jak motywować uzależ-
nioną osobę do podjęcia tera-
pii?

– Słowo motywować zastą-
piłabym stwierdzeniem – dobrze 
zainterweniować. Trzeba poka-
zać pewne fakty. Faktem jest, że 
w tym tygodniu piłeś przez trzy 
dni, faktem jest, że z ostatniej wy-
płaty 80% przepiłeś. Jeśli to nie 
daje rezultatów zawsze można 
wybrać drogę sądową i przymusić 
do leczenia.

– Czy przymusowe leczenie 
jest skuteczne?

– Tak, tak samo jak dobrowol-
ne, procentowo nie widzę różnicy. 
Osiem tygodni terapii na oddziale 
z reguły nie jest obojętne.

– Jak taka terapia wygląda?
– Najpierw uświadomienie 

problemu, potem nauka radze-
nia sobie z uzależnieniem i jego 
skutkami, na koniec opracowanie 
strategii kontynuowania terapii 
po wyjściu z ośrodka.

Pacjentów po leczeniu za-
mkniętym zazwyczaj czeka kon-
frontacja z niezałatwionym lub 
zaniechanymi sprawami. Mówię 
im obrazowo, że jeśli zostawiłeś 
brudny pokój, musisz wrócić i po-
sprzątać, jeśli masz niespłacone 
długi w banku, musisz je zacząć 
spłacać, itd. Nic z tego co zostawi-

łeś, idąc do ośrodka, nie zniknęło, 
trzeba się z tym zmierzyć. By to 
wszystko udźwignąć, potrzebna 
jest dalsza terapia, najlepiej w gru-
pach. Powrót do normalnego ży-
cia wymaga niejednokrotnie dużo 
siły.

– Czy w swojej praktyce 
miała pani jakieś bardzo ciężkie 
przypadki, z którymi udało się 
pani z sukcesem poradzić?

– Przychodzą mi na myśl 
dwie sytuacje. Pierwsza, to męż-
czyzna, który mieszkał w kartonie 
przy śmietniku, a jego całym ma-
jątkiem była butelka denaturatu. 
Obecnie jest właścicielem firmy 
zatrudniającej około 50 pracowni-
ków. Pokonał uzależnienie i udało 
mu się zbudować na nowo swoje 
życie. Druga, to 67-letni alkoholik, 
którego do poradni przyprowa-

dziła żona. Gdy zapytałam ją, od 
kiedy mąż pije, odpowiedziała że 
od zawsze, od początku małżeń-
stwa. Zmobilizowała się do działa-
nia, gdy zasnął przytulony do ka-
loryfera i dotkliwie się poparzył. 
Wówczas zaczęła się bać o jego 
życie. Mężczyzna przychodził na 
terapię systematycznie. Po skoń-
czeniu leczenia utrzymywaliśmy 
kontakt i powiedział mi, że te kil-
ka lat trzeźwości to najpiękniejszy 
okres w życiu jego i rodziny (zmarł 
po czterech latach od momentu 
rozpoczęcia terapii). Cieszył się, że 
jego mały wnuczek nie będzie pa-
miętał nietrzeźwego dziadka.

– Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję.

Fot. Jolanta Dołęgowska 
i (ak)
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Skuteczna metoda usuwania bólu kręgosłupa, stawów i mięśni
Ludmiła Maciejewska – Terapeuta Manualny – Technik Masażysta przedstawia metodę terapii, która w swym działaniu robi cuda. 

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

Terapeutka ukończyła studia 
z dziedziny rehabilitacji i szkołę 
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 na-
uki. Sukces zawdzięczam pewnej 
metodzie, która polega na masa-
żu leczniczym oraz pozwala na 
szybkie określenie i rozpoznanie 
przyczyny bólu.

Twórcą metody masażu 
w terapii kręgosłupa jest chi-
ropraktyk Kazimierz Mytnik. 
Metodę stworzył w 2005 roku 
w Nowym Jorku, gdzie mieszkał 
i praktykował dla Polonii Ame-
rykańskiej. Metoda powstała, 
by szybko i skutecznie usuwać 
problemy związane z bólem krę-
gosłupa, stawów i mięśni dla za-
pracowanej Polonii na Greenpo-
int. Metoda się sprawdziła i dziś 
korzystają z niej pacjenci w kra-
ju i za granicą. Teraz i Ty możesz 
poznać tę metodę, przychodząc 
na terapię do Ludmiły Macie-
jewskiej, która uczyła się meto-
dy u samego twórcy Kazimierza 
Mytnika.

Założeniem metody jest 
likwidowanie przyczyn, a nie 
objawów. W masażu tym wyko-
rzystuje się zależność między 
obszarami skóry, tkanki pod-

skórnej i tkanki mięśniowej oraz 
naczyniami i narządami we-
wnętrznymi, które są unerwio-
ne przez te same odcinki rdze-
nia kręgowego. Metoda pracuje 
z układem nerwowym, mięśnio-
wym, wydalniczym.  

Nowoczesna metoda uspraw-
nia mięśnie, które w sposób na-
turalny przywracają sprawność 
kręgosłupa. Metoda jest bez-
pieczna nawet w schorzeniach 
u osób starszych, u których czę-
sto możemy napotkać osteopo-
rozę czy osteofitozę kręgów. 

– Terapia sprawdza się w li-
kwidowaniu problemów pocho-
dzących od dysfunkcji kręgosłu-
pa i mięśni, np. bóle głowy, bóle 
w odcinku szyjnym, drętwienia 
rąk, rwa barkowa, rwa kulszo-
wa, rwa udowa, bóle w odcinku 
szyjnym, bóle w odcinku pier-
siowym, lędźwiowym, bóle nóg 
i wielu innych schorzeniach, 
z którymi inne terapie sobie nie 
radzą – mówi Pani Ludmiła.

Jej szybkość, skuteczność, 
a przede wszystkim trafna dia-
gnoza sprawią, że można pa-
cjentowi pomóc bardzo szybko, 
nawet na trzech spotkaniach. 
Oczywiście w zależności od pro-
blemu, z jakim się spotykamy.

– Zdarzają się, jak to okre-
ślam „stare sprawy” (przewle-
kłe), które wymagają większej 
liczby wizyt, jak również kon-
taktu z lekarzem specjalistą, 
w celu podania farmakologii, by 
szybciej wyprowadzić pacjenta 
ze stanu przewlekłego – dodaje 
terapeutka.

W trudnych przypadkach, 
metoda wymaga dostarczenia 
dokumentacji medycznej np. 

rtg, rezonans magnetyczny, hi-
storia leczenia lub wypis ze szpi-
tala itp.

Każdy przypadek, jest inny, 
więc metoda jest stosowana in-
dywidualnie do każdego pacjen-
ta.

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

– Metoda, na której pracu-
je jest najlepszą formą masażu 
w terapii kręgosłupa,  z jaką się 
spotkałam. Efekty, jakie widzę 
w pracy z pacjentami są niezwy-
kle zachwycające – dodaje Lud-
miła Maciejewska.

– 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 
serdecznie zapraszam.

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

– Praca to nie tylko mój 
zawód, ale i pasja. Kocham pra-
cować z pacjentami i pomagać 
w powrocie do zdrowia. Zdrowie 
to największe bogactwo człowie-
ka, więc dbajmy o nie jak najle-
piej przez cały czas – mówi Pani 
Ludmiła.

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

Najgorzej jest po południu 
i wieczorem, gdy kilka dni pod rząd 
jest upalnie. Wtedy ciśnienie w kra-
nach jest bardzo słabe albo w ogó-
le nie można korzystać z wody. – 
Niektórzy podlewają sobie ogródki, 
a my nie mamy nawet wody do pi-
cia czy gotowania obiadu. Nie mo-
żemy też wykąpać naszych dzieci. 
Problem pojawia się zawsze, gdy 
przychodzi lato – żali się miesz-
kanka sąsiedniego powiatu lipnow-
skiego.

Problem mieszkańców jest zna-
ny władzom, które w kryzysowych 
momentach dostarczają im wodę 
w zbiornikach na czas braków tej 
z wodociągu. Podjęto także działa-
nia, aby znaleźć przyczynę takiego 
stanu rzeczy. Pod uwagę brane jest 
ciśnienie, przekrój rur oraz ilość 

wydobywanej wody. Wójt gminy 
Kikół zwraca uwagę na liczby, które 
pokazują skalę problemu. Średnio 
na dobę mieszkańcy gminy zuży-
wają ok. 1200 m³ wody. Natomiast 
liczba ta wzrasta nawet do 2500 m³ 
w czasie upalnych dni. W okresie 
jesienno-zimowym zasoby gminy 
są wykorzystywane jedynie w po-
nad 50 proc. W okresie letnim na-
tomiast okazuje się, że w niektó-
rych sołectwach brakuje bieżącej 
wody. Sytuacja w ocenie władz 
jest zastanawiająca. Wody brakuje 
w trzech sołectwach gminy Kikół, 
a tymczasem w odległej miejsco-
wości Sikórz w gminie Chrostkowo, 
do której sprzedawana jest woda 
z tego samego ujęcia zlokalizowa-
nego w miejscowości Konotopie, 
ciśnienie jest odpowiednie.

Niewystarczająca może być 
przepustowość rurociągów, które 
montowano ponad 30 lat temu. 
Nie przewidywano wtedy, że tyle 
domów, a także wielkie fermy będą 
korzystać z tej wody. Może się oka-
zać, że konieczna będzie jej wymia-
na. Co więcej, zapadła już decyzja 
o likwidacji hydrantów, które zlo-
kalizowane są daleko od domostw. 
Prawdopodobnie używane są nie-
legalnie do podlewania plantacji 
czy zasilania stawów. Straty z tego 
tytułu stanowią prawie 30 proc. 
wody w całym obiegu.

W ubiegłym tygodniu odbyło 
się spotkanie mieszkańców i soł-
tysów miejscowości, w których 
problem braku wody występuje. 
Docelowo ma go rozwiązać budo-
wa nowej stacji uzdatniania wody. 

Trwa dyskusja, w którym miejscu 
miałaby powstać. Nowa stacja ma 
wydobywać ok. 800 m³ wody na 
dobę, co ma zabezpieczyć miesz-
kańców całej gminy w wodę. Obec-
nie korzysta także z ujęć w Czer-
nikowie i Chrostkowie. Celem jest 
uniezależnienie się od dostaw ze-
wnętrznych.

– W budżecie na przyszły rok 
chcemy zabezpieczyć środki na 
budowę nowej stacji uzdatniania 
wody. Do tego czasu rada gminy 
będzie musiała zdecydować o jej 
lokalizacji. Odbyło się już spotkanie 
z ekspertami geologicznymi. Wy-
konaliśmy dwa odwierty w Suminie 
i mam nadzieję, że radni przychylą 
się do tej właśnie lokalizacji – tłu-
maczy wójt gminy Kikół, Józef Pre-
denkiewicz.

Zanim to jednak się stanie, 
doraźnie władze gminy planują 
sprawdzić czy ciecz popłynie w kra-
nach w wymienionych sołectwach, 
gdy woda poprzez odpowiednie 
połączenie zostanie przekierowa-
na z  ujęcia w Kikole. Złącze mia-
łoby powstać na terenie Grodzenia, 
gdzie problem jest szczególnie za-
uważalny. Połączenie będzie wy-
konywane po otrzymaniu zgody 
wszystkich rolników i tuż po zbliża-
jących się żniwach. W planach jest 
także przeprowadzenie testu na 
przepustowość rur. Na około trzy 
dni zmniejszone będzie ciśnienie 
wody dla innych miejscowości, aby 
zwiększyć je dla sołectw skarżących 
się na braki.

Natalia 
Chylińska-Żbikowska

Susza zmorą mieszkańców
REGION  Coraz więcej gmin zmaga się z problemem niewystarczającej ilości wody do zabezpieczenia 
wszystkich mieszkańców, zwłaszcza w upalne dni
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Środki z PROW na 
bezpieczne drogi
Wkrótce ruszy ogłoszony przez zarząd województwa 
nabór wniosków o dofinansowanie budowy lub mo-
dernizacji dróg lokalnych. W puli środków w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest 37 milio-
nów złotych.

Kraj

Czujemy się bezpiecznie 
Komenda Główna Policji podsumowała pierwsze półrocze 2018 roku w zakresie 
przestępczości. Wnioski to mniej przestępstw kryminalnych, w tym kradzieży, 
rozbojów czy uszkodzenia mienia oraz wysokie poczucie bezpieczeństwa – de-
klarowane przez 86 proc. Polaków

Region

– To kolejne wsparcie dla sa-
morządów lokalnych na inwesty-
cje w infrastrukturę drogową na 
obszarach wiejskich, które rozdy-
sponujemy w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do 
tej pory tego rodzaju środki prze-
znaczyliśmy na budowę i prze-
budowę blisko 200 kilometrów 
dróg lokalnych – mówi marszałek 
Piotr Całbecki.

W aktualnym naborze wnio-
sków gminy, powiaty lub ich 
związki mogą otrzymać wsparcie 
na budowę lub przebudowę dróg 
gminnych, powiatowych lub we-
wnętrznych na obszarach wiej-
skich oraz miastach do 5 tysięcy 
mieszkańców. Maksymalna kwota 
dofinansowania to 63,6 procent 
kosztów kwalifikowanych. Nabór 
wniosków rozpocznie się 30 lipca 
i potrwa do 14 sierpnia. 

W wyniku pierwszego nabo-
ru wniosków o wsparcie z PROW 
63 miliony złotych dofinansowa-
nia trafiły na realizację 137 takich 
inwestycji. Wsparcie dotyczyło 
budowy 10 kilometrów nowych 
dróg oraz przebudowy ponad  
180 kilometrów istniejących tras.

oprac. (ToB)
fot. ilustracyjne

W minionym półroczu, 
w porównaniu do analogicznego 
okresu roku ubiegłego, odno-
towano spadek przestępczości, 
w tym przestępstw szczególnie 
społecznie uciążliwych, przy jed-
noczesnym wzroście ich wykry-
walności. 

W pierwszym półroczu 
2018 roku zmniejszeniu uległa 
przestępczość między innymi 
w siedmiu kategoriach wybra-
nych przestępstw, najbardziej 
dokuczliwych dla społeczeństwa, 
tj.: uszczerbek na zdrowiu, bój-
ka i pobicie, kradzież samocho-

du, przestępstwa rozbójnicze, 
kradzież cudzej rzeczy, kradzież 
z włamaniem oraz uszkodzenie 
rzeczy. 

Spadki dotyczą każdego ro-
dzaju wymienionych przestępstw. 
Największą wykrywalność odno-
towano w przestępczości doty-
czącej rozbojów, kradzieży i wy-
muszeń tj. 88,5 proc. Zauważalny 
wzrost skuteczności policji na-
stąpił w kategoriach dotyczących 
kradzieży samochodu i poprzez 
włamanie oraz kradzież z wła-
maniem. Wykrywalność wzrosła 
tu odpowiednio o 8,3 % i 6,0 % 
w stosunku do roku 2017.

To juz kolejny rok, gdy odno-
towujemy większą skuteczność 
policji, a jednocześnie rekordowe 
wskaźniki poczucia bezpieczeń-
stwa Polaków – 93 proc. czuje 
się bezpiecznie w okolicy, gdzie 
mieszka.

oprac. (ToB)
fot. ilustracyjne

pamiętaj o pasach!
POWIAT  Policjanci z rypińskiej drogówki prowadzili na terenie naszego powiatu działania pn. „Pasy”. 
Mundurowi zwracali uwagę czy kierujący jak i pasażerowie korzystają z pasów bezpieczeństwa, a tak-
że czy przewożenie dzieci w pojazdach odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niestety nie 
obyło się bez uchybień

W piątek (06.07) policjanci 
ruchu drogowego naszej jed-
nostki uczestniczyli w ogólno-
polskiej akcji „Pasy”.  Mundu-
rowi sprawdzali czy kierowcy 
i pasażerowie zapinają pasy bez-
pieczeństwa, a także czy dzieci 
przewożone są w fotelikach lub 
innych urządzeniach przytrzy-
mujących. W działaniach wzięło 
udział 6 policjantów z drogówki. 
Policjanci ujawnili 13 przypad-

ków niezapiętych pasów bezpie-
czeństwa.

– Naruszenie obowiąz-
ku używania pasów bezpie-
czeństwa przez kierującego 
pojazdem może skutkować 
nałożeniem mandatu w wy-
sokości 100 złotych oraz  
2 punktami karnymi. Przewoże-
nie dziecka w sposób niezgodny 
z przepisami to mandat w wy-
sokości 150 złotych i 6 punktów 

karnych – mówi asp. Dorota Ru-
pińska z Komendy Powiatowej 
Policji w Rypinie.

Policjanci przypominają, że 
zapięte pasy bezpieczeństwa 
w samochodzie i używanie fo-
telików do przewożenia dzie-
ci, zmniejszają poważne skutki 
obrażeń, jakie zwykle odnoszą 
uczestnicy wypadków komuni-
kacyjnych.

(ak) fot. KPP Rypin
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Odcinek Rypienicy, którym 
kajakarze dotarli do Drwęcy, 
dostarczył wszystkim niezapo-
mnianych wrażeń. Organizato-
rem kolejnego już spływu z cyklu 
Brzuze Kajak Tour był Gminny 

Klub Sportowy Pojezierze Brzuze 
we współpracy z Urzędem Gmi-
ny Brzuze. W czerwcu w spły-
wie Wdą uczestniczyli uczniowie 
gimnazjum i SP Ostrowite. W po-
przednich latach organizowane 

były również spływy dla senio-
rów po Drwęcy oraz dla zainte-
resowanych po jeziorach gminy 
Brzuze.

(ak), fot. nadesłane

Gmina Brzuze

Brzuze Kajak Tour 
na rozpoczęcie lata
Słoneczna pogoda w sobotę 7 lipca sprzyjała aktywnemu wypoczynkowi. W krajo-
znawczym spływie kajakowym dwiema rzekami ziemi dobrzyńskiej udział wzięło 
prawie trzydziestu uczestników.

Jubileusz KGw w Somsiorach
GMINA BRZUZE  7 lipca w Kole Gospodyń Wiejskich w Somsiorach odbyła się uroczystość z okazji 50. rocz-
nicy powstania koła

Na zaproszenie członkiń 
oraz przewodniczącej Anny 
Zglińskiej w obchodach jubile-
uszu uczestniczyli zaprosze-
ni goście. Wójt Jan Koprowski, 
przewodniczący rady Krzysztof 

Budziński, radny Sławomir To-
maszewski i sołtys wsi Ryszard 
Rumianowski złożyli paniom 
gratulacje i podziękowania 
za zaangażowanie, społeczną 
wrażliwość, współdziałanie z sa-

morządem gminy Brzuze oraz 
życzyli zadowolenia i satysfak-
cji z podejmowanych działań. 
Szczególne życzenia otrzymały 
panie: Marianna Drab, Urszula 
Kostrzewska, Daniela Piotrow-

ska, Sabina Rumianowska, Anna 
Zglińska i Irena Zyskowska. Dwie 
długoletnie działaczki koła: 
Anna Zglińska i Sabina Rumia-
nowska uhonorowane zosta-
ły medalami z okazji 150-lecia 
KGW, które wręczyła Maria Ko-
lińska – Dyrektor Regionalnego 
Związku Rolników i Organizacji 
Rolniczych we Włocławku.

Gratulacje oraz życzenia 
przekazały również przedstawi-
cielki sąsiednich kół gospodyń: 
Elżbieta Rybińska, Teresa Cie-
szyńska i Regina Piechocka.

– Koło Gospodyń Wiejskich 
w Somsiorach należy do naj-
bardziej prężnych organizacji 
w gminie Brzuze już od pięćdzie-
sięciu lat. Początkowo, mimo 
braku lokalu, panie potrafiły się 

organizować i realizować ważne 
dla siebie i wsi projekty. Spo-
tkania odbywały się w domach 
członkiń koła. Teraz sołectwo 
i KGW ma do dyspozycji prze-
kazaną przez samorząd gminy 
niewielką świetlicę, koło się roz-
wija, przybywa nowych członkiń 
oraz inicjatyw, co bardzo cieszy. 
Jeszcze raz serdecznie gratuluję, 
dziękuję za współpracę i życzę 
pomyślności w  działaniu. – po-
wiedział wójt Jan Koprowski.

Wszystkim paniom – człon-
kiniom Koła Gospodyń Wiejskich 
w Somsiorach życzymy zdrowia, 
pomyślności w życiu osobistym 
oraz spełnienia wszelkich pla-
nów i zamierzeń.

(ak)
fot. nadesłane
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Do Wąbrzeźna pojechała silna 
reprezentacja, ponieważ były to 
trzy zespoły: „Wrzosy”, „Srebrny 
włos” oraz „Walentynki”. Wśród 
wykonawców mogliśmy ponadto 
usłyszeć zespoły reprezentujące 
takie miejscowości jak: Płock, 
Kwidzyn, Kowalewo Pomorskie, 
Gardeja, Radzyń Chełmiński, 
Gruta, Karbowo, Pokrzydowo, 
Lisewo, Mała Nieszawka, Tych-
nowy, Grębocin, Lubicz, , Brod-
nica, Papowo Biskupie, Unisław 
Wąbrzeźno. 

Jak podkreślają organizato-
rzy, w biesiadzie wzięły udział 

osoby, dla których śpiew to nie-
wątpliwie wielka pasja, wypeł-
niająca wolne chwile i pozwala-
jąca na spotkania towarzyskie 
oraz czynne uczestnictwo w ży-
ciu kulturalnym. Na wąbrzeskie 
Biesiady Seniorów corocznie do-
ciera niemal 400 osób. W ich wy-
konaniu mogliśmy usłyszeć wie-
le utworów biesiadnych, m. in. 
„Greckie wino”,  „Jak się masz ko-
chanie”, „Pytasz mnie, co ci dam” 
czy „Po słonecznej stronie”.

– Biesiada Seniorów ma już 
sprawdzoną formułę. To spo-
tkanie muzyczne niewątpliwie 

na stałe wpisało się w kalen-
darz  imprez organizowanych od 
kilkunastu lat przez Wąbrzeski 
Dom Kultury - mówi Gizela Pijar. 
- Uczestnicy doskonale czują się 
na scenie. Przyjeżdżają tu, aby 
spotkać się z dobrą muzyką, spo-
tkać się z przyjaciółmi z różnych 
klubów seniora, działających na 
terenie niemal całej Polski pół-
nocnej. To jest ich święto. Bar-
dzo nas cieszy, że kolejna edycja 
przeglądu nie wypaliła się. Senio-
rzy wciąż są otwarci na formułę, 
którą im proponujemy.

Tekst i fot. (krzan)

Muzyka nie zna barier
RYPIN  8 lipca w Wąbrzeskim Domu Kultury po raz piętnasty odbyła się Biesiada Seniorów. Na scenie roz-
brzmiewały znane i lubiane przez starsze pokolenie przeboje, a wykonawcy udowodnili, iż muzyka nie zna 
barier. Śpiewać, grać i tańczyć można w każdym wieku. Patronat medialny nad imprezą sprawował m.in. 
Tygodnik Regionu Wąbrzeskiego CWA. Na scenie wystąpili również seniorzy z Rypina

Dla licznie zgromadzonych 
mieszkańców, szczególnie dzieci, 
przygotowano wiele atrakcji. Naj-
większą popularnością cieszyły się 
dmuchańce, wata cukrowa, malo-

wanie twarzy i oprowadzanie na 
kucyku. Wszystkim smakowały 
kiełbaski przypieczone na ogni-
sku oraz chleb ze smalcem i ki-
szonym ogórkiem. Spotkanie dla 

dzieci z rodzinami zorganizowały 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
Okonin we współpracy ze straża-
kami OSP oraz sołtysem wsi.

(ak), fot. nadesłane

Gmina Brzuze

Piknikowo w Okoninie
W sobotę 7 lipca przy wiejskiej świetlicy w Okoninie odbył się Dzień Dziecka.
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Szansa dla rolników 

Do 27 lipca można ubiegać się o pomoc na inwestycje w „Mo-
dernizację gospodarstw rolnych”, związane z produkcją prosiąt 
(obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B) czy produk-
cją bydła mięsnego (obszar C). Wnioski o przyznanie wsparcia 
przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Poziom do� nansowania 
wynosi standardowo 50 proc. Można otrzymać 900 tys. zł 
w przedsięwzięciach związanych z rozwojem produkcji prosiąt 
oraz 500 tys. zł dla operacji w rozwój produkcji mleka krowie-
go lub rozwój produkcji bydła mięsnego. Szczegóły na stronie 
www.arimr.gov.pl. 

Świadczenie honorowe dla stulatka 

Osobom, które ukończyły sto lat przysługuje 

świadczenie honorowe z ZUS-u. W naszym woje-

wództwie otrzymuje jest 119 mieszkańców. Jest 

ono dożywotnie i wypłacane co miesiąc w wyso-

kości kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych 

urodzin. Kwota bazowa dla nowych świadczenio-

biorców jest ustalana corocznie i obowiązuje od 

dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do 

końca lutego następnego roku. Obecnie wysokość 

świadczenia to 3731,13 zł brutto.

ZUS rozpoczął wysyłkę listów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął coroczną ak-
cję rozsyłania informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego 
w ZUS (IOSKU). Wystarczy, że chociaż raz na nasze konto 
została odprowadzona składka emerytalna, by znaleźć 
się w gronie odbiorców IOSKU. Tak jak w roku ubiegłym do 
osób, które mają swoje indywidualne konto na Platformie 
Usług Elektronicznych ZUS informacja nie jest wysyłana 
w formie papierowej. Użytkownicy PUE (Platforma Usług 
Elektronicznych) dostęp do tych informacji mają w każdej 
chwili, po zalogowaniu się na swoim koncie. Informacja 
o Stanie Konta Ubezpieczonego (IOSKU) to szczegóło-
we dane o naszym koncie emerytalnym na 31 grudnia 
2017 r. Zakład przygotowuje ją dla każdej osoby, która 

ma odłożony choćby 1 grosz na koncie emerytalnym 
w ZUS.

Jest specustawa mieszkaniowa

Sejm przyjął specustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzy-szących. Zgodnie z jej zapisami, czas przy-gotowania inwestycji mieszkaniowej będzie skrócony z 5 lat do roku. Ponadto nowe prawo określa standardy dla inwestycji do-tyczące np. odległości od szkół czy przy-stanków komunikacji miejskiej. 

Pieniądze na szkolenia informatyczne dla mieszkańców

Wszystkie gminy z naszego województwa mogą otrzymać środki na 
przeprowadzenie darmowych szkoleń informatycznych dla mieszkań-
ców. Projekt jest całkowicie � nansowany ze środków funduszy euro-
pejskich przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) i nie wyma-
ga wkładu własnego ze strony samorządów. Warunkiem udziału jest 
przygotowanie przez gminę projektu szkoleń do 150 tys. zł i złożenie 
wniosku do jednego z operatorów w tym regionie. Nabór Towarzystwa 
Rozwoju Gminy Płużnica trwa od 10 do 31 lipca.
Samorządy z województwa kujawsko-pomorskiego będą mogły wziąć 
również udział w naborze organizowanym przez innego operatora 
w tym regionie – Fundację Promocji Gmin Polskich, która uruchomiła 
nabór już 2 lipca.

Rekordowo niskie bezrobocie

W ubiegłym miesiącu liczba bezrobotnych 
osiągnęła rekordowy poziom poniżej milio-
na osób, osiągając wartość 969 tys. osób. 
Stopa bezrobocia rejestrowanego zmniej-
szyła się w czerwcu do 5,9 proc. (z 6,1 proc. 
w maju). Bezrobocie spadło we wszystkich 
województwach. Największy spadek odnoto-
wano w woj. warmińsko-mazurskim (4,8 proc.), 
zachodniopomorskim (4,7 proc.) oraz lubuskim 
(4,4 proc.).W ubiegłym roku, w tym samym 
okresie, bezrobocie wynosiło 7 proc. 

Zainwestują w humanistów

Ruszył nabór wniosków do marszałkowskiego projektu stypendial-
nego „Humaniści na start”. Stypendium przyznawane jest na okres 
10 miesięcy danego roku szkolnego, maksymalna łączna kwota 
wsparcia to 5 tysięcy złotych, czyli 500 złotych miesięcznie. Można 
je wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów udziału w do-
datkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, 
pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wy-
żywienia i dojazdów do szkoły. Wysokość stypendium uzależniona jest 
od ocen i osiągnięć ucznia oraz rodzaju szkoły, do jakiej dana osoba 
uczęszcza. Na rok szkolny 2018/2019 planowane jest przyznanie 600 
stypendiów, wnioski będą przyjmowane od 1 do 30 września. Szczegóły 
na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl. 
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Tysiące na modernizację
FINANSE  Do 27 lipca trwa nabór wniosków na dofinansowanie modernizacji gospodarstw rolnych. Chęt-
nych jest sporo. Maksymalnie rolnik może otrzymać nawet 900 tys. zł

Pomoc nie dotyczy wszyst-
kich dziedzin rolnictwa. Moder-
nizacja możliwa jest w trzech 
obszarach: A dotyczy produkcji 
prosiąt, B – mleka krowiego, a C 
– bydła mięsnego. Na wsparcie 
mogą liczyć tylko te gospodar-
stwa, które posiadają stosowną 
wielkość ekonomiczną. W przy-

padku obszaru A jest to nie 
mniej niż 10 tys. euro i nie wię-
cej niż 50 tys. euro. Natomiast 
jeżeli rolnik planuje inwestycje 
związane z produkcją mleka 
krowiego (obszar B) czy bydła 
mięsnego (obszar C), wielkość 
ekonomiczna gospodarstwa nie 
może być mniejsza niż 10 tys. 

euro i nie większa niż 200 tys. 
euro. 

Dofinansowanie wyniesie 50 
lub 60 proc. inwestycji w gospo-
darstwie. Wyższa stawka doty-
czy młodych rolników lub tych, 
którzy wspólnie składają wnio-
sek. Nawet na 900 tys. zł mogą 
liczyć gospodarze planujący 

zmodernizować gospodarstwo 
pod kątem produkcji prosiąt, 
a na pół miliona złotych rolnicy 
celujący w obszary B i C. Wnioski 
przyjmują oddziały regionalne 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, ale można 
je składać również w biurach 
powiatowych. 

Kto otrzyma pieniądze, za-
leży liczby od punktów przy-
znawanych przez urzędników. 
W jednym roku można złożyć 
tylko jeden wniosek o przyzna-
nie pomocy dotyczący danego 
gospodarstwa.

(pw)

Finanse

Nie zabiorą wszystkiego
1 lipca zmieniły się kwoty, które są wolne od potrąceń i egzekucji. To szczególnie 
ważne dla rolników, którzy mają problemy z długami lub nałożono na nich duże 
kary. 

Kwota wolna od potrąceń i eg-
zekucji odnosi się do wysokości 
najniższej emerytury. Dotychczas 
istniał między nimi związek pro-
centowy, ale został on zastąpio-
ny konkretnymi kwotami, które 
uwzględniają poziom minimum 
socjalnego w jednoosobowym go-

spodarstwie do-
mowym prowa-
dzonym przez 
emeryta. Kwoty 
wolne od potrą-
ceń i egzekucji 
będą waloryzo-
wane od 1 mar-
ca. 

Nowe kwoty 
wolne od potrąceń stosowane są 
nie tylko do potrąceń dokonywa-
nych z emerytur i rent rolniczych 
od 1 lipca 2018 r., ale również tych 
już trwających.

Od 1 lipca kwota emerytury 
i renty rolniczej wolna od potrąceń 
i egzekucji wynosi 825 zł w przypad-

ku sum egzekwowanych na pokry-
cie należności innych niż świadcze-
nia alimentacyjne. Inne kwoty: 660 
zł – w przypadku potrącania kwot 
nienależnie pobranych świadczeń 
z ubezpieczeń społecznych, fun-
duszu alimentacyjnego, pomocy 
społecznej; 500 zł – w przypadku 
sum egzekwowanych na pokrycie 
należności alimentacyjnych; 200 zł 
– w przypadku potrącania należ-
ności z tytułu odpłatności za pobyt 
osób uprawnionych do świadczeń 
w domach pomocy społecznej, 
zakładach opiekuńczo-leczniczych 
lub zakładach pielęgnacyjno-opie-
kuńczych.

(pw), fot. ilustracyjne

Targi

Nagrody w Minikowie
350 wystawców gościło na Międzynarodowych Targach Agro-Tech w Minikowie. 
Poznaliśmy firmy i produkty, które zdobyły prestiżowe Grand Prix. 

Dwudniowe targi (30 czerw-
ca – 1 lipca) obfitowały w wiele 
wydarzeń. Pierwszego dnia od-
była się Ogólnokrajowa Wysta-
wa Bydła Mięsnego i Regionalna 
Wystawa Zwierząt Hodowlanych. 
Podczas wystawy bydła mięsnego 
pierwsze miejsca zajmowały kro-
wy rasy limousine. Pojawiły się 

także krowy ras charolaise i blon-
de d’aquitane. 

Rozstrzygnięto konkurs na 
mistrza województwa w kategorii 
gospodarstwo rolne. Wygrało go-
spodarstwo z powiatu bydgoskie-
go. Z naszych okolic doceniono 
firmę Balbiny i Jerzego Kończal-
skich ze Starorypina Rządowego 

w powiecie rypińskim. 
Drugiego dnia udało się wy-

łonić najlepszych producentów 
i sprzedawców maszyn rolni-
czych. Grand Prix w kategorii 
ciągniki i maszyny rolnicze otrzy-
mali: Agrolmet z Gniewkowa oraz 
Agro-Sieć Maszyny z Chełmna. 

(pw)

Nawozy

Ostrożnie z saletrą
Saletra amonowa, która przez lata była na wsi po-
wszechnie używana i przewożona, od lipca ubiegłego 
roku należy do materiałów niebezpiecznych. Trans-
portowanie jej na dalsze odległości stanowi dla rolni-
ków problem.

Saletra amonowa, podobnie 
jak inne materiały uznane za 
niebezpieczne, musi być prze-
wożona przy zachowaniu kilku 

zasad bezpieczeństwa. Dotyczy 
to transportów powyżej tony. 
Potrzebujemy wówczas kierow-
cy z ukończonym kursem ADR 

(materiały niebezpieczne). Koszt 
szkolenia to kilkaset złotych. 
Poza tym konieczne jest wy-
posażenie pojazdu w specjalną 
skrzynkę ADR, gaśnice i musi on 
być oznakowany pomarańczowy-
mi tablicami. Do tego dochodzi 
jeszcze... obowiązek zatrudnie-
nia doradcy do spraw bezpie-
czeństwa. Za jego brak można 
zapłacić 5 tys. zł! 

Obecnie rolnicy postulują 
zwiększenie limitu na przewóz 
saletry bez dodatkowych obo-
wiązków z 1 tony do 3 ton. 

(pw)

Szkockie pasy
Bydło mięsne rasy galloway pojawia się w Polsce co-
raz częściej. Ma swoje zalety, wśród których najwyżej 
ceniona jest odporność.

Hodowla

Nazwa bydła świadczy o jego 
pochodzeniu. Galloway to jeden 
z regionów Szkocji. W XIX wieku 
krowy z tych okolic trafiły do Ka-
nady, USA i Australii. Krowa waży 
średnio 500-600 kg, byk 700-800 
kg. Umaszczenie krów jest prze-
ważnie dwukolorowe. Zazwyczaj 
jest to połączenie bieli i czerni 
lub bieli i brązu. Biały pas sier-
ści wypełnia centralną część tu-
łowia sprawiając, że nie sposób 
pomylić przedstawicieli galloway 
z inną rasą. Surowy klimat Szkocji 
sprawił, że zwierzęta wykształci-

ły grubą warstwę sierści. Jest ona 
tak skuteczna w ochronie przed 
zimnem, że galloway`e nie mają 
zbyt wiele tłuszczu pod skórą. 

Krowa galloway osiąga 125 cm 
w kłębie, byk 135 cm. Krowy lekko 
znoszą porody. Cielęta szybko się 
usamodzielniają i przybierają na 
masie. Rasę cechuje także bardzo 
dobre mięso – odmienne w sma-
ku od najbardziej popularnych 
ras. W Szkocji, oprócz hodowli na 
opas, z mleka tych krów wytwa-
rza się również sery. 

(pw)

Krowy rasy galloway wykształciły grubą sierść, która chroni je przed zimnem

Foliowy dylemat
Folia z balotów to kłopotliwy odpad, zwłaszcza 
w większych gospodarstwach. Samorząd rolniczy 
apeluje o wprowadzenie przepisów, które ułatwią 
rolnikom pozbywanie się takich śmieci.

Gospodarka odpadami

Krajowa Rada Izb Rolniczych 
postuluje, by powstały miejsca, 
w których rolnicy będą mogli zo-
stawiać odpady. Problem polega na 
tym, że nie ma wielu firm, które 
odbierają foliowe śmieci i sznurki 
od rolników. Sytuacja stale się po-
garsza, ponieważ powoli zanika po-
pyt na granulat, który jest produk-
tem recyklingu folii. Największym 
rynkiem zbytu na ten produkt były 
Chiny. 

Sprawa może wydawać się 
błaha, ale co roku na polskiej wsi 
zużywa się tysiące ton folii do sia-

nokiszonek. To produkt jednorazo-
wy, który wyrzucony wraz z inny-
mi odpadami na wysypisko będzie 
rozkładał się przez wiele lat. Folia 
poddana recyklingowi może być 
przetworzona na worki na śmieci, 
membrany, a nawet meble. „Bran-
ża zajmująca się recyklingiem nie 
powinna tracić zainteresowania 
zagospodarowywaniem odpadów 
z tworzyw sztucznych, np. poprzez 
brak odbiorców i konieczność ich 
okresowego gromadzenia” – czyta-
my w komunikacie KRIR.

(pw)
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Szansa dla przedsiębiorstw – mały ZUS
WYWIAD  Rząd przyjął projekt ustawy o obniżeniu składek na ubezpieczenia społeczne od mikroprzed-
siębiorców. Planuje się, że nowe regulacje będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. O małym ZUS-ie dla 
małych firm rozmawiamy z posłanką partii Porozumienie Iwoną Michałek

– Kto jest autorem pomy-
słu ulg dla przedsiębiorców?

– Inicjatorem był Michał Cie-
ślak, członek partii Porozumienie 
i poseł na Sejm RP tej kadencji. 
Pomysł od roku był negocjowa-
ny z ministrem rodziny i poli-
tyki społecznej oraz ministrem 
finansów. Cieszę się, że premier 
Morawiecki dostrzegł wartość 
tego projektu i dołączył go do 
tzw. Piątki Morawieckiego, która 
zakłada m.in. zrealizowanie waż-
nych programów gospodarczych.

– Kto skorzysta na zmia-
nach? 

– Na obniżeniu składek na 
ubezpieczenia społeczne skorzy-

stają przedsiębiorcy prowadzący 
jednoosobową działalność go-
spodarczą. Szacuje się, że nowa 
ustawa dotyczyć będzie około 
200 tysięcy funkcjonujących mi-
kroprzedsiębiorców. Liczymy na 
to, że drugie tyle przedsiębiorców 
może wyjść z tzw. szarej stre-
fy. Niższy ZUS zwiększy szanse 
rozwojowe małych firm, a także 
umożliwi wzrost liczby osób za-
kładających własny biznes. 

– Jaka będzie realna wyso-
kość składki ZUS? 

– Obecnie przedsiębiorcy, 
niezależnie od wielkości przy-
chodu, płacą taką samą składkę 
ZUS w wysokości 1232,16 zł. Dzięki 

przyjętemu projektowi ustawy 
osoby, których przeciętne mie-
sięczne przychody nie przekra-
czają 2,5-krotności minimalnego 
wynagrodzenia – w 2018 roku to 
5250 zł – odprowadzą proporcjo-
nalne do przychodu, niższe skład-
ki na ubezpieczenia społeczne. 
Składki będą zależeć od rocznych 
przychodów mikroprzedsiębior-
ców.

Aby przedstawić korzyści 
z nowo wprowadzonych zmian, 
najlepiej oprzeć się na przykła-
dzie. Przedsiębiorca, którego 
miesięczne przychody wynoszą 
tyle, ile minimalne wynagro-
dzenie, obecnie odprowadza co 
miesiąc do ZUS 1232,16 złotych – 
co stanowi ponad połowę jego 
przychodu. Po wejściu w życie 
nowych regulacji składka ZUS 
przedsiębiorcy wyniosłaby nieca-
łe 660 zł, czyli o połowę mniej! 
Ta realna ulga dotyczyć będzie 
przedsiębiorców, których przy-
chody w 2018 roku nie przekro-
czą średniomiesięcznie 5250 zł.

– Czy to jedyne korzyści 
dla przedsiębiorców planowa-
ne przez rząd? 

– Oczywiście, że nie. W tema-
cie gospodarczym bardzo dużo 
się dzieje. Osobiście od początku 

mojej pracy poselskiej wspieram 
szczególnie sektor MŚP. Organi-
zuję spotkania dla małego i śred-
niego biznesu z przedstawiciela-
mi ministerstw w celu uzyskania 
informacji bezpośrednio od osób 
zajmujących się sprawami przed-
siębiorców i wypracowania roz-
wiązań sprzyjających temu sek-
torowi.

Jednymi z organizowanymi 
spotkań na temat pomocnych 
rozwiązań dla przedsiębiorców 
były debaty, które odbyły się 
w Grudziądzu, Toruniu i Ino-
wrocławiu z minister technolo-
gii i przedsiębiorczości Jadwigą 
Emilewicz. Natomiast w czasie 
spotkania z wiceministrem na-
uki i szkolnictwa wyższego dr. 
Piotrem Dardzińskim, toruń-
scy przedsiębiorcy dyskutowali 
o upowszechnieniu roli szkol-
nictwa w rozwoju działalności 
gospodarczej oraz znalezieniu 
obszarów, w których można po-
łączyć naukę i biznes.

Zorganizowałam również de-
batę dla przedstawicieli spółek 
spin-off UMK z wicepremierem 
Jarosławem Gowinem w Inter-
dyscyplinarnym Centrum No-
woczesnych Technologii UMK. 
Spółki spin-off istnieją na toruń-

skiej uczelni od 2015 roku. Na 
spotkaniu omawiano przyszłość 
przedsiębiorstw akademickich 
w Polsce i ich wpływ na rozwój 
innowacyjności w naszym kraju. 

– Jakie zmiany, ułatwiające 
działalność przedsiębiorcom, 
szykuje rząd w najbliższym 
czasie?

– Klika dni temu zorganizo-
wałam spotkanie konsultacyjne 
z przedstawicielem Minister-
stwa Przedsiębiorczości i Tech-
nologii pt. „Koncepcja nowego 
Prawa zamówień publicznych”. 
W spotkaniu wzięli udział przed-
siębiorcy i przedstawiciele insty-
tucji publicznych. Dyskusja była 
burzliwa, gdyż obecna ustawa 
jest źle oceniana, czego efektem 
jest mała liczba ofert składa-
nych w postępowaniach, niewy-
starczający udział sektora MŚP, 
skomplikowana procedura udzie-
lania zamówień publicznych czy 
niejednolitość interpretacji i sto-
sowania ustawy Pzp. Dzięki temu 
spotkaniu ministerstwo otrzy-
mało wiele informacji od przed-
siębiorców i samorządowców, 
które sprawią, że ostateczne za-
pisy nowej ustawy Pzp usprawnią 
funkcjonalnie systemu zamówień 
publicznych.

Wymiana walut

Wypłata za granicą
Wypłacasz pieniądze z bankomatu lub płacisz kartą 
w sklepie za granicą i widzisz pytanie: „Czy chcesz 
zapewnić sobie najlepszy kurs wymiany?” Uważaj! 
Nie zawsze będzie to najbardziej korzystna dla ciebie 
opcja. W skrajnym przypadku możesz ponieść kosz-
ty nawet kilkukrotnego przewalutowania i innych 
opłat.

Niektórzy są niemile zasko-
czeni kosztami płatności kartą czy 
wyciągnięcia gotówki z bankomatu 
za granicą. Skarżą się, że zapłacili 5 
proc. czy nawet 10 proc. więcej, niż 
gdyby zabrali ze sobą gotówkę.

– W tego typu transakcje za-
angażowane są banki, operatorzy 
bankomatów lub właściciele ter-
minali płatniczych czy agenci rozli-
czeniowi. Klienci ponoszą nie tylko 
koszty przewalutowania, ale mogą 
też te związane z dodatkowymi 
prowizjami czy opłatami. W niektó-
rych przypadkach, nawet z założe-
nia przyjazna usługa dynamiczne-
go przeliczenia waluty (z ang. DCC 
Dynamic Currency Conversion) 
może generować dodatkowe kosz-
ty – mówi Agnieszka Wachnicka, 

dyrektor Wydziału Klienta Rynku 
Bankowo-Kapitałowego w biurze 
Rzecznika Finansowego.

DCC może być korzystne 
przy karcie złotówkowej
Jak wspomniana usługa DCC 

działa w praktyce? DCC może być 
korzystna w sytuacji, w której 
mamy kartę podpiętą do konta 
złotówkowego i chcemy jej użyć 
za granicą. Wtedy dostajemy infor-
mację o możliwości wyboru walu-
ty, w której ma zostać dokonana 
transakcja.

– W praktyce wygląda to w ten 
sposób, że posiadając rachunek 
i kartę w PLN oraz chcąc dokonać 
za jej pomocą płatności np. w Hisz-
panii, terminal płatniczy „zaoferu-
je” wybór jednej z dwóch opcji: albo 

rozliczenie transakcji w walucie 
lokalnej (w tym przypadku EUR), 
albo w walucie naszego rachunku 
i karty (PLN). Wówczas na termina-
lu wyświetli się kwota w PLN, którą 
będziemy musieli zapłacić i tą wła-
śnie kwotą zostanie obciążony nasz 
rachunek. Jeśli będziemy chcieli 
użyć takiej karty np. w Chorwacji, 
to system zapyta nas czy chcemy 
rozliczyć transakcję w kunach (HRK) 
czy w walucie rachunku, czyli PLN. 
Dzieje się tak dlatego, że przewa-
lutowania dokonuje bezpośrednio 
operator terminala lub bankomatu, 
a nie nasz bank, jak to ma miejsce 
w przypadku wybrania wykonania 
transakcji w sposób tradycyjny – 
bez usługi DCC. DCC pozwala za-
tem na zapoznanie się z ostateczną 
kwotą transakcji, którą zostanie 
obciążony nasz rachunek – wyja-
śnia Bartosz Wyżykowski, radca 
prawny w Biurze Rzecznika Finan-
sowego.

Karta walutowa 
nie zawsze najlepsza
Po wpisaniu żądanej kwoty 

waluty lokalnej w bankomacie czy 
terminalu płatniczym pojawia się 
komunikat o możliwości skorzy-
stania z usługi DCC. Treść jest za-
chęcająca: „Czy chcesz zapewnić 
sobie najlepszy kurs wymiany?” Je-
śli wybierzemy opcję „nie”, system 

dopytuje, czy jesteśmy pewni tej 
decyzji. Nic więc dziwnego, że wiele 
osób korzysta z tej usługi. Jednak 
w przypadku, gdy posługujemy się 
kartą wydaną przez polski bank, 
dla której prowadzony jest rachu-
nek w walucie obcej, może pojawić 
się problem.

– Często zdarza się, że zagra-
niczny system identyfikuje kar-
tę do rachunku prowadzonego 
w walucie, ale wydaną przez polski 
bank, jako kartę polską i oferuje 
usługę DCC.  Skorzystanie z niej 
może oznaczać, iż – nawet jeże-
li np. posiadamy kartę powiązaną 
z rachunkiem w EUR i dokonujemy 
transakcji w EUR – następuje prze-
walutowanie z EUR na PLN, a na-
stępnie z PLN na EUR. Dlatego, jeśli 
już mamy taką kartę, nie dajmy się 
namówić na płatność z użyciem 
usługi DCC. Wtedy po prostu zreali-
zujemy płatność w euro z użyciem 

środków, które wpłaciliśmy na kon-
to i bez żadnych przeliczeń – mówi 
Bartosz Wyżykowski.

Jeszcze gorzej jest, jeśli „karty 
Eurowej” używamy w kraju, w któ-
rym euro nie obowiązuje. Wtedy 
możemy ponieść koszty nawet kil-
kukrotnego przewalutowania, bo 
dodatkowo (oprócz przeliczenia na 
PLN) mamy przeliczenie z lokalnej 
waluty na euro lub dolary (tzw. wa-
lutę rozliczeniową).

– Dlatego lepiej w takiej sytu-
acji nie korzystać z usługi DCC, bo 
przeliczenia będą dokonywane tyl-
ko w odniesieniu do waluty lokal-
nej i euro. Idealnym – choć nie za-
wsze możliwym rozwiązaniem jest 
powiązanie karty z lokalną walutą 
kraju, do którego jedziemy – radzi 
Agnieszka Wachnicka.

www.rf.gov.pl
fot. ilustracyjne
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Film dokumentalny „Whitney” opowiada o życiu sławnej amerykańskiej piosenkarki 
Whitney Houston

Konkurs

Wieczór z „klimaciarzem” 
W niedzielę 15 lipca w Amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu wystąpi 
Leski. Przygotowaliśmy konkurs, w którym można wygrać trzy pojedyncze bilety 
na to wydarzenie.

 Lipno
 31 sierpnia w parku miejskim w Lipnie po raz jedenasty zostanie zor-

ganizowany festiwal muzyczny „Lipa”. Zespoły, które w tym roku chciałyby 
zaprezentować się przed lipnowską publicznością i wziąć udział w części 
konkursowej, mogą wysyłać zgłoszenia. Formularz jest dostępny na stronie 
www.zielonalipa.pl. Festiwal jest dofinansowany przez kujawsko-pomorski 
urząd marszałkowski. 

 Golub-Dobrzyń
 Trwa filmowe lato w Golubiu-Dobrzyniu. W poniedziałek 16 lipca o 21.30 

na Zamku Golubskim będzie można obejrzeć „La La Land”. Akcja dzieje się 
w Los Angeles. Pianista jazzowy Sebastian (Ryan Gosling) i początkująca ak-
torka Mia (Emma Stone) starają się osiągnąć sukces w swoich dziedzinach. 
Ich losy krzyżują się wielokrotnie. Mimo początkowych animozji, schodzą się 
ze sobą i wspólnie starają się zrealizować swoje marzenia. Film został na-
grodzony sześcioma Oscarami. Wstęp na seans jest bezpłatny. 

 Fundacja Chopin w Ogrodzie Sztuk, działająca przy Ośrodku Cho-
pinowskim w Szafarni, organizuje cykl wakacyjnych koncertów chopinows-
kich w niedziele o 12.15. Rozbrzmiewać będzie przede wszystkim muzyka 
Fryderyka Chopina. Zagrają wybitni artyści z Polski i z zagranicy. Recitale 
połączone będą z odczytaniem fragmentów Kuriera Szafarskiego, listów kom-
pozytora pisanych w formie gazety. Koncerty stanowią okazję do poznania 
historycznych szczegółów, anegdot, ciekawostek z pobytu Fryderyka Chopina 
w Szafarni. Bilety kosztują 10 zł.

 Wąbrzeźno
 W WDK można oglądać wystawę fotograficzną Katarzyny Piłat pt. „Dom na 

wodzie”. Autorka ekspozycji bazuje na obserwacji widzianego świata natury, 
jak i analizie struktur metafizycznych. Interesuje się nie tylko wszechświatem, 
ale również miejscem człowieka w różnorodnych strukturach. Aparat fo-
tograficzny służy jej do dokumentacji panoramy zjawisk oraz fascynacji 
interdyscyplinarną formą życia. Wystawa czynna będzie do 31 lipca.

 22 lipca od godz. 10.00 klasyczna motoryzacja ponownie zagości na 
wąbrzeskim rynku. A wszystko za sprawą Wystawy Zabytkowych Pojazdów„18+” 
organizowanej już po raz kolejny przez Wąbrzeski Dom Kultury. Wszyscy 
właściciele pojazdów zabytkowych zarejestrowani w Biurze Organizacyjnym 
WDK do 16 lipca otrzymają pamiątkowe gadżety oraz zostaną zaproszeni do 
uczestnictwa w rajdzie. Wpisowe 5 zł. Zapisy oraz bliższe informacje w Dziale 
Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24 lub drogą mailową na 
adres animacja@wdkwabrzezno.pl.

 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci w wieku 9-13 lat na warsztaty 
manualne pt. „Filcowanki”. Zajęcia prowadzone przez Martę Paradowską 
zaplanowane zostały na 30 lipca w godzinach 16.00-18.00. Młodzi artyści 
wykonywać będą kolorowe „emotki” z filcu. Zapisy w Dziale Animacji Kultury 
WDK, ul. Wolności 47, tel. 56 688 17 27, wew. 24. Liczba miejsc ogranic-
zona.

 12 sierpnia po raz czwarty Wąbrzeski Dom Kultury zorganizuje Przegląd 
Kapel Podwórkowych. Gwiazdą wieczoru będzie grupa disco polo – Milano. 
Wszystkie zespoły, które chciałyby wziąć udział w przeglądzie zobowiązane są 
do nadesłania wypełnionej karty zgłoszenia do 31 lipca na adres organizatora: 
Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno.

 Rypin
 9 lipca w RDK ruszyły warsztaty filmowe dla dzieci. To zajęcia bezpłatne 

dla najmłodszych (6-12 lat), którzy chcą poznać pracę reżysera, operato-
ra, tajniki tworzenia scenariusza, wcielić się w aktora, pracować na planie 
filmowym. 

 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 Amatorskich 
„Stopklatka”. Prace można nadsyłać do 27 sierpnia. Konkurs adresowany jest 
przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych, studentów oraz pozostałych miłośników amatorskiego filmo-
wania. Tematyka jest dowolna, ale czas projekcji filmu nie może przekroczyć 
30 minut (w uzasadnionych przypadkach organizator może wyrazić zgodę 
na dłuższy obraz). Zgłoszenia, wraz z płytą, 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. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Lipiec w kinie
FILM  Tegoroczne premiery filmowe nie potwierdzają regu-
ły, że wakacje to w kinie sezon ogórkowy. Na co warto wybrać 
się w najbliższych tygodniach?

Leski, czyli Paweł Leszoski, 
zadebiutował w 2015 roku. Arty-
sta wykonuje muzykę pop z ele-
mentami folku. Jest znany z ta-
kich utworów jak: „Lepiej wcale” 
czy „Od rac”. Muzyk ma na swo-
im koncie wspólną trasę koncer-
tową z Edytą Bartosiewicz, jest 
też laureatem „Mateusza Trójki” 
w kategorii debiut roku. O debiu-
tanckiej płycie mówił: – Miałem 
skrystalizowaną wizję tego, co 
ma się wydarzyć. Nie zdarzyło mi 
się zrobić czegoś, z czym nie zga-
dzam się artystycznie. Znam hi-

storie o tym, że wytwórnia gmera 
w wizji artystycznej i dostosowu-
je ją do potrzeb marketingowych. 
Wydaje mi się jednak, że ma to 
miejsce wtedy, gdy artysta sam 
nie wie, czego chce. Wierzę w to, 
że jeśli masz pomysł i wiesz czego 
naprawdę chcesz, ludzie ci zaufa-
ją.

Kilka tygodni temu ukazał się 
drugi krążek Leskiego zatytuło-
wany „Miłość. Strona B.”. W Toru-
niu z pewnością usłyszymy pio-
senki z nowego albumu. 

Przygotowaliśmy konkurs, 

w którym do wygrania są trzy 
pojedyncze wejściówki na to wy-
darzenie. Bilety trafią do osób, 
które jako pierwsze prawidłowo 
odpowiedzą na pytanie: „Jaki ty-
tuł nosi pierwszy album Leskie-
go? ”. Odpowiedzi prosimy prze-
syłać od czwartku 12 lipca, od 
godz. 10.00, na adres: redakcja@
wpr.info.pl. W tytule maila należy 
wpisać: „Konkurs – Leski”, w tre-
ści odpowiedź i swoje dane. 

Bilety w regularnej cenie 
kosztują 25 (ulgowy) i 30 zł.

(ToB)

6 lipca do kin wszedł film 
dokumentalny „Whitney”, opo-
wiadający o życiu sławnej ame-
rykańskiej piosenkarki Whitney 
Houston. Obraz został oparty 
na wywiadach z ludźmi z branży 

muzycznej i współpracownikami 
artystki. Reżyserem tego dzie-
ła jest Kevin Macdonald, znany 
z produkcji: „Ostatni król Szko-
cji”, „Marley” czy „Dzień z życia”. 
Whitney Houston wykonywała 

muzykę pop i R&B. Nagrała ta-
kiej przeboje jak: „I Will Always 
Love You” czy „I Have Nothing”. 

Fanów „Lady Bird” z pewno-
ścią zainteresuje obraz pt. „Na 
plaży Chesil”. Znów w roli głów-
nej zobaczymy Saoirse Ronan, 
jedną z najciekawszych aktorek 
młodego pokolenia. W filmie 
w reżyserii Dominica Cooke-
’a poznamy historię Florence 
i Edwarda, którzy wyruszają 
w romantyczną podróż poślub-
ną. Ich przyszłość zależy od jed-
nej nocy, po której nic nie bę-
dzie już takie samo.

Od 20 lipca można wy-
brać się na „Obietnicę poranka” 
z Charlotte Gainsbourg w roli 
głównej. Obraz powstał na pod-
stawie autobiograficznej powie-
ści Romaina Garry’ego. To opo-
wieść o trudnej relacji między 
matką a synem. Co ciekawe, Ga-
insbourg jest także znakomitą 
wokalistką. Na początku sierp-
nia wystąpi w Polsce, na OFF 
Festivalu. 

27 lipca miłośnicy musicalu 
będą mogli zobaczyć kontynu-
ację filmu „Mamma Mia”, opo-
wiadającego o losach kultowej 
szwedzkiej grupy ABBA. W ro-
lach głównych: Meryl Streep, 
Pierce Brosnan i Colin Firth. 

W repertuarze kin nie mo-
gło zabraknąć propozycji dla 
najmłodszych widzów. 13 lipca 
do Polski zawita druga część fil-
mu „Iniemamocni”. To historia 
rodziny, która dysponuje spe-
cjalnymi mocami, dzięki którym 
może walczyć ze złem. Od pre-
miery pierwszej części mija już 
14 lat. 

(ToB)
fot. internet





Czwartek, 12 lipca 2018

11:05 Doktor Quinn

05:50 Elif odc. 277 - serial  
06:50 Wspaniałe stulecie: Sułtanka 
 Kösem - Murad IV 
 odc. 140 - serial  
07:45 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
10:50 Polska na Mundialu 
 odc. 13 - magazyn piłkarski 
11:05 Doktor Quinn odc. 7 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy  
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Dzika Słowacja - dokumentalny 
13:50 Elif odc. 278 - serial 
14:40 Opole 2018 na bis - koncert 
15:00 Wiadomości  
15:10 Pogoda  
15:15 Alarm!   
15:35 Teo-ria smaku Teo Vafi disa odc. 9 
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka 
 Kösem - Murad IV 
 odc. 141 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:30 Korona królów odc. 17 - serial 
17:55 Korona królów odc. 18 - serial 
18:30 Opole 2018 na bis - koncert 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
21:10 Sprawa dla reportera  
22:05 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 5 - dokumentalny 
22:30 Ocaleni odc. 16 
23:35 Wojsko-polskie.pl Magazyn 
00:05 Anno Domini - Biblii ciąg dalszy 
 odc. 3 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 278 - serial 

06:20 Szpital odc. 355 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 74 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 4 - serial 

09:15 Magda M. odc. 8 s. 2 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 630 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 75 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 529 - serial 

14:55 Szpital odc. 356 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 4 - serial 

16:55 Magda M. odc. 9 s. 2 - serial 

18:00 Dr House odc. 12 s. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 631 - serial 

20:00 Słodkie i ostre - komedia 

21:40 Lucyfer odc. 1 - serial 

22:40 Rush odc. 2 - serial 

23:35 Ognista miłość - serial 

06:00 Detektywi w akcji 
 odc. 144 - serial 
07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 3 - serial 
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 4 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 21 - serial  
09:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial  
10:00 Na patrolu odc. 29 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 30 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 22 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 10 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 61 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 173 
 - magazyn policyjny 
15:00 Esmeralda odc. 26 - telenowela 
16:00 Esmeralda odc. 27 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 28 - telenowela 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 392 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 393 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 180 - serial 
21:15 Nieletni/pełnoletni - komedia 
23:00 Do zaliczenia - komedia 
01:05 Galileo: Tajemnicze historie 
 odc. 16 - popularnonaukowy

06:00 To moje życie! 
 odc. 331 s. 4 - telenowela 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 98 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 83 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 7 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 17 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 19 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 7 - serial 
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 7 - serial 
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 14 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 19 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 19 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 83 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 84 s. 2 - serial 
20:00 Sztos II - sensacyjny 
22:00 Kariera Nikosia Dyzmy - komedia 
00:20 Błękitna głębia II: Rafa - thriller 
02:15 Biesiada na cztery pory roku 
 odc. 3 - serial

08:00 Dezerterzy odc. 77
 - publicystyczny 
08:30 Informacje kulturalne 
08:50 Którędy po sztukę 
 odc. 27, - publicystyczny 
09:10 Wyrok na Franciszka Kłosa 
 - dramat  
11:00 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 7 - serial 
12:25 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 8 - serial 
13:50 Cesarskie cięcie - komedia 
15:25 Jacy jesteśmy, Polacy? 
 odc. 3 - dokumentalny 
15:45 Słownik wyrazów obcych 
 odc. 63 - magazyn kulturalny 
16:25 Siódmy pokój - biografi czny 
18:25 Detektywi na wakacjach 
 odc. 4 - serial 
19:00 Detektywi na wakacjach 
 odc. 5 - serial 
19:40 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1315 
20:00 Kobra - Okno na morze 
 - spektakl teatralny 
21:20 Wstęp do fi lmu odc. 104 
21:25 Tam, gdzie rosną poziomki 
 - psychologiczny 
23:05 Scena klasyczna odc. 18- recital 
23:40 Dziennik fi lozofa 
 odc. 103 - magazyn 
23:55 Aviator - biografi czny 
02:50 Spotkania z profesorem Zinem 
 odc. 81 - dokumentalny 

06:50 Był taki dzień odc. 621 - - felieton 
06:55 Droga do „Ostrej Bramy” 
 - dokumentalny  
07:45 Małe ojczyzny odc. 12 
 - dokumentalny 
08:20 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 38,  
08:55 1200 muzeów odc. 229 - serial
09:30 Blisko, coraz bliżej odc. 6 - serial  
11:05 Podróże z historią 
 odc. 5 s. 1 - historyczny 
11:40 Flesz historii Magazyn 
12:00 Krzyżacy. Powstanie, potęga i 
 upadek - dokumentalny  
13:05 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 122 - historyczny  
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 123 - historyczny  
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 51 - serial
15:15 Niedokończone msze 
 wołyńskie - reportaż  
16:10 Niezapomniana tragedia 
 - reportaż 
16:35 Koło historii odc. 51 - historyczny 
17:05 Taśmy bezpieki odc. 44 
 - dokumentalny 
17:40 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 9 - serial 
19:00 Sensacje XX wieku 
 odc. 190 - historyczny 
19:30 Sensacje XX wieku 
 odc. 191 - historyczny 
20:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 W kolejce po śmierć. 
 Czeczeni i ISIS - dokumentalny 
21:35 Blisko, coraz bliżej odc. 7 - serial 
22:55 Spór o historię 
 odc. 92 - historyczny 
23:35 Miasto gniewu odc. 9 - serial
00:10 Miasto gniewu odc. 10 - serial

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia - religijny  
08:45 Przygody Mobilków - serial  
09:00 Na zdrowie Magazyn 
 poradnikowy  
09:25 Święty na każdy dzień - religijny  
09:30 Ona nigdy nie była sama - 
 Czcigodna Sługa Boża 
 MatkaTeresa Kierocińska 
 - dokumentalny  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Misjonarze Afryki 
 - Ojcowie Biali odc. 5,  
12:00 Anioł Pański - religijny 
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Świadkowie zbrodni UPA 
 - dokumentalny  
13:10 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial  
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 19, - dokumentalny 
13:40 Kisielin - wołanie o pamięć 
 - dokumentalny  
14:05 Ewolucja - nauka czy ślepa 
 wiara? - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć - religijny  
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat - magazyn  
16:35 Porady medyczne Bonifratrów 
17:00 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło”
17:05 Dziecko od poczęcia 
 - dokumentalny 
17:25 Kartka z kalendarza - edukacyjny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański - religijny 
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Superksięga odc. 18 s. 2 - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec - religijny 
20:50 Głos Polski - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
22:00 Fryderyk Chopin i jego 
 muzyka odc. 6

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 664 - serial 
06:50 Podróże z historią 
 odc. 18 s. 2 - historyczny 
07:20 Na sygnale odc. 97 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie - magazyn  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 107 - magazyn 
11:25 Rodzinka.pl odc. 177 s. 8 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1869 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 158 - serial 
13:55 W słońcu i w deszczu 
 odc. 4 - serial 
14:55 Postaw na milion  
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna perła odc. 36 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:40 Mundial oczami Polaków 
 odc. 3 - serial 
19:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1868 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1869 - serial 
20:10 Cartouche - rabuś wspaniały 
 odc. 2 - przygodowy 
22:00 Kontakt odc. 2 - serial 
23:05 Miłość po francusku - komedia 
00:45 Jedyna szansa odc. 3 - serial

05:40 Mango - Telezakupy  
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1040 - serial  
07:35 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1041 - serial  
08:20 Doradca smaku odc. 28 s. 8 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 7 
09:30 Szkoła odc. 320 - serial  
10:30 Ukryta prawda odc. 578 - serial  
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 48  
12:30 19+ odc. 214 - serial 
13:00 19+ odc. 215 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1042 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1043 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 3 
16:00 Szkoła odc. 321 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 49 
18:00 Ukryta prawda odc. 579 - serial 
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:50 Uwaga! odc. 5369,  
20:10 Doradca smaku odc. 31 s. 8 
20:15 Na Wspólnej odc. 2712 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 86,  
21:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 15 
22:30 Truman Show - komediodramat 
00:30 Wredne dziewczyny - komedia  

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
07:45 Trudne sprawy odc. 543 - serial 
08:45 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 548 - serial 
09:15 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 550 - serial 
09:45 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 76 - serial 
10:45 Dlaczego ja? odc. 689 - serial 
11:45 Gliniarze odc. 200 - serial 
12:45 Trudne sprawy odc. 597 - serial 
13:45 Sekrety rodziny odc. 23 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 652 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja  
16:40 Gliniarze odc. 142 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 24 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 108 - serial 
20:05 Mój chłopak się żeni 
 - komedia romantyczna 
22:15 To Twoja wina odc. 6 - serial
23:30 Razem czy osobno? 
 - komedia romantyczna 
01:20 Kabaretowa Ekstraklasa 
 odc. 96 - kabaret 

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 09:00 Gliniarz i prokurator 08:00 Dezerterzy 13:35 Sensacje XX wieku

07:20 Na sygnale 20:10 Doradca smaku 19:30 Świat według 
Kiepskich

Julianne i Michael obiecali sobie, że się pobiorą, jeśli 
żadne z nich nie znajdzie partnera. Nieoczekiwanie 
chłopak zawiadamia Julianne, że za 4 dni się żeni. 
Ona próbuje mu w tym przeszkodzić.

Diane jest jedną z najpopularniejszych dziewczyn 
w szkole. Jej życie zmienia się, gdy zachodzi 
ona w ciążę. Rodzice wyrzucają ją z domu. Diane 
postanawia okraść bank, by zapłacić rachunki.

„Słodkie i ostre”
(2001r.) TVN 7 20:00

„Mój chłopak się żeni”
(1997r.) Polsat 20:05



Piątek, 13 lipca 2018

22:55 Ekstradycja

05:50 Elif odc. 278 - serial  
06:50 Wspaniałe stulecie: Sułtanka 
 Kösem - Murad IV 
 odc. 141 - serial  
07:45 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Nie do przebaczenia - western 
10:45 Opole 2018 na bis - koncert 
11:00 Wiadomości  
11:10 Agrobiznes - rolniczy  
11:35 Agropogoda Pogoda 
11:45 Zgromadzenie Narodowe 
 na Zamku Królewskim  
12:00 Zgromadzenie Narodowe 
 na Zamku Królewskim  
13:00 Zgromadzenie Narodowe 
 na Zamku Królewskim  
13:50 Elif odc. 279 - serial 
14:40 Opole 2018 na bis - koncert 
15:00 Wiadomości  
15:10 Pogoda  
15:15 Alarm!   
15:35 Teo-ria smaku Teo 
 Vafi disa odc. 10 
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka 
 Kösem - Murad IV 
 odc. 142 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:30 Korona królów odc. 19 - serial 
17:55 Korona królów odc. 20 - serial 
18:30 Opole 2018 na bis - koncert 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:08 Pogoda dla żeglarzy 
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
21:10 Dziewczyny z wyższych 
 sfer - komedia 
22:55 Ekstradycja odc. 5 - serial 

05:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1143 - serial 

06:20 Szpital odc. 356 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 75 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 4 - serial 

09:15 Magda M. odc. 9 s. 2 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 631 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 76 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria 

 Wesołowska odc. 530 - serial 

14:55 Szpital odc. 357 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 4 - serial 

16:55 Magda M. odc. 10 s. 2 - serial 

18:00 Dr House odc. 13 s. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 632 - serial 

20:00 Wpuszczony w kanał 

 - animowany 

21:50 Wygraj randkę 

 - komedia romantyczna 

23:55 Rush odc. 2 - serial 

00:55 Uprowadzona odc. 7 - serial 

06:00 Detektywi w akcji 
 odc. 145 - serial 
07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 4 - serial 
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 5 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 22 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 10 - serial 
10:00 Na patrolu odc. 31 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 32 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 23 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 11 - serial 
13:00 Galileo odc. 668 
 - popularnonaukowy 
14:00 Galileo odc. 669 
 - popularnonaukowy 
15:00 Esmeralda odc. 29 - telenowela 
16:00 Esmeralda odc. 30 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 31 - telenowela 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 393 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 394 - serial 
20:00 Armia ciemności  - horror 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 177 - serial 
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 178 - serial 
00:05 Szkoła wyrzutków - sensacyjny

06:00 To moje życie! 
 odc. 332 s. 4 - telenowela 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 99 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 84 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 8 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 9 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 19 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 19 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 7 - serial 
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 7 - serial 
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 15 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 19 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 19 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 84 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 85 s. 2 - serial 
20:00 Uniwersalny żołnierz: Powrót 
 - sensacyjny 
21:30 Replikant - sensacyjny 
23:35 Spartakus: Zemsta odc. 1 - serial 
00:55 Spartakus: Zemsta odc. 2 - serial 

08:00 Chuligan literacki 
 odc. 87, - publicystyczny 
08:30 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1315 
08:55 Siódmy pokój - biografi czny  
11:00 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 9 - serial 
12:20 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 10 - serial 
13:30 VIII Międzynarodowy Konkurs 
 Dyrygentów im. Grzegorza 
 Fitelberga - koncert
14:10 Antyfonie odc. 5, - publicystyczny 
14:40 Tylko Beatrycze - dramat 
17:05 Wilkołak  - horror 
18:20 Videofan odc. 82 
18:45 Dziewczyna i chłopak 
 odc. 1 - serial 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Ostatnie uderzenie 
 młotem - dramat 
21:35 Dybuk. Rzecz o wędrówce 
 dusz - dokumentalny 
23:10 Dziennik fi lozofa odc. 104 
 - magazyn 
23:25 VIII Międzynarodowy Konkurs 
Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga 
 - koncert inauguracyjny 
00:15 Tam, gdzie rosną poziomki 
 - psychologiczny

06:50 Był taki dzień odc. 622 - felieton 
07:00 Koło historii odc. 51 - historyczny  
07:30 Niezapomniana tragedia 
 - reportaż  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 39,  
08:35 Klasztory polskie 
 odc. 2 - dokumentalny 
09:15 Blisko, coraz bliżej odc. 7 - serial  
10:30 Linia warszawska. Białorusini 
 w Wojsku Polskim 
 - dokumentalny  
11:05 Podróże z historią 
 odc. 46 s. 5 - historyczny 
11:40 Taśmy bezpieki 
 odc. 44 - dokumentalny  
12:10 Urodziłem się w czterdziestym 
 piątym - dokumentalny 
13:10 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 190 - historyczny  
14:10 Sensacje XX wieku 
 odc. 191 - historyczny  
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 40 - serial
15:15 Dawne światy odc. 5, 
 - dokumentalny  
16:15 Legenda Grunwaldu 
 - dokumentalny 
17:15 Małe ojczyzny odc. 17, 
 - dokumentalny 
17:45 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 10 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 29 
 - historyczny 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 27, - reportaż 
20:35 Niezwykła broń odc. 1 - serial
21:35 Blisko, coraz bliżej odc. 8 - serial 
22:50 Szerokie tory odc. 136

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia - religijny  
08:45 Superksięga odc. 18 s. 2 - serial  
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat  
09:35 Święty na każdy dzień - religijny  
09:45 Duc in altum - religijny  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Nasz Max i jego przygoda z Biblią 
 odc. 2 - serial 
12:00 Anioł Pański - religijny 
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Charlie - historia 
 zabawki - obyczajowy 
13:55 Święty na każdy dzień - religijny  
14:00 Fatima - znak nadziei - reportaż 
14:40 Hwange - reportaż 
14:50 Kartka z kalendarza - edukacyjny  
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia - religijny  
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze - religijny  
15:50 Ma się rozumieć - religijny  
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Siódmy sakrament - religijny 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial  
17:00 Boliwia odc. 3 - serial
17:25 Święty na każdy dzień - religijny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański - religijny 
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec - religijny 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
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 Eksodus - Droga Narodu 
 Wybranego - dokumentalny 

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 665 - serial 
06:50 Anna Dymna - spotkajmy 
 się Dyskusja 
07:20 Na sygnale odc. 98 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 108 - magazyn 
11:25 Rodzinka.pl odc. 178 s. 8 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1870 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 159 - serial 
14:00 Coś dla Ciebie 
 odc. 158, - publicystyczny 
14:25 Makłowicz w podróży odc. 145 
14:55 Postaw na milion  
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna perła odc. 37 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:40 Mundial oczami Polaków 
 odc. 4 - serial 
19:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1870 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1871 - serial 
20:05 Pociąg do podróży 
 odc. 6 - miniserial 
20:10 Lwie serce - sensacyjny 
22:05 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 4 s. 15 - serial 
22:55 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 5 s. 15 - serial 
23:50 Cartouche - rabuś wspaniały 
 odc. 2 - przygodowy

05:40 Mango – Telezakupy  

06:50 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1042 - serial  

07:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1043 - serial  

08:20 Doradca smaku odc. 31 s. 8 

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 7 

09:30 Szkoła odc. 321 - serial  

10:30 Ukryta prawda odc. 579 - serial  

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 49  

12:30 19+ odc. 216 - serial 

13:00 19+ odc. 217 - serial 

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1044 - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1045 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 3 

16:00 Szkoła odc. 322 - serial 

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 50 

18:00 Ukryta prawda odc. 580 - serial 

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5370,  

20:00 World War Z - sensacyjny 

22:20 Sicario - sensacyjny 

00:55 Truman Show - komediodramat 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
07:45 Trudne sprawy odc. 544 - serial 
08:45 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 551 - serial 
09:15 SuperPies odc. 5 
 - magazyn poradnikowy 
09:45 Dzień, który zmienił moje 
 życie odc. 77 - serial 
10:45 Dlaczego ja? odc. 690 - serial 
11:45 Gliniarze odc. 201 - serial 
12:45 Trudne sprawy odc. 598 - serial 
13:45 Sekrety rodziny odc. 24 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 653 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja  
16:40 Gliniarze odc. 143 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 25 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 233 - serial 
20:05 Gwiezdne wojny II - Atak klonów 
 - science fi ction 
23:20 Umów się ze mną. Take 
 me out odc. 5, Show 
00:45 Piramida - horror 
02:45 Kabaretowa Ekstraklasa 
 odc. 101 - kabaret 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

18:45 Dziewczyna i 
chłopak

08:05 Wojciech Cejrowski  
- boso przez świat

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

Policjant Jake Riley od dawna ściga seryjnego 
mordercę. Gdy przy kolejnej ofi erze policja znajduje 
włos psychopaty, agenci rządowi postanawiają 
go sklonować, by replikant doprowadził ich do 
sprawcy.

Gerry Lane wiedzie spokojne życie u boku rodziny. 
Pewnego dnia na świecie zaczyna rozprzestrzeniać 
się wirus zamieniający ludzi w zombie. Gerry dołącza 
do zespołu ONZ, który próbuje zwalczyć epidemię.

„Replikant”
(2001r.) TV Puls 21:30

„World War Z”
(2013r.) TVN 20:00



Sobota, 14 lipca 2018

05:50 Klan

05:50 Klan odc. 3306 - telenowela 
06:25 Sprawa dla reportera   
07:20 Pełnosprawni Magazyn sportowy 
07:45 Rok w ogrodzie 
08:05 Rok w ogrodzie extra 
08:25 Weterynarze z sercem 
 odc. 21 - serial
08:55 Sekundy, które zmieniły 
 życie odc. 5 - dokumentalny 
09:30 Studio Raban odc. 34 
09:55 Rodzinny ekspres 
10:25 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 74 - magazyn 
10:55 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 14, - publicystyczny 
11:05 Doktor Quinn odc. 8 s. 6 - serial 
12:00 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? odc. 3  
 - magazyn ekonomiczny 
12:15 Opole 2018 na bis - koncert 
12:40 Nieziemskie wulkany 
 odc. 286 s. 56, - dokumentalny 
13:40 Sen nocy letniej - komedia 
14:40 Wojenne dziewczyny 
 odc. 5 - serial 
15:30 Trzecia połowa odc. 47 - serial  
15:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
15:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
18:25 Trzecia połowa odc. 48 - serial  
18:40 Opole 2018 na bis - koncert 
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Komisarz Alex odc. 138 
 s. 11 - serial 
21:05 Pojedynek na pustyni - thriller 
22:50 Dług - sensacyjny 
00:50 Dziewczyny z wyższych 
 sfer - komedia

05:40 Ukryta prawda odc. 279 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy  

08:55 Magda M. odc. 6 s. 2 - serial 

09:55 Magda M. odc. 7 s. 2 - serial 

10:55 Magda M. odc. 8 s. 2 - serial 

11:55 Magda M. odc. 9 s. 2 - serial 

13:00 Psy i koty: Odwet Kitty - komedia 

14:45 Nowy Jork, nowa 

 miłość - komedia 

16:40 Prezydent - miłość w Białym 

 Domu - komedia romantyczna 

19:00 Dzika lokatorka - komedia 

21:20 Licencja na miłość 

 - komedia romantyczna 

23:10 Stan zagrożenia - sensacyjny 

02:05 Moc magii odc. 188

06:00 Detektywi w akcji 
 odc. 146 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy 
 Berk odc. 2 - serial 
07:35 Turbo Fast odc. 2 - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 11 - serial 
08:35 Tom i Jerry Show odc. 12 - serial 
09:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy 
 Berk odc. 3 - serial 
09:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy 
 Berk odc. 4 - serial 
10:05 Turbo Fast odc. 3 - serial 
10:35 Turbo Fast odc. 4 - serial 
11:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 390 - serial 
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 391 - serial 
13:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 392 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 174 - magazyn policyjny 
15:00 Drużyna A Serial sensacyjny 
17:00 Domy za grube miliony 
 odc. 7 - serial
18:00 Żona dla milionera odc. 7 
19:00 Galileo odc. 670 
 - popularnonaukowy 
20:00 Policjantki i policjanci odc. 393 
 - serial 
21:00 Policjantki i policjanci odc. 394 
 - serial 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 179 - serial 
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 180 - serial 
00:05 Wzgórza mają oczy II  - horror

06:00 Skorpion odc. 5 - serial 

06:50 Taki jest świat 

 odc. 67 s. 3 - magazyn 

07:25 Tajemnice medyczne 

 odc. 29 - serial 

08:25 Tajemnice medyczne 

 odc. 30 - serial 

09:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 81 s. 2 - serial 

10:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 82 s. 2 - serial 

11:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 83 s. 2 - serial 

12:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 84 s. 2 - serial 

13:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 85 s. 2 - serial 

14:25 Mafi a! - komedia kryminalna 

16:15 Duży, gruby kłamczuch - komedia 

17:50 Agent XXL: Rodzinny interes 

 - komedia sensacyjna 

20:00 Krwawa rozgrywka - akcji 

22:15 Odrzut - sensacyjny 

00:10 Anakondy: Polowanie na krwawą 

 orchideę  - horror 

02:05 Taki jest świat odc. 67 s. 3 

 - magazyn

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 9 - serial 

09:00 Gwiazdy tamtych lat odc. 7,  

09:40 Hollywood na wojnie 

 odc. 2 - serial

10:45 Yesterday - dramat 

12:30 Ostatnie uderzenie młotem 

 - dramat 

14:05 Ranczo Wilkowyje - komedia 

15:50 Wydarzenie aktualne - reportaż 

16:35 Wstęp do fi lmu odc. 426 

16:40 Testament doktora 

 Mabuse - dramat 

18:50 Witamy w latach 80. 

 odc. 6 - serial

20:00 Wściekły byk - dramat 

22:15 Queen - - koncert na Wembley 

 - koncert 

23:45 Siła perswazji - thriller 

01:25 Wściekły byk - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 623 - felieton 
07:00 Opowieść o Indiach 
 odc. 5, - dokumentalny 
08:05 Regiony z historią 
 odc. 7 - dokumentalny 
08:30 Podróże z historią 
 odc. 46 s. 5 - historyczny  
09:10 Egipt odc. 6 - serial 
10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 145 
10:40 Wielki test. Polskie 
 aktorki i aktorzy Quiz 
12:45 Sprint przez historię Przemysława 
 Babiarza odc. 14 
 - magazyn sportowy 
13:20 Życie odc. 7 - serial
14:20 Szerokie tory odc. 86,  
14:45 Wielka gra odc. 142,  
15:45 Spór o historię 
 odc. 66 - historyczny 
16:25 Osso moje Osso - dokumentalny 
17:20 Portrety wojenne odc. 2 - serial
17:55 Quo vadis? odc. 2 - serial 
18:50 Niezwykła broń odc. 1 - serial 
19:55 Wojownicy czasu 
 odc. 5 - dokumentalny 
20:30 Kariera Nikodema Dyzmy 
 odc. 1 - serial 
21:35 Z życia regionu 
 odc. 477 - magazyn 
22:25 Cała prawda o Grekach 
 odc. 2, - dokumentalny 
23:40 Legenda Wieży Eiffl a 
 - dokumentalny

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia - religijny  
09:00 Sanktuarium Maryjne Rywałd 
 Królewski - dokumentalny 
09:45 Być loretanką - reportaż 
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień - religijny  
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
12:00 Anioł Pański - religijny 
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
12:50 Porady medyczne Bonifratrów 
13:20 Siódmy sakrament - religijny  
13:45 Ocalić od zapomnienia   
13:55 Święty na każdy dzień - religijny  
14:00 Geniusz Stworzenia 
 - dokumentalny 
15:15 Dziecko od poczęcia 
 - dokumentalny 
15:30 Wierzę w Boga - religijny  
15:45 Spotkania z ekologią 
 odc. 26 - magazyn ekologiczny  
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Bo dobrze mi jest 
 w sercu Jego - reportaż 
16:40 W Solankowej Dolinie - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański - religijny 
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza - religijny  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci - religijny 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec - religijny 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
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 Król Dawid odc. 3 - serial 

05:30 Koło fortuny  
06:05 Na dobre i na złe 
 odc. 666 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1364 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Rodzinka.pl odc. 179 s. 8 - serial 
11:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1871 - serial 
12:15 Tygrysy murawy - komedia 
14:00 Familiada  
14:35 Koło fortuny  
15:15 Kabaretowe przeboje 
 lata 2015 - kabaret 
16:15 Rodzinka.pl odc. 180 s. 8 - serial 
16:45 Słowo na niedzielę - religijny 
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 696 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:40 Mundial oczami Polaków 
 odc. 5 - serial 
19:05 Mundial oczami Polaków 
 odc. 6 - serial 
19:35 Lajk! Magazyn 
20:05 XXII Międzynarodowy Festiwal 
 Piosenki i Kultury Romów
  Ciechocinek 2018 
 odc. 1- festiwal  
21:05 XXII Międzynarodowy Festiwal 
 Piosenki i Kultury Romów 
 Ciechocinek 2018 odc. 2- festiwal  
22:10 XXII Międzynarodowy Festiwal 
 Piosenki i Kultury Romów 
 Ciechocinek 2018 odc. 3- festiwal  
23:10 Wakacje z Kabaretem - Szczecin 
2014 odc. 1 - kabaret 
00:15 Wakacje z Kabaretem - Szczecin 
 2014 odc. 2 - kabaret 

05:40 Mango - Telezakupy  

07:55 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 4 s. 8,  

08:30 Dzień dobry wakacje 

 odc. 7 - magazyn 

11:00 Na Wspólnej odc. 2709 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2710 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2711 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2712 - serial  

12:51 Ugotowani odc. 5 s. 13  

13:55 Mistrzowskie cięcie odc. 6 s. 2,  

14:55 Agent - gwiazdy odc. 6 s. 3 

16:00 Domowe rewolucje odc. 8 s. 2 

17:00 Projekt Lady odc. 8 s. 3  

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 15  

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5371,  

20:00 Jak w niebie - komedia 

 romantyczna 

22:00 Ostatnia piosenka - melodramat 

00:15 World War Z - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:30 Królewna Śnieżka i siedmiu 

 krasnoludków - animowany 

09:15 My3 odc. 42- dla dzieci i młodzieży 

09:45 My3 odc. 43- dla dzieci i młodzieży 

10:20 Ewa gotuje odc. 302 

10:55 Seksmisja - komedia 

13:45 W rytmie hip-hopu II - obyczajowy 

15:40 Kabaretowa Ekstraklasa - kabaret 

15:50 Joker odc. 47,  

16:50 Joker odc. 48,  

17:45 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 83 - telenowela

18:20 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 84 - telenowela

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 94 - serial 

20:10 Percy Jackson: Morze potworów 

 - przygodowy 

22:35 Obcy kontra Predator II 

 - science fi ction 

00:25 Chirurdzy odc. 88 - serial

08:55 Magda M. 14:00 STOP Drogówka 09:25 Lombard. Zycie pod 
zastaw

14:05 Ranczo Wilkowyje 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

14:35 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 10:20 Ewa gotuje

Młoda lekarka zapada w śpiączkę. Duch kobiety 
wędruje do jej apartamentu, który okazuje się 
zajęty. Mieszkający w nim mężczyzna i duch lekarki 
dochodzą do wniosku, że są dla siebie stworzeni.

Shane Gray zostaje wysłany w roli instruktora na 
obóz muzyczny. Tam poznaje Mitchie, nastolatkę 
o niespotykanym głosie i ambicji zostania gwiazdą 
muzyki pop.

„Camp Rock”
(1987r.) TV 4 14:55

„Jak w niebie”
(2005r.) TVN 22:10



Niedziela, 15 lipca 2018

05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3307 - telenowela 
06:05 Słownik polsko@polski 
 - edukacyjny 
06:35 Wojsko-polskie.pl Magazyn 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach  
08:00 Tydzień Aktualności 
08:35 Ziarno odc. 668 
09:15 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
11:25 Spotkanie ze świętym 
 odc. 12- religijny 
11:45 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański  
12:15 Między ziemią a niebem 
12:55 Z pamięci - rozmowy z 
Andrzejem Doboszem odc. 15
 - publicystyczny 
13:05 Błękitna Planeta II - kulisy 
 powstawania - serial 
14:05 Sen nocy letniej - komedia 
15:05 Wojenne dziewczyny 
 odc. 6 - serial 
15:50 Trzecia połowa odc. 49 - serial  
16:00 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
16:25 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
16:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
16:45 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
19:20 Trzecia połowa odc. 50 - serial  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Drogi wolności odc. 1 - serial 
21:15 Jak zostać księżną 
 - biografi czny 
22:55 Yuma - dramat 

06:00 Detektywi w akcji odc. 147 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy 

 Berk odc. 3 - serial 

07:35 Turbo Fast odc. 3 - serial 

08:05 Tom i Jerry Show odc. 12 - serial 

08:35 Tom i Jerry Show odc. 13 - serial 

09:00 Prawie jak gladiator - animowany 

11:00 Galileo odc. 669 

12:00 Galileo odc. 670 

13:00 Drużyna A Serial sensacyjny 

15:00 Mecenas Lena Barska 

 odc. 5 - serial 

16:00 Mecenas Lena Barska 

 odc. 6 - serial 

17:20 Przeznaczenie wikinga 

 - przygodowy 

19:00 Galileo odc. 671 

20:00 Niebezpieczna dzielnica 

 - sensacyjny 

21:50 Krwawa rzeka - thriller 

23:50 STOP Drogówka odc. 174 

 - magazyn policyjny 

00:50 Zagadkowe zgony odc. 5 - serial

01:20 Zagadkowe zgony odc. 6 - serial

05:35 Wojciech Cejrowski. Boso Etiopia 

 odc. 5,  

06:05 Skorpion odc. 6 - serial 

07:00 Przygody Merlina 

 odc. 10 s. 3 - serial 

08:00 Miki i raźni rajdowcy 

 odc. 6 - serial 

08:35 Jake i piraci z Nibylandii 

 odc. 6 s. 4 - serial 

09:00 Hotel Zacisze odc. 6 - serial 

09:45 Wojciech Cejrowski. 

 Boso Tajlandia odc. 1,  

10:30 Duży, gruby kłamczuch - komedia 

12:25 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

13:40 Księga mistrzów - przygodowy 

15:45 Miłość, szmaragd i krokodyl 

 - przygodowy 

17:50 Goście, goście - komedia 

20:00 Piąty element - thriller 

22:25 Sędzia Dredd - science fi ction 

00:25 Uwikłana odc. 6 s. 2 - serial 

01:20 Z archiwum policji odc. 2 - serial

02:00 Dyżur odc. 33 s. 3 - dokumentalny 

08:00 Wszystkie stworzenia duże 
 i małe odc. 10 - serial 
09:05 Olivier Messiaen - Muzyka wiary 
10:30 Trzeci punkt widzenia 
 odc. 245, - publicystyczny 
11:10 Duma i uprzedzenie 
 odc. 5 - serial 
12:10 Wiktoryna, czyli czy pan 
 pochodzi z Beauvais? 
 - obyczajowy 
13:20 Męskie sprawy Film historyczny 
15:15 Chuligan literacki 
 odc. 88, - publicystyczny 
15:45 Enter Enea Festival 2018 
 - Symphosphere - koncert 
16:40 Świteź - animowany 
17:05 Pomniki historii odc. 6 - serial
17:15 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 518 - magazyn kulturalny 
18:15 Niedziela na Głównym 
 - koncert galowy - koncert 
19:15 Niedziela na Głównym 
 - koncert galowy - koncert 
20:40 Wymyk - dramat 
22:15 Scena alternatywna w Opolu 
 - Apteka - koncert 
22:45 Trzeci punkt widzenia 
 odc. 245, - publicystyczny 
23:25 Oskarowe kostiumy Barbary 
 Ptak - dokumentalny

06:50 Był taki dzień odc. 624 - felieton 
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 13 - serial
08:05 Droga od Chrystusa do 
 Konstantyna odc. 5
 - dokumentalny 
09:15 Doktor Ewa odc. 2 - serial 
10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 146 
10:35 Perły Adriatyku - dokumentalny 
11:40 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 5
 - dokumentalny 
12:35 Olbrzymy oceanów odc. 3 - serial
13:40 Szerokie tory odc. 80,  
14:15 Żona i nie żona - dramat 
15:25 Szlakiem Pierwszej Pancernej 
 - dokumentalny 
16:25 Wielka gra odc. 112,  
17:20 Ex libris Magazyn 
17:45 Quo vadis? odc. 3 - serial 
18:45 Krzyżacy. Powstanie, potęga 
 i upadek - dokumentalny  
19:55 Podróż do śmierci - sensacyjny 
21:35 Wielki test o polskim fi lmie Quiz 
23:20 Chichot Pana Boga odc. 1
 - obyczajowy 
00:50 Cała prawda o Grekach 
 odc. 2, - dokumentalny

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia - religijny  
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień - religijny  
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
09:00 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza - religijny  
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
10:40 Niezwykłe stworzenia, które 
 przeczą teorii ewolucji 
 odc. 3 - serial
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem  
12:20 Wieś - to też Polska - rolniczy  
13:30 Papież Polak do 
 Rodaków - serial 
14:10 Pochodzenie świata 
 odc. 1, - dokumentalny 
15:10 Święty na każdy dzień - religijny  
15:15 Edward Stachura z tego świata 
 - dokumentalny 
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański - religijny 
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Retrospekcja - publicystyczny  
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec - religijny 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Cuda Jezusa odc. 16 - serial 
22:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 667 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1365 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:30 300 milionów lat odc. 1 - serial
11:30 Makłowicz w podróży odc. 146 
12:05 Bandolero! - western 
14:00 Familiada  
14:35 Koło fortuny  
15:20 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 136
16:45 Kocham cię, Polsko! - kulisy
16:50 Bake off - Ale przepis odc. 7 
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 697 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion  
19:35 Rodzinka.pl 
 odc. 181 s. 8 - serial 
20:10 Agent XXL II - komedia 
 sensacyjna 
21:50 The Good Doctor odc. 1 - serial 
22:45 The Good Doctor odc. 2 - serial 
23:40 Festiwal Enter Enea Festiwal 
00:45 Mandarynki - dramat 
02:20 Tygrysy murawy - komedia

05:40 Mango - Telezakupy  

07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 19 s. 2 

 - magazyn poradnikowy 

08:25 Akademia ogrodnika odc. 19 

 - magazyn poradnikowy 

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 8 

 - magazyn 

11:00 Dorota inspiruje odc. 1

12:00 Co za tydzień odc. 858 

 - magazyn 

12:30 36,6 °C odc. 8 s. 3 

 - magazyn poradnikowy 

13:25 Efekt domina odc. 6 s. 5,  

14:00 Babe, świnka z klasą - komedia 

16:00 Dennis rozrabiaka - komedia 

18:00 Ugotowani odc. 6 s. 13 

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5372,  

20:00 Władca Pierścieni: Drużyna 

 Pierścienia - fantastyczny 

23:55 Piekielna zemsta - sensacyjny 

02:15 Sekrety lekarzy odc. 8 s. 4

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy 

 Berk odc. 1 - serial 

08:00 Jeźdźcy smoków: Obrońcy 

 Berk odc. 2 - serial 

08:35 Pocahontas - animowany 

10:10 Gwiezdne wojny II - Atak klonów 

 - science fi ction 

13:20 Percy Jackson: Morze potworów 

 - przygodowy  

15:45 W rytmie serca odc. 11 - serial 

16:45 W rytmie serca odc. 12 - serial 

17:50 Nasz nowy dom odc. 53 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Słoneczna stacja odc. 1 - magazyn 

20:05 Kabaretowa noc pod gwiazdami - 

 Lidzbark Warmiński 2016 - kabaret 

23:05 Następne 48 godzin 

 - komedia sensacyjna 

01:10 Punisher - sensacyjny

05:45 Ukryta prawda odc. 280 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy  

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

09:30 Magda M. odc. 10 s. 2 - serial 

10:30 Columbo odc. 2 s. 6 - serial 

12:10 Columbo odc. 3 s. 6 - serial 

13:50 Niedźwiedzie 

 - dokumentalny 

15:35 Chisum - western 

17:55 Zbuntowana księżniczka 

 - komedia romantyczna 

20:00 Suma wszystkich strachów 

 - sensacyjny 

22:40 Zapłata - thriller 

01:10 Lucyfer odc. 1 - serial 

02:10 Moc magii odc. 189

10:30 Columbo 11:00 Galileo

09:45 Wojciech Cejrowski. 
Boso

11:10 Duma i uprzedzenia 10:05 Okrassa łamie 
przepisy

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 07:35 Jeźdźcy smoków

Percy Jackson był dyslektykiem z ADHD, który 
nagminnie popadał w tarapaty. Pewnego dnia 
okazało się, że jest synem Posejdona i dlatego stał 
się członkiem wyprawy mającej na celu uratowanie 
świata.

Babe, mała świnka, której rodziców sprzedano 
do rzeźni, trafi a na nową farmę, gdzie zostaje 
przygarnięta przez suczkę Muchę. Pewnego dnia 
Babe postanawia zostać, podobnie jak Mucha, 
psem pasterskim.

„Babe, świnka z klasą”
(1995r.) TVN 14:00

„Percy Jackson: Morze potworów”
(2013r.) Polsat 13:20
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11:05 Doktor Quinn

06:00 Elif odc. 279 - serial  
06:55 Wspaniałe stulecie: Sułtanka 
 Kösem - Murad IV 
 odc. 142 - serial  
07:50 Agropogoda Pogoda 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:35 Alarm!   
08:55 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
10:05 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
11:05 Doktor Quinn odc. 10 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy  
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Błękitna Planeta II 
 - kulisy powstawania - serial 
13:45 Elif odc. 280 - serial 
14:40 Opole na bis - koncert 
15:00 Wiadomości  
15:10 Pogoda  
15:15 Alarm!   
15:35 Komisariat odc. 19 - serial 
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka 
 Kösem - Murad IV 
 odc. 143 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  muzyczny 
17:55 Korona królów odc. 21 - serial 
18:25 Korona królów odc. 22 - serial 
18:50 Jeden z dziesięciu  
19:20 Sport 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Alarm!  
20:30 Leśniczówka odc. 1 - serial 
21:05 Rolnik szuka żony odc. 1 s. 4 
22:05 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
22:40 Tajemnica jeziora odc. 1 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 281 - serial 

06:20 Szpital odc. 357 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 76 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 4 - serial 

09:15 Magda M. odc. 10 s. 2 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 632 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 77 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 531 - serial 

14:55 Szpital odc. 358 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 4 - serial 

16:55 Magda M. odc. 11 s. 2 - serial 

18:00 Dr House odc. 14 s. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 633 - serial 

20:00 Wyjdź za mnie odc. 1

 - komedia romantyczna 

21:45 Uprowadzona odc. 8 - serial 

22:45 Mgła  - horror 

00:40 Tajemnice Laury 

 odc. 15 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji 
 odc. 148 - serial 
07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 5 - serial 
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 6 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 23 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 11 - serial 
10:00 Na patrolu odc. 33 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 34 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 1 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 12 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 94 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 124 
 - magazyn policyjny 
15:00 Esmeralda odc. 32 - telenowela 
16:00 Esmeralda odc. 33 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 34 - telenowela 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 394 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 395 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 181 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 1 s. 1 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 2 s. 1 - serial
22:00 Galileo odc. 670
23:00 Galileo odc. 671
00:00 Śmiałek: Oblężenie Downing 
 Street - sensacyjny

06:00 To moje życie! odc. 333 s. 4 
 - telenowela 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 100 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 85 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 9 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 19 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 19 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 7 - serial 
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 7 - serial 
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 16 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 19 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 19 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 85 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 86 s. 2 - serial 
20:00 Terytorium wroga - dramat 
22:10 Uniwersalny żołnierz: Powrót 
 - sensacyjny 
23:55 Magnum odc. 2 s. 7 - serial 
00:55 Magnum odc. 3 s. 7 - serial 
01:55 Taki jest świat 
 odc. 67 s. 3 - magazyn

08:00 Białoruski klimat odc. 6
08:40 Budzik - reportaż 
09:20 Którędy po sztukę 
 odc. 28, - publicystyczny 
09:35 Wilkołak  - horror 
11:00 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 11 - serial 
12:10 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 12 - serial 
13:25 Errata, czyli sceny pokutne 
 w nowych osiedlach - komedia 
14:05 Sceny nocne Film historyczny 
16:05 Piosenki z autografem 
 odc. 5, Muzyka. Dokument 
17:05 Zmruż oczy - komediodramat 
18:45 Dziewczyna i chłopak 
 odc. 2 - serial 
19:40 Informacje kulturalne
20:00 Lawa Dramat historyczny 
22:20 Przędza - dokumentalny 
23:35 Którędy po sztukę 
 odc. 28, - publicystyczny 
23:40 Back to Front. Tydzień designu 
 w Mediolanie - reportaż 
00:00 Dziennik fi lozofa 
 odc. 115 - magazyn 
00:20 Witamy w latach 80. 
 odc. 1 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 625 - - felieton 
07:00 Legenda Grunwaldu 
 - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 40,  
08:40 1200 muzeów odc. 230 - serial
09:10 Blisko, coraz bliżej odc. 8 - serial  
10:25 Życie odc. 7 - serial 
11:20 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 24, - reportaż 
11:55 Chce się żyć - dramat 
13:55 Sensacje XX wieku 
 odc. 29 - historyczny  
14:55 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 64 - serial
15:20 Spór o historię odc. 67 
 - historyczny 
16:00 Olbrzymy oceanów odc. 3 - serial 
17:00 Ex libris Magazyn 
17:25 Flesz historii Magazyn 
17:45 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 11 - serial 
19:00 Sensacje XX wieku 
 odc. 36 - historyczny 
20:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:35 Rosja. Podróże z Jonathanem 
 Dimblebym odc. 4
 - dokumentalny 
21:45 Blisko, coraz bliżej odc. 9 - serial 
23:20 Ostatni legioniści - dokumentalny 
00:15 Aksamitni terroryści 
 - dokumentalny

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Wieś - to też Polska - rolniczy  
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia - religijny  
09:30 100 cudownych miejsc na 
 świecie - serial  
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
11:35 Chrystus w Biblii i „Kodzie 
 Leonarda da Vinci” odc. 4 - serial
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień - religijny  
12:00 Anioł Pański - religijny 
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Grunwald 1410 - rys historyczny 
 i znaczenie bitwy pod 
 Grunwaldem - dokumentalny 
13:05 Kapłan pro-life - dokumentalny 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Lato marzeń - obyczajowy 
15:30 Bitwa pod Grunwaldem - reportaż 
15:50 Ma się rozumieć - religijny  
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Sanktuaria polskie   
16:30 Zew natury - edukacyjny  
16:55 Świadkowie - serial  
17:20 Święty na każdy dzień - religijny  
17:25 Kartka z kalendarza - edukacyjny  
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w Sanktuarium MB Bolesnej 
 w Świętej Wodzie  
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec - religijny 
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 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 668 - serial 
06:55 Coś dla Ciebie odc. 146
 - publicystyczny 
07:20 Makłowicz w podróży odc. 199 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 110 - magazyn 
11:25 Rodzinka.pl odc. 182 s. 8 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1872 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 160 - serial 
13:55 W słońcu i w deszczu 
 odc. 5 - serial 
14:55 Bake off - Ale ciacho! 
 odc. 23 s. 3  
16:00 Koło fortuny  
16:35 Familiada  
17:15 Czarna perła odc. 38 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 116 s. 5 - serial 
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 1 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1872 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1873 - serial 
20:45 Rozmowy kontrolowane 
 - komedia 
22:30 Ofi cer odc. 11 - serial 
00:40 Mandarynki - dramat

05:45 Mango - Telezakupy  

07:00 MasterChef Junior odc. 4 s. 3,  

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 7 

09:30 Szkoła odc. 322 - serial  

10:30 Ukryta prawda odc. 580 - serial  

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 50  

12:30 19+ odc. 218 - serial 

13:00 19+ odc. 219 - serial 

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1047 - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1048 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 3 

16:00 Szkoła odc. 323 - serial 

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 51 

18:00 Ukryta prawda odc. 581 - serial 

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5373,  

20:10 Doradca smaku odc. 33 s. 8 

20:15 Na Wspólnej odc. 2713 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 87,  

21:30 Projekt Lady odc. 9 s. 3  

22:30 Sekrety lekarzy odc. 9 s. 4 

23:30 Karmazynowy przypływ 

 - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:45 Trudne sprawy odc. 546 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 552 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 555 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 78 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 691 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 202 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 599 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 25 - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 654 - serial 

15:50 Wydarzenia  

16:10 Pogoda  

16:15 Interwencja  

16:40 Gliniarze odc. 144 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 26 - serial 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 93 - serial 

20:10 Punisher - sensacyjny  

22:50 Nożownik - thriller 

00:55 X-Men: Pierwsza klasa 

 - science fi ction

14:55 Szpital 21:00 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 

11:00 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy 13:55 Sensacje XX wieku

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

W noc setnej rocznicy powstania miasteczka 
Antonio Bay na horyzoncie pojawia się tajemnicza 
mgła. Na morzu giną rybacy jednego z kutrów. 
Sprzęty elektryczne w miasteczku zaczynają 
wariować.

Znana we Francji dziennikarka sprzeciwia się 
obecności zachodnich sił zbrojnych w Afganistanie. 
Gdy kobieta zostaje porwana przez talibów, 
francuski rząd wysyła do Afganistanu oddział sił 
specjalnych.

„Terytorium wroga”
(2011r.) TV Puls 20:00

„Mgła”
(1980r.) TVN 7 22:45



Wtorek, 17 lipca 2018

13:45 Elif

06:00 Elif odc. 280 - serial  
06:55 Wspaniałe stulecie: Sułtanka 
 Kösem - Murad IV 
 odc. 143 - serial  
07:50 Agropogoda Pogoda 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:35 Alarm!   
09:05 Ranczo odc. 1 s. 1 - serial 
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 66 s. 6 - serial 
11:05 Doktor Quinn 
 odc. 110 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy  
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Wyjątkowe maluchy w świecie 
 zwierząt odc. 1 - serial
13:45 Elif odc. 281 - serial 
14:40 Opole na bis - koncert 
15:00 Wiadomości  
15:10 Pogoda  
15:15 Alarm!   
15:40 Leśniczówka odc. 1 - serial  
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka 
 Kösem - Murad IV 
 odc. 144 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  muzyczny 
17:55 Korona królów odc. 23 - serial 
18:25 Korona królów odc. 24 - serial 
18:50 Jeden z dziesięciu  
19:20 Sport 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Alarm!  
20:30 Leśniczówka odc. 2 - serial 
21:05 Rolnik szuka żony odc. 2 s. 4 
22:05 Tajemnica jeziora odc. 2 - serial 
23:05 S.W.A.T. - jednostka 
 specjalna odc. 10 - serial

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1144 - serial 

06:20 Szpital odc. 358 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 77 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 4 - serial 

09:15 Magda M. odc. 11 s. 2 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 633 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 78 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria 

 Wesołowska odc. 532 - serial 

14:55 Szpital odc. 359 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 s. 4 - serial 

16:55 Magda M. odc. 12 s. 2 - serial 

18:00 Dr House odc. 15 s. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 634 - serial 

20:00 Czysta gra - sensacyjny 

22:05 Wzgórze rozdartych serc 

 - sensacyjny 

00:45 Masters of Sex odc. 7 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji 
 odc. 149 - serial 
07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 6 - serial 
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 7 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 1 - serial  
09:00 Detektyw Monk odc. 12 - serial  
10:00 Na patrolu odc. 35 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 36 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 2 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 13 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 95 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 125 
 - magazyn policyjny 
15:00 Esmeralda odc. 35 - telenowela 
16:00 Esmeralda odc. 36 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 37 - telenowela 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 395 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 396 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 182 - serial 
21:00 Apokalipsa androidów - thriller 
23:00 Mściwe serce - thriller 
00:55 STOP Drogówka odc. 174 
 - magazyn policyjny

06:00 To moje życie! odc. 334 s. 4 
 - telenowela 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 101 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 86 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 19 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 19 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 7 - serial 
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 7 - serial 
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 17 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 19 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 19 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 86 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 87 s. 2 - serial 
20:00 Street Fighter: Legenda 
 Chun-Li - sensacyjny 
22:00 Arena - thriller 
23:55 Magnum odc. 4 s. 7 - serial 
00:55 Magnum odc. 5 s. 7 - serial

08:00 Wydarzenie aktualne - reportaż 

08:30 Informacje kulturalne 

08:50 Rzecz Polska odc. 7,  

09:20 Zmruż oczy - komediodramat  

11:00 Najdłuższa wojna nowoczesnej 

 Europy odc. 13 - serial 

12:50 Nasza ulica - krótkometrażowy 

13:40 Szczęśliwy brzeg - obyczajowy 

15:25 Informacje kulturalne 

15:45 Spotkania z profesorem Zinem 

 odc. 3 - dokumentalny 

16:05 Słownik wyrazów obcych 

 odc. 52 - magazyn kulturalny 

16:15 Słownik wyrazów obcych 

 odc. 12 - magazyn kulturalny 

16:45 Jutro idziemy do kina - dramat 

18:45 Dziewczyna i chłopak 

 odc. 3 - serial 

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

20:00 Śniadanie na Plutonie 

 - komediodramat 

22:10 Dziennik fi lozofa 

 odc. 116 - magazyn 

22:25 Misja specjalna - komedia 

00:15 15 stron świata - dokumentalny

06:50 Był taki dzień odc. 626 - - felieton 
07:00 Tońko, czyli legenda o ostatnim 
 baciarze - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 41,  
08:40 1200 muzeów odc. 238 - serial
09:15 Blisko, coraz bliżej odc. 9 - serial  
10:35 Historia w postaciach 
 zapisana odc. 4 - serial
12:25 Wojownicy czasu 
 odc. 5 - dokumentalny  
13:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 36 
 - historyczny  
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 79 - serial
15:00 Rosja. Podróże z Jonathanem 
 Dimblebym odc. 4 - dokumentalny  
16:15 Draża - czetnik. Legenda 
 Kresów - dokumentalny 
17:15 Abwehra i dzieci - dokumentalny 
17:45 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 12 - serial 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 55 
 - historyczny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Powrót do Heimkher 
 - dokumentalny 
21:30 Blisko, coraz bliżej odc. 10 - serial 
23:10 Wina Ikara. Warszawa 1939-1944 
 - Inteligencja polska w latach 
 okupacji - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia - religijny  
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial 
09:50 Biblia Paulistów - 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 - religijny  
11:35 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
11:45 Grunt to droga - religijny 
12:00 Anioł Pański - religijny 
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Pupil pupila. - komedia w jednym 
 akcie - spektakl teatralny 
12:55 Święty nie rodzi się 
 po śmierci - dokumentalny 
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 82 - serial  
14:50 Ogniska miłości - Jednego Serca 
 Jednego Ducha - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć - religijny  
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  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański - religijny 
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień - religijny  
19:30 Każdy maluch to potrafi   
19:45 Modlitwa z telefonicznym
 udziałem dzieci - religijny 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec - religijny 
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 Krewniaki - spektakl teatralny

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 669 - serial 
07:00 Śpiewać z serca - reportaż 
07:20 Makłowicz w podróży odc. 200 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 111 - magazyn 
11:25 Rodzinka.pl odc. 183 s. 9 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1873 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 161 - serial 
13:55 W słońcu i w deszczu 
 odc. 6 - serial 
14:55 Bake off - Ale ciacho! 
 odc. 24 s. 3,  
16:00 Koło fortuny  
16:35 Familiada  
17:10 Czarna perła odc. 39 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 117 s. 5 - serial 
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 2 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1873 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1874 - serial 
20:45 Rocky IV - sensacyjny 
22:25 Rozmowy kontrolowane 
 - komedia

05:40 Mango - Telezakupy  
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1047 - serial  
07:35 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1048 - serial  
08:20 Doradca smaku odc. 33 s. 8 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 7 
09:30 Szkoła odc. 323 - serial  
10:30 Ukryta prawda odc. 581 - serial  
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 51  
12:30 19+ odc. 220 - serial 
13:00 19+ odc. 221 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1049 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy odc. 
1050 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 3 
16:00 Szkoła odc. 324 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 52 
18:00 Ukryta prawda odc. 582 - serial 
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:50 Uwaga! odc. 5374,  
20:10 Doradca smaku odc. 39 s. 8 
20:15 Na Wspólnej odc. 2714 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 88,  
21:30 Krawiec z Panamy - thriller 
23:45 Kuba Wojewódzki odc. 4 s. 11

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
07:45 Trudne sprawy odc. 547 - serial 
08:45 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 556 - serial 
09:15 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 557 - serial 
09:45 Dzień, który zmienił moje 
 życie odc. 79 - serial 
10:45 Dlaczego ja? odc. 692 - serial 
11:45 Gliniarze odc. 203 - serial 
12:45 Trudne sprawy odc. 600 - serial 
13:45 Sekrety rodziny odc. 26 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 655 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja  
16:40 Gliniarze odc. 145 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 27 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich odc. 
210 - serial 
20:10 X-Men: Pierwsza klasa 
 - science fi ction  
23:00 Zabić, jak to łatwo 
 powiedzieć - thriller 
01:10 Hitch: Najlepszy doradca 
 przeciętnego faceta 
 - komedia romantyczna

06:20 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

11:00 Najdłuższa wojna 
nowwoczesnej Europy

08:05 Wojciech Cejrowski 
- boso przez świat 

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

Biznesmen o sadystycznych skłonnościach zbudował 
imperium z gladiatorami walczącymi na śmierć i życie. 
Jego najnowszy wojownik to strażak David Lord, 
porwany, uwięziony i skazany na walkę o życie.

Andy Osnard, czarna owca brytyjskiego wywiadu, 
zostaje skierowany na zesłanie do Panamy. Ma szansę 
zrehabilitować się w oczach szefów, rozbijając mafi ę 
narkotykową.

„Krawiec z Panamy”
(2001r.) TVN 21:30

„Arena”
(2011r.) TV Puls 22:00



Środa, 18 lipca 2018

11:05 Doktor Quinn

06:00 Elif odc. 281 - serial  
06:55 Wspaniałe stulecie: Sułtanka 
 Kösem - Murad IV 
 odc. 144 - serial  
07:50 Agropogoda Pogoda 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:35 Alarm!   
09:05 Ranczo odc. 2 s. 1 - serial 
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 67 s. 6 - serial 
11:05 Doktor Quinn odc. 11 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy  
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Wyjątkowe maluchy w świecie 
 zwierząt odc. 2 - serial
13:45 Elif odc. 282 - serial 
14:40 Opole na bis - koncert 
15:00 Wiadomości  
15:10 Pogoda  
15:15 Alarm!   
15:40 Leśniczówka odc. 2 - serial 
16:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka 
 Kösem - Murad IV 
 odc. 145 - serial 
16:50 Fundusze europejskie - jak to 
 działa? - fl esz odc. 4 - magazyn 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  muzyczny 
17:55 Korona królów odc. 25 - serial 
18:25 Korona królów odc. 26 - serial 
18:50 Jeden z dziesięciu  
19:20 Sport 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Alarm!  
20:30 Leśniczówka odc. 3 - serial 
21:05 Korzenie odc. 1 - miniserial 
22:05 Tajemnica jeziora odc. 3 - serial 
23:00 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 11 - serial 

05:15 Ukryta prawda odc. 282 - serial 

06:20 Szpital odc. 359 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 78 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 s. 4 - serial 

09:15 Magda M. odc. 12 s. 2 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 634 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 79 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 533 - serial 

14:55 Szpital odc. 360 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 4 - serial 

16:55 Magda M. odc. 13 s. 2 - serial 

18:00 Dr House odc. 16 s. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 635 - serial 

20:00 Apollo 13 - katastrofi czny 

22:55 Olimp odc. 9 - serial 

23:55 Licencja na miłość 

 - komedia romantyczna 

01:50 Moc magii odc. 192

06:00 Detektywi w akcji odc. 150 - serial 
07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 7 - serial 
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 8 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 2 - serial  
09:00 Detektyw Monk odc. 13 - serial  
10:00 Na patrolu odc. 37 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 38 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 3 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 14 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 96 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 126 - magazyn policyjny 
15:00 Esmeralda odc. 38 - telenowela 
16:00 Esmeralda odc. 39 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 40 - telenowela 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 396 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 397 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 183 - serial 
21:00 Przebudzenie bestii  - horror 
23:00 Navy Seals kontra zombie  
 - horror 
00:55 Anthony Bourdain: Bez rezerwacji 
 odc. 11 - serial
01:55 Tak czy nie - publicystyczny

06:00 To moje życie! odc. 335 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 102 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 87 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 19 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 19 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 7 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 7 - serial 
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 18 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 19 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 19 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 87 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 88 s. 2 - serial 
20:00 Król Skorpion II: Narodziny 
 wojownika - sensacyjny 
22:10 Spartakus: Krew i piach 
 odc. 3 - serial 
23:15 Spartakus: Krew i piach 
 odc. 4 - serial 
00:15 Wikingowie odc. 1 s. 4 - serial 
01:15 Biesiada na cztery pory roku 
 odc. 9 - serial
01:55 Biesiada na cztery pory roku 
 odc. 10 - serial

08:00 Szlakiem Kolberga 

 odc. 4 - magazyn kulturalny 

08:30 Studio Kultura - rozmowy  

08:45 Którędy po sztukę 

 odc. 28, - publicystyczny 

09:00 Jutro idziemy do kina - dramat  

11:00 Panny i wdowy odc. 1 - serial 

12:00 Panny i wdowy odc. 2 - serial 

13:05 Sędziowie - dramat 

14:20 Zawrócony Tragi- komedia 

15:50 - publicystyczny - publicystyczny 

16:50 Dama kameliowa - melodramat 

18:45 Dziewczyna i chłopak 

 odc. 4 - serial 

19:40 Informacje kulturalne Wiadomości 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 43 

20:05 Grona gniewu - dramat 

22:20 Dziennik fi lozofa 

 odc. 117 - magazyn 

22:35 Stań przy mnie - obyczajowy

00:15 Urwany wiersz. Zuzanna 

 Ginczanka 1917-1944 

 - dokumentalny

06:50 Był taki dzień odc. 627 - - felieton 
07:00 Draża - czetnik. Legenda 
 Kresów - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 42,  
08:35 1200 muzeów odc. 242 - serial
09:15 Blisko, coraz bliżej odc. 10 - serial  
10:50 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 5, 
 - dokumentalny  
11:45 Spór o historię odc. 54 
 - historyczny 
12:30 Dawne światy odc. 6, 
 - dokumentalny 
13:30 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:55 Sensacje XX wieku odc. 55 
 - historyczny  
14:50 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 55 - serial
15:30 Wina Ikara. Warszawa 
 1939-1944 - dokumentalny 
16:30 Kochany i nienawidzony. Dramat 
 życia i śmierci twórcy „Krzyżaków” 
 - dokumentalny 
17:30 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 13 - serial 
19:15 Sensacje XX wieku 
 odc. 75 - historyczny 
20:10 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:40 Cicha wojna odc. 1
 - dokumentalny 
21:45 Blisko, coraz bliżej odc. 11 - serial 
23:15 Towarzysz Wiesław: od agitatora 
 do dyktatora - dokumentalny 
00:20 Komornik - dramat 

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia - religijny  
08:45 Każdy maluch to potrafi  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
09:20 Express studencki Magazyn  
09:25 Sanktuaria polskie   
09:45 Święty na każdy dzień - religijny  
09:50 Dachau - dokumentalny 
10:55 Kartka z kalendarza - edukacyjny  
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 5 - serial
11:15 Owoce posługi misyjnej 
 - dokumentalny 
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
11:35 Święty na każdy dzień - religijny  
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański - religijny 
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Ben Hur - wyścig po chwałę 
 - animowany 
13:00 Hej ustrońskie Gróniczki 
 - koncert 
14:00 Krewniaki - spektakl teatralny  
15:50 Ma się rozumieć - religijny  
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Na zdrowie - poradnikowy  
16:30 Z pamiętnika podróżnika odc. 5,  
17:00 Po stronie prawdy - reportaż  
18:00 Anioł Pański - religijny 
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień - religijny  
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci - religijny 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec - religijny 
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 Mieczysław Paluch człowiek, 
 powstaniec, dowódca 
 - Powstanie Wielkopolskie, 
 Powstania Śląskie, Wyspa 
 Wężów - dokumentalny

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 670 - serial 
07:00 Pamięć Żydów w Orli 
 - dokumentalny 
07:20 Makłowicz w podróży odc. 201 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 112 - magazyn 
11:25 Rodzinka.pl odc. 184 s. 9 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1874 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 162 - serial 
13:55 W słońcu i w deszczu 
 odc. 7 - serial 
14:55 Bake off - Ale ciacho! 
 odc. 25 s. 3,  
16:00 Koło fortuny  
16:35 Familiada  
17:10 Czarna perła odc. 40 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 118 s. 5 - serial 
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 3 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1874 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1875 - serial 
20:45 Tata do pary - komedia 
23:00 Jedyna szansa odc. 5 - serial 
00:00 Jedyna szansa odc. 6 - serial 

06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1049 - serial  
07:35 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1050 - serial  
08:20 Doradca smaku odc. 39 s. 8 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 7 
09:30 Szkoła odc. 324 - serial  
10:30 Ukryta prawda odc. 582 - serial  
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 52  
12:30 19+ odc. 222 - serial 
13:00 19+ odc. 223 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1053 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1058 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 3 
16:00 Szkoła odc. 325 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 53 
18:00 Ukryta prawda odc. 583 - serial 
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:50 Uwaga! odc. 5375,  
20:10 Doradca smaku odc. 34 s. 8 
20:15 Na Wspólnej odc. 2715 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 89,  
21:30 Drzewo Jozuego - sensacyjny 
23:40 Sicario - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
07:45 Trudne sprawy odc. 548 - serial 
08:45 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 558 - serial 
09:15 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 559 - serial 
09:45 Dzień, który zmienił moje 
 życie odc. 80 - serial 
10:45 Dlaczego ja? odc. 693 - serial 
11:45 Gliniarze odc. 204 - serial 
12:45 Trudne sprawy odc. 601 - serial 
13:45 Sekrety rodziny odc. 27 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 656 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja  
16:40 Gliniarze odc. 146 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 28 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 37 - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 522 - serial 
20:40 Hitch: Najlepszy doradca 
 przeciętnego faceta 
 - komedia romantyczna  
23:10 Rok pierwszy - komedia 
01:30 Ani słowa więcej 
 - komedia romantyczna

07:15 Sąd rodzinny 18:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw

18:45 Dziewczyna 
i chłopak 13:55 Sensacje XX wieku

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

Kiepskich

Statek kosmiczny „Apollo 13” ulega awarii podczas 
lotu na Księżyc. Trójka astronautów musi schronić 
się w lądowniku, w którym zapas tlenu obliczono na 
dwie osoby.

Alex Hitchens jest doradcą do spraw uwodzenia 
kobiet i z każdego mężczyzny potrafi  zrobić Romea i 
Casanovę w jednym. Nieoczekiwanie Alex zakochuje 
się w pięknej, lecz dość cynicznej dziennikarce.

„Apollo 13”
(1995r.) TVN 7 20:00

„Hitch: Najlepszy doradca 
przeciętnego faceta”
(2005r.) Polsat 20:40
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

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

30 dag ryżu
3 łyżki oliwy
3-4 szklanki bulionu
1 duża cebula
2-3 ząbki czosnku
1 szklanka startego żółtego sera 
(najlepszy będzie parmezan)
1-2 łyżki posiekanej natki pietruszki
sól, pieprz do smaku
białe wytrawne wino 

Sposób wykonania:

Ryż umyć i osączyć na sicie. Cebulę oraz 
ząbki czosnku obrać i posiekać. Podgrzać 
oliwę, zeszklić na niej cebulę i czosnek, na-
stępnie wrzucić ryż i smażyć chwilę, by zia-
renka obkleiły się tłuszczem. Całość zalać 
białym winem (tak, by tylko przykryć ryż). 
Gdy ryż wchłonie wino, zalać go gorącym 
bulionem (tyle, by przykryć ryż). Ryż stop-
niowo podlewać bulionem, aż skończy się 
płyn, a ziarenka będą miękkie. Na koniec 
dodajemy starty ser i natkę pietruszki. 

Smacznego! Dawid Pryba życzy smacznego!
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Praca sezonowa 
młodzieży a ulga rodzinna
Rodzice, którzy planują sko-

rzystać z ulgi na dzieci, podczas 
podejmowania decyzji o wyra-
żeniu zgody na wakacyjną pracę 
swoich dzieci powinni zwrócić 
szczególną uwagę na limit wy-
sokości dochodu, jaki młodzież 
może osiągnąć, nie pozbawiając 
rodziców możliwości skorzy-
stania z ulgi. Odliczenie ulgi na 
dzieci przysługuje rodzicom, któ-
rzy wykonują władzę rodziciel-
ską, opiekunom prawnym, jeżeli 
dziecko z opiekunem zamieszkuje 
oraz rodzicom zastępczym. Z ulgi 
mogą korzystać także osoby wy-
chowujące pełnoletnie dzieci do 
25. roku życia, pod warunkiem 
że dzieci te uczą się lub studiują 
(także za granicą) i nie uzyskały 
w roku podatkowym dochodów 
opodatkowanych według skali 
podatkowej lub z kapitałów pie-
niężnych opodatkowanych przy 
zastosowaniu 19% stawki, w łącz-
nej wysokości przekraczającej 
3089 zł. Fakt otrzymywania przez 
dziecko renty czy uzyskiwania 
dochodów (przychodów) opo-
datkowanych w sposób zryczał-
towany na zasadach określonych 
w ustawie PIT nie ma wpływu na 
prawo do ulgi.

Paragon fiskalny
Podróże w czasie urlopu 

sprzyjają zakupom zarówno 
drobnych pamiątek, jak i produk-
tów i usług o wyższej wartości. 
Zakupy to z pewnością przyjem-
ny akcent letniego wypoczynku, 
warto przy tym zawsze pamiętać 
o zabraniu paragonu fiskalne-
go. Paragon z kasy fiskalnej jest 
zazwyczaj jedynym dowodem 
zakupu, co może być pomocne 
w związku z reklamacją towaru 
lub jego zwrotem. Gdy sprze-

dawca nie wydrukuje paragonu, 
warto poprosić o jego wydanie. 
To ważne, z uwagi na interes nas 
wszystkich. Rejestrowanie sprze-
daży na kasie fiskalnej jest gwa-
rancją tego, że sprzedawca płaci 
należny podatek do budżetu pań-
stwa, a nie do własnej kieszeni. 
Jest to również niezbędny waru-
nek do budowania w naszym kra-
ju uczciwej konkurencji.

Czy podejmując prace w wa-
kacje moje małoletnie dziecko 
musi zapłacić podatek?

Generalnie dochody małolet-
nich dzieci własnych i przysposo-
bionych dolicza się do dochodów 
rodziców (opiekunów prawnych). 
Jednym z nielicznych wyjątków 
od tej zasady są dochody mało-
letnich dzieci z pracy, które to 
dochody należy wykazać w od-
rębnym zeznaniu podatkowym, 
sporządzanym na imię i nazwisko 
małoletniego dziecka. Zeznanie 
to podpisywane jest przez rodzi-
ca lub opiekuna prawnego.

Czy muszę płacić podatek ze 
sprzedaży dzikorosnących owo-
ców i grzybów?

Dochody uzyskane ze sprze-
daży surowców roślin zielarskich 
i ziół dziko rosnących leśnych, 
jagód, owoców leśnych i grzybów 
leśnych ze zbioru, który wykona-
ło się osobiście albo z udziałem 
członków najbliższej rodziny, są 
zwolnione z podatku dochodo-
wego.

Czy opodatkowana jest pra-
ca przy zbiorach sezonowych?

Niezależnie od charakteru 
wykonywanej pracy czy też ro-
dzaju zawartej umowy, opodat-
kowane są wszystkie uzyskiwane 
w roku podatkowym dochody. Tak 
więc także wynagrodzenie uzy-
skane przy pracach sezonowych 
w rolnictwie, w szczególności 

przy zbiorach warzyw i owoców 
podlega wykazaniu w rocznym 
zeznaniu podatkowym.

W przypadku świadczenia 
pracy na podstawie umowy o po-
mocy przy zbiorach rolnik doko-
nujący wypłaty wynagrodzenia 
nie ma obowiązku odprowadza-
nia od niego zaliczek na podatek 
dochodowy, może to robić sam 
pomocnik rolnika (podatnik). 
Musi jednak pamiętać o rozlicze-
niu w zeznaniu całej kwoty wy-
nagrodzenia. Kwota ta nie jest 
pomniejszana o koszty uzyskania 
przychodów. W przypadku ta-
kiej umowy do przychodów nie 
zalicza się wartości wyżywienia 
i zakwaterowania, gdyby pomoc-
nikowi nieodpłatnie zapewniał je 
rolnik.

Czy pracując podczas waka-
cji za granicą muszę zapłacić po-
datek w Polsce?

Zgodnie z przepisami ustawy 
o podatku dochodowym osoby 
fizyczne, jeżeli mają miejsce za-
mieszkania w Rzeczypospolitej 
Polskiej, podlegają obowiązkowi 
podatkowemu od całości swo-
ich dochodów (przychodów), bez 
względu na miejsce położenia 
źródeł przychodów. Tak więc wy-
nagrodzenie uzyskane za pracę 
najemną poza granicami podlega 
opodatkowaniu wg polskich prze-
pisów podatkowych, z uwzględ-
nieniem umów o unikaniu po-
dwójnego opodatkowania. Jeżeli 
praca wykonywana jest za grani-
cą dla zagranicznego pracodawcy, 
co do zasady, dochody takie będą 
podlegały opodatkowaniu zarów-
no w tym państwie, jak i w Polsce. 
Rozliczając te dochody w Polsce 
należy zastosować metodę uni-
kania podwójnego opodatkowa-
nia, przewidzianą we właściwej 
umowie o unikaniu podwójnego 

opodatkowania. Polska zawarła 
obowiązujące umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania z 87 
państwami, w tym ze wszystkimi 
państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej. Teksty wszystkich 
umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, których stroną 
jest Polska, dostępne są na stro-
nie www.finanse.mf.gov.pl w za-
kładce ABC podatków => Umowy 
międzynarodowe.

Wracając do kraju chcesz 
przywieźć upominek? Przepisy 
celne i dewizowe

Zakupione poza granica-
mi Unii Europejskiej upominki, 
przywożone w bagażu osobistym 
podróżnych, są zwolnione z po-
datku VAT, jeżeli ich ilość i rodzaj 
wskazuje na przywóz o charak-
terze niehandlowym (tj. towa-
ry przywożone są okazjonalnie 
i przeznaczone na własny użytek 
podróżnego, jego rodziny lub na 
prezenty) a ich wartość nie prze-
kracza kwoty wyrażonej w zło-
tych odpowiadającej równowar-
tości (wskazane limity dotyczą 
również zwolnienia z należności 
celnych przywozowych):

• 300 euro - jeżeli towary 
przywożone są w transporcie lą-
dowym lub

• 430 euro – gdy towary 
przywożone są w transporcie lot-
niczym i morskim.

Przywóz napojów alkoho-
lowych i wyrobów tytoniowych 
zwolniony z podatku VAT i należ-
ności celnych podlega ogranicze-
niom ilościowym.

Napoje alkoholowe, jeżeli są 
przywożone przez podróżnego, 
który ukończył 17 lat:

• napoje powstałe w wyniku 
destylacji i wyroby spirytusowe 
o mocy objętościowej alkoho-
lu powyżej 22%, alkohol etylowy 
nieskażony o mocy objętościowej 
alkoholu wynoszącej 80% i więcej 
- 1 litr lub

• alkohol i napoje alkoholowe 
o mocy objętościowej alkoholu 
nieprzekraczającej 22% - 2 litry, i

• wina niemusujące - 4 litry, i
• piwa - 16 litrów;
Zwolnienie w ramach tych 

norm można stosować do dowol-
nego połączenia różnych rodza-
jów alkoholu i napojów alkoholo-
wych, o których mowa w dwóch 
pierwszych punktach, pod wa-
runkiem, że suma wartości pro-
centowych wykorzystywanych 
z poszczególnych zwolnień nie 
przekracza 100 %.

Napoje alkoholowe, jeżeli są 

przywożone przez podróżnego, 
który ukończył 17 lat, który ma 
miejsce zamieszkania w strefie 
nadgranicznej lub jest pracow-
nikiem zatrudnionym w strefie 
nadgranicznej, lub jest członkiem 
załogi środków transportu wyko-
rzystywanych do podróży z te-
rytorium państwa trzeciego na 
terytorium kraju:

• napoje powstałe w wyniku 
destylacji i wyroby spirytusowe 
o mocy objętościowej alkoho-
lu powyżej 22%, alkohol etylowy 
nieskażony o mocy objętościowej 
alkoholu wynoszącej 80% i więcej 
– 0,5 litra lub

• alkohol i napoje alkoholowe 
o mocy objętościowej alkoholu 
nieprzekraczającej 22% - 0,5 litra,

• wina niemusujące – 0,5 li-
tra, i

• piwa - 2 litrów;
Zwolnienie w ramach tych 

norm można stosować do dowol-
nego połączenia różnych rodza-
jów alkoholu i napojów alkoholo-
wych, o których mowa w dwóch 
pierwszych punktach, pod wa-
runkiem, że suma wartości pro-
centowych wykorzystywanych 
z poszczególnych zwolnień nie 
przekracza 100 %.

Wyroby tytoniowe, jeżeli 
są przywożone w transporcie 
lotniczym lub transporcie mor-
skim przez podróżnego, który 
ukończył 17 lat: 

• papierosy - 200 sztuk lub
• cygaretki (cygara o masie 

nie większej niż 3 g/sztukę) - 100 
sztuk, lub

• cygara - 50 sztuk, lub
• tytoń do palenia - 250 g;
Wyroby tytoniowe, jeżeli 

są przywożone w transporcie 
innym niż lotniczy lub morski 
przez podróżnego, który ukoń-
czył 17 lat: 

• papierosy - 40 sztuk lub
• cygaretki (cygara o masie 

nie większej niż 3 g/sztukę) - 20 
sztuk, lub

• cygara - 10 sztuk, lub d) ty-
toń do palenia - 50 g. 2

Normy ilościowe i warto-
ściowe wyrobów tytoniowych 
lub napojów alkoholowych przy-
wożonych na terytorium kraju 
z państwa trzeciego w bagażu 
osobistym podróżnego, który 
ukończył 17 lat, których przy-
wóz jest zwolniony z podatku 
akcyzowego.

Ważne – dla możliwości sko-
rzystania ze zwolnienia od akcyzy 
wyrobów tytoniowych lub napo-
jów alkoholowych przywożonych 

Wakacyjny miniporadnik
LATO BEZ STRESU  Podczas wakacji rzadziej niż zwykle myślimy o sprawach podatkowych czy obowiązu-
jących przepisach celnych. Trzeba jednak mieć świadomość, że wyjeżdżając za granicę nie wszystko może-
my przywieźć do kraju. Podobnie podejmując pierwsze zatrudnienie, musimy pamiętać o podatkowych 
obowiązkach. Co na pewno powinniśmy wiedzieć?
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na terytorium kraju z państwa 
trzeciego w bagażu osobistym 
podróżnego, który ukończył 17 
lat warunkiem jest, aby :

• charakter lub ilość przywo-
żonych wyrobów akcyzowych nie 
wskazywał na przywóz w celach 
handlowych;

• przywóz tych wyrobów 
miał charakter okazjonalny;

• wyroby te były przeznaczo-
ne wyłącznie na własny użytek 
podróżnego lub jego rodziny lub 
były przeznaczone na prezenty.

wyroby tytoniowe – w przy-
padku podróżnych w transporcie 
lotniczym lub morskim:

• papierosy – 200 sztuk albo
• cygaretki (cygara o masie 

nieprzekraczającej 3 gramów/
sztukę) – 100 sztuk, albo

• cygara – 50 sztuk, albo
• tytoń do palenia – 250 gra-

mów, albo
• zestaw wyrobów określo-

nych powyżej, pod warunkiem 
że suma wartości procentowych 
wykorzystania norm ustalonych 
w odniesieniu do poszczególnych 
wyrobów nie przekracza 100%;

wyroby tytoniowe – w przy-
padku podróżnych w transporcie 
innym niż lotniczy lub morski:

• papierosy – 40 sztuk, albo
• cygaretki (cygara o masie 

nieprzekraczającej 3 gramów/
sztukę) – 20 sztuk, albo

• cygara – 10 sztuk, albo
• tytoń do palenia – 50 gra-

mów,
• zestaw wyrobów określo-

nych powyżej, pod warunkiem 
że suma wartości procentowych 
wykorzystania norm ustalonych 
w odniesieniu do poszczególnych 
wyrobów nie przekracza 100%;

napoje alkoholowe:
• alkohol etylowy nieskażo-

ny o rzeczywistej objętościowej 
mocy alkoholu przekraczającej 
22% objętości – 1 litr, albo

• alkohol etylowy, napoje 
fermentowane, wina musujące 
i wyroby pośrednie, o rzeczywi-
stej objętościowej mocy alkoholu 
nieprzekraczającej 22% objętości 
– łącznie 2 litry,

• zestaw wyrobów określo-
nych powyżej, pod warunkiem 
że suma wartości procentowych 
wykorzystania norm ustalonych 
w odniesieniu do poszczególnych 
wyrobów nie przekracza 100%,

• wina niemusujące – łącznie 
4 litry,

• piwo – 16 litrów;
płyn do papierosów elektro-

nicznych:
• 50 mililitrów – w przypad-

ku podróżnych w transporcie 
lotniczym lub morskim,

• 10 mililitrów – w przypad-
ku podróżnych w transporcie in-
nym niż lotniczy lub morski;

wyroby nowatorskie:
• 0,04 kilograma – w przy-

padku podróżnych w transporcie 
lotniczym lub morskim,

• 0,008 kilograma – w przy-
padku podróżnych w transporcie 

innym niż lotniczy lub morski.
Ponadto od podatku akcyzo-

wego zwolniony jest import:
• paliw silnikowych przewo-

żonych w standardowych zbior-
nikach:

• pojazdów silnikowych, 
w ilości nieprzekraczającej 600 
litrów na pojazd,

• pojemników specjalnego 
przeznaczenia, w ilości nieprze-
kraczającej 200 litrów na pojem-
nik,

• statków powietrznych lub 
jednostek pływających;

• paliw silnikowych znajdu-
jących się w kanistrach przewo-
żonych przez pojazdy silnikowe 
i w ilości nieprzekraczającej 10 li-
trów na pojazd zgodnie z warun-
kami określonymi w przepisach 
dotyczących przechowywania 
i transportu paliw.

Normy ilościowe wyrobów 
akcyzowych z akcyzą zapłaconą 
na terytorium państwa człon-
kowskiego (UE) przywożone 
z tego państwa na terytorium 
kraju przez osobę fizyczną, gdy 
przywóz następuje przez tę 
osobę osobiście na jej własny 
użytek i jeżeli wyroby te nie są 
przeznaczone na cele handlo-
we.

Przywóz napojów alkoho-
lowych i wyrobów tytoniowych 
zwolniony z podatku akcyzowe-
go podlega ograniczeniom ilo-
ściowym:

dla wyrobów tytoniowych 
ilości nieprzekraczające:

• papierosy - 800 sztuk,
• cygaretki (cygara o masie 

nieprzekraczającej 3 gramów/
sztukę) - 400 sztuk,

• cygara - 200 sztuk,
• tytoń do palenia - 1 kilo-

gram,
• płyn do papierosów elek-

tronicznych – 200 mililitrów,
• wyroby nowatorskie – 0,16 

kilograma
dla napojów alkoholowych 

ilości nieprzekraczające:
• alkohol etylowy - 10 litrów,
• wino i napoje fermentowa-

ne - 90 litrów, w tym wino mu-
sujące - 60 litrów,

• piwo - 110 litrów,
• produkty pośrednie - 20 li-

trów.
Ponadto od podatku akcy-

zowego zwolnione jest paliwo 
silnikowe przeznaczone do uży-
cia podczas transportu i przywo-
żone w standardowych zbiorni-
kach:

• użytkowych pojazdów sil-
nikowych;

• zamontowanych w pojem-
nikach specjalnego przeznacze-
nia;

• statków powietrznych lub 
jednostek pływających.

Wartości dewizowe
Osoby przekraczające grani-

cę państwową mają obowiązek 
zgłaszać, w formie pisemnej, 
organom celnym lub organom 
Straży Granicznej przywóz do 

kraju oraz wywóz za granicę zło-
ta dewizowego lub platyny de-
wizowej, bez względu na ilość, 
a także krajowych lub zagranicz-
nych środków płatniczych, jeżeli 
ich wartość przekracza łącznie 
równowartość 10 tys. euro.

Zezwala się rezydentom 
i nierezydentom przekraczają-
cym granicę państwową z inny-
mi państwami obszaru Schengen 
na odstępowanie od obowiąz-
ku zgłaszania organom celnym 
lub organom Straży Granicznej 
przywozu do kraju oraz wywozu 
za granicę złota dewizowego lub 
platyny dewizowej bez względu 
na ilość oraz krajowych lub za-
granicznych środków płatniczych 
o wartości przekraczającej łącz-
nie równowartość 10 tys. euro.

Ograniczenia
Przywóz wielu towarów 

z krajów trzecich na obszar celny 
Wspólnoty Europejskiej uzależ-
niony jest od spełnienia dodatko-
wych – poza formalnościami cel-
nymi – wymagań nie mających 
charakteru fiskalnego. Takim 
wymogiem jest np. obowiązek 
przeprowadzenia kontroli gra-
nicznej przez wyspecjalizowane 
służby (chodzi o kontrolę sani-
tarną, weterynaryjną czy fito-
sanitarną itp.) oraz konieczność 
posiadania określonych prawem 
dokumentów (zezwoleń, licencji, 
certyfikatów).

W szczególności ogranicze-
nia obejmują:

Żywność
Żywność pochodzenia zwie-

rzęcego (np. wyroby mięsne 
i wyroby zawierające mleko) 
podlega szczególnym ogranicze-
niom, a w przypadku ruchu po-
dróżnych przywóz takiej żywno-
ści jest zakazany.

Podróżni przywożący ze sobą 
produkty mięsne i mleczarskie 
zobowiązani są do umieszczenia 
ich w specjalnych pojemnikach 
znajdujących się na przejściach 
granicznych.

Żywność pochodzenia nie-
zwierzęcego jest zwolniona 
z obowiązku przeprowadzenia 
granicznej kontroli sanitarnej 
w przypadku, jeśli jest przywo-
żona w ilościach wskazujących 
na niehandlowy charakter przy-
wozu ( tj. na własne potrzeby).

Produkty lecznicze
Dopuszczalne jest przywie-

zienie pięciu najmniejszych opa-
kowań danego produktu leczni-
czego, niezbędnego podróżnemu. 
Nie dotyczy to jednak środków 
odurzających i substancji psy-
chotropowych – te produkty 
lecznicze mogą być przywożone 
wyłącznie na podstawie specjal-
nego zaświadczenia. Aby skorzy-
stać z możliwości przywiezienia 
5 najmniejszych opakowań pro-
duktów leczniczych, podróżny 
powinien je posiadać przy sobie 
(np. w bagażu) – nie ma możli-
wości, aby produkty lecznicze 
zostały przesłane za pośrednic-

twem poczty bądź kuriera.
Zwierzęta
Zwierzęta domowe, towa-

rzyszące podróżnym (psy, koty, 
fretki, w liczbie nieprzekracza-
jącej 5 sztuk zwierząt) mogą być 
przywożone do Polski, pomiędzy 
państwami członkowskimi Unii 
oraz wywożone poza UE na na-
stępujących warunkach:

• jeżeli podróżny przemiesz-
czający się ze zwierzęciem do-
mowym przez granice nie jest 
jego właścicielem – musi posia-
dać pisemne upoważnienie pod-
pisane przez właściciela;

• zwierzę musi posiadać 
elektroniczny identyfikator;

• zwierzę musi być zaszcze-
pione przeciwko wściekliźnie;

• musi posiadać dokumenty 
potwierdzające fakt szczepienia 
(paszport zwierząt lub świadec-
two weterynaryjne).

W przypadku przywozu – 
w zależności od tego z jakiego 
państwa trzeciego do jakiego 
państwa członkowskiego UE 
przywożone są zwierzęta, wy-
magania te mogą być rozszerzo-
ne o obowiązek przeprowadzenia 
badania efektywności szczepie-
nia lub kwarantannę.

W przypadku podróży po-
między państwami członkow-
skimi UE zwierzę musi posiadać 
elektroniczny czip, paszport 
zwierząt, wydawany przez urzę-
dowego lekarza weterynarii oraz 
musi być zaszczepione przeciwko 
wściekliźnie. Informacje o szcze-
pieniu zawarte są w paszporcie 
zwierzęcia.

W przypadku wywozu z Pol-
ski do państwa trzeciego (tj. poza 
UE) zwierząt domowych należy 
zapoznać się z wymaganiami, ja-
kie zostały ustanowione w tym 
państwie trzecim. Zwierzę po-

winno mieć paszport zwierząt 
(co jest istotne przy powrocie 
do kraju) oraz spełniać warunki 
ustanowione w danym państwie 
trzecim.

Szczegółowe informacje do-
tyczące warunków przewozu 
zwierząt domowych znajdują się 
na stronie internetowej Główne-
go Inspektoratu Weterynarii (link 
otwiera nowe okno w innym ser-
wisie):

Rośliny
Bez ograniczeń związanych 

z przeprowadzeniem granicznej 
kontroli fitosanitarnej, dopusz-
czalny jest wwóz do Polski: 5 kg 
świeżych owoców, 5 kg świeżych 
warzyw, z wyłączeniem bulw ro-
ślin gatunku Solanum tuberosum 
L., 50 szt. ciętych roślin ozdob-
nych, 1 cięte drzewko choinkowe, 
5 szt. części roślin iglastych.

Rośliny 
i produkty roślinne,
dopuszczalna ilość:
1. Świeże owoce – 5 kg
2. Świeże warzywa, z wyłą-

czeniem bulw roślin gatunku So-
lanum tuberosum L. – 5 kg

3. Cięte rośliny ozdobne  
– 50 szt.

4. Cięte drzewka choinkowe 
– 1 szt.

5. Części roślin iglastych  
– 5 szt

Broń
Wywóz bądź przywóz broni 

podlega surowej reglamentacji 
i wymaga uzyskania wymaganych 
prawem dokumentów uprawnia-
jących do jej przewiezienia przez 
granicę państwową oraz wymaga 
zgłoszenia takiego przewozu or-
ganom celnym.

C.d.n. za tydzień

Ministerstwo Finansów
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)

Dobry czas na kontakty z otoczeniem, zyskasz na po-
pularności. Jeśli zdecydujesz się w weekend wybrać 
na imprezę, masz szansę spotkać kogoś, kto bardzo 
ci się spodoba. Flirt murowany. Twoje myśli zdomi-
nuje szukanie przyjemności. Czy to w towarzystwie 
innych, czy na zakupach, czy w pracy. Doskonały 
nastrój nie będzie cię opuszczał.

Spójrz na swój związek z szerszej perspektywy. Czy 
czasem nie jest tak, że za bardzo skupiasz się na 
szczegółach i szukasz dziury w całym? Daj partnerowi 
odetchnąć, pochwal, nawet na wyrost, a zobaczysz, że 
efekty będą zadziwiające. Planety pomogą ci radykal-
nie rozwiązać problem natury zawodowej, z którym 
borykasz się od dłuższego czasu.

Będziesz wyjątkowo optymistycznie nastawiony do 
świata, a twój świetny nastrój udzieli się nawet naj-
większym ponurakom. W pracy postawisz na wdro-
żenie nowego rozwiązania, które wszystkim ułatwi 
realizację obowiązków. Twój dom będzie otwarty dla 
gości, a towarzystwo chętnie skorzysta z zaproszenia 
na imprezę. Dobra energia będzie od ciebie bić.

Będziesz teraz wyjątkowo nieufna i ostrożna w kon-
taktach służbowych. Słusznie, intuicja cię nie za-
wiedzie. Ktoś chce cię oszukać, zająć twoje stano-
wisko. Uważaj na to, co i do kogo mówisz. Chętnie 
poświęcisz uwagę rodzinnym sprawom, możesz 
planować remont.

Obowiązki domowe i zawodowe spadną ci na głowę. 
W te pierwsze postaraj się zaangażować bliskich, 
z drugimi musisz poradzić sobie w pojedynkę. Ustal 
priorytety i odhaczaj po kolei wykonane zadania. 
Pójdzie ci lepiej, niż się spodziewałeś. Potem zapla-
nuj zasłużony urlop.

Zapowiadają się spokojne dni. Spraw do załatwienia 
ubędzie, możesz skupić się na relacjach rodzinnych 
i kontaktach towarzyskich. Zagraj z dziećmi w plan-
szówki, wybierz się na wycieczkę rowerową, zaproś 
znajomych na grilla. Dobrze ci to zrobi.

Doradcy, którzy „życzliwie” podpowiadają ci, jak 
masz żyć, zaczną cię irytować. Postanowisz wziąć 
sprawy w swoje ręce. Przyjaciółki, które lubią wtrą-
cać się w twoje sprawy zdziwią się, gdy postawisz 
granice. Trudno, przyszła pora na zmiany i określe-
nie, co jest dla ciebie ważne.

Układ planet gwarantuje powodzenie w życiu towa-
rzyskim, biznesowym i w sferze finansów. Jeśli nie 
wybierasz się na urlop, możesz śmiało inwestować 
i negocjować ważne kontrakty. Wszystko będzie szło 
jak z płatka. Nie zapominaj o zacieśnianiu więzi ro-
dzinnych. Może zorganizujesz przyjęcie w ogrodzie 
i zaprosisz dalszych krewnych? 

Krótko mówiąc, będzie cię nosić. Zapragniesz po-
dróżować, choćby niedaleko, zwiedzać, poznawać 
nowe miejsca. Zanim wyruszysz, zastanów się 
czy motorem twoich działań nie jest czasem chęć 
ucieczki od rodziny? Jeśli nie, to wywiąż się ze zło-
żonych wcześniej obietnic, zrób wszystko, co trzeba, 
pakuj plecak i w drogę. Przygody gwarantowane.

Mimo wakacji, w pracy nie zwalniasz tempa. Bę-
dziesz chciał pokazać się wszystkim z jak najlepszej 
strony. Zgłosisz gotowość zastąpienia kolegi, który 
wybiera się na urlop, świetnie wywiążesz się z obo-
wiązków i pojawi się szansa na awans. Będziesz du-
szą towarzystwa i podczas kontaktów nieformalnych 
pozyskasz informacje przydatne w biznesie.

Lubisz muzykę, kino, dobrą książkę? Zadbaj, by nie 
zabrakło ci czasu na przyjemności. Zmęczenie da się 
we znaki, a do urlopu jeszcze trochę. W pracy pojawi 
się konieczność rozwiązania trudnej sprawy. Możesz 
liczyć na pomoc kogoś, kogo wsparłeś w przeszłości. 
W domu nie spieraj się z partnerem o błahostki. Przy-
znaj mu rację, a powróci harmonia.

Miłość cię goni, zwolnij trochę i rozejrzyj się, bo ko-
muś wpadłeś w oko. Nadchodzące dni upłyną pod zna-
kiem motyli w żołądku i przyspieszonego bicia serca. 
Podczas bezsennych nocy będziesz rozmyślać, czy to 
właśnie ta osoba. Dobry czas na urlop, ale uważaj, by 
w roztargnieniu za dużo nie wydać. Inaczej ciężko ci 
będzie dociągnąć do wypłaty.

Kolorowanki dla dzieci
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Integracja w Zakroczu
GMINA RYPIN  W sobotnie popołudnie 7 lipca w Zakroczu odbył się piknik integracyjny dla mieszkańców 
wsi i okolic. Atrakcji było co niemiara

Zabawę rozpoczęły rywali-
zacje sportowe przygotowane 
dla najmłodszych przez miejsco-
wych strażaków. Wyścig w wor-
kach i przeciąganie liny dostar-
czyły dzieciom wielu emocji. 
Chętnych do udziału w konkur-
sach nie brakowało. Rywalizacja  
wśród  najmłodszych  polegała  
na strącaniu pachołków stru-
mieniem wody. Każdego uczest-
nika nagrodzono słodkością. 
Coroczna impreza organizowa-
na jest z inicjatywy pań z KGW, 
strażaków z WOSP, rady sołeckiej 

oraz radnego gminy Rypin Jana 
Wysockiego.

– Przygotowania do imprezy 
trwały trzy dni – mówi Elżbie-
ta Piotrowska, przewodnicząca 
KGW. – Goście będą mogli spró-
bować między innymi pieczo-
nej w rękawie karkówki, bigosu 
z młodej kapusty, dań z grilla 
oraz słodkości. Dziękuję paniom 
z koła gospodyń za zaangażo-
wanie i za włożoną pracę. Za-
leży nam na tym, aby wszyscy 
uczestnicy imprezy dobrze się 
bawili. Pogoda nam dopisała. 

Czego chcieć więcej?
Po licznych konkursach dla 

dzieci przyszedł czas na zabawę 
taneczną dla dorosłych. Miesz-
kańcy bawili się w rytmie prze-
bojów disco do samego rana. Do 
tańca przygrywał zespół mu-
zyczny Fenix z Rypina.

– Lato tak szybko przemija, 
więc trzeba korzystać. Imprezy 
w naszej miejscowości zawsze są 
udane i chętnie w nich uczestni-
czę – przyznaje mieszkanka wsi.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Radny Jan Wysocki i prezes WOSP Ireneusz Wiśniewski 
przywitali i zaprosili gości do wspólnej zabawy

Zmaganiom dzieci z zainteresowaniem przyglądały się i kibicowały ich rodziny Bieg z jajkiem

Najwięcej emocji dostarczyło przeciąganie liny

O podniebienia uczestników zabawy zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich

Można było poczuć się jak strażak Występy wokalne

Próbiwali też chłopcy

Przeciąganie liny
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Dom Kultury w Rypinie (cz. 1)
XX WIEK  Rypiński Dom Kultury był zawsze symbolem miasta. Dzisiaj budynek, z którym wie-
lu mieszkańców Rypina wiąże sentyment młodości, niszczeje i staje się stopniowo kłopotem dla 
samorządu

Przeznaczony został na in-
stytucję kultury jesienią 1956 
roku. Instytucja, która z na-
zwy miała zająć się szeroko 
rozumianą kulturą, zlokalizo-
wana została w budynku przy 
ul. Kościuszki 10. Jako powia-
towa otrzymała także nadzór 
nad świetlicami i wiejskimi 
domami kultury w powiecie. 
Pierwszym kierownikiem zo-
stał Edward Wysokiński. Już 
w 1958 roku zastąpił go na tym 
stanowisku Stefan Świecz-
kowski, a w 1964 roku funkcję 
tę objął Adam Dec.

Ze sprawozdania jakie 
przedstawił Adam Dec na po-
siedzeniu Prezydium PRN 
dowiadujemy się, że w 1967 
roku w Domu Kultury za-
trudnionych było zaledwie 
4 pracowników merytorycz-
nych, wszyscy z wykształce-
niem średnim. Jednocześnie 
instruktorzy prowadzili koła 
zainteresowań. Pracowało kil-
ka zespołów, m. in.: Chór „Lut-
nia” prowadzony przez Zyg-
munta Rychlewskiego, zespół 
modelarski przez Henryka 
Dedońskiego, zespół plastycz-
ny przez Barbarę Serwatko, 
zespół szachowy przez Roma-
na Deca, zespół radiowy przez 
Stanisława Wiśniewskiego, ze-
spół wokalno-muzyczny przez 
Adama Deca, fotograficzny 
przez Bogdana Trędowskiego, 
kino oświatowe „Wiedza” przez 
Bogdana Balcerowicza. Dom 
Kultury odpowiedzialny był 
za organizację imprez i świąt 
państwowych. Dysponowa-

no jednocześnie skromnym 
sprzętem. Na wyposażeniu 
PDK w końcu lat sześćdziesią-
tych były dwa magnetofony, 
trzy rzutniki, epidiaskop, dwa 
aparaty projekcyjne. W latach 
sześćdziesiątych zorganizowa-
no kino objazdowe „Wiedza” 
docierające do wiosek z filma-
mi oświatowymi. Charaktery-
stycznym elementem kultury 
miasta lat sześćdziesiątych 
były Dni Oświaty, Książki 
i Prasy, w czasie których orga-
nizowano wystawy, konkursy, 
spotkania z dziennikarzami, 
pisarzami i twórcami kultury. 
Życie kulturalne miasta sku-
piało się wówczas w Powiato-
wym Domu Kultury i Klubie 
Terenowca.

W latach siedemdziesią-
tych życie kulturalne mia-
sta koncentrował Rypiński 
Dom Kultury, który od 1975 
roku był filią Wojewódzkiego 
Domu Kultury we Włocławku. 
W 1970 roku dyrektorem Domu 
Kultury została Maria Kali-
ciecka i funkcję tę pełniła do 
1974 roku. Stanowisko to objął 
następnie na krótko Czesław 
Meissner, a w 1975 roku Eu-
zebiusz Zaleśkiewicz. W 1980 
roku przez kilka miesięcy dy-
rektorem Domu Kultury była 
Zenobia Rogowska.

Oprócz dotychczasowych 
form pracy, jak teatr poezji, 
zespół wokalno-instrumen-
talny, zespół plastyczny, Chór 
„Lutnia” klub Seniora, w Domu 
Kultury powstało w połowie 
lat siedemdziesiątych koło 

fotograficzno-filmowe oraz 
Galeria „R”, gdzie raz w mie-
siącu organizowano wystawy 
sztuki profesjonalnej. Trady-
cyjnie odbywały się w tym 
okresie przy Domu Kultury 
coroczne konkursy piosenki 
radzieckiej. W 1977 roku pra-
cę w RDK prowadziło 10 osób, 
w tym 6 pracowników mery-
torycznych. W budynku przy 
ulicy Kościuszki 10 instytucja 
posiadała salę widowiskową, 
małą klubo-kawiarnię, dwa 
pomieszczenia administra-
cyjne i cztery małe pokoje na 
prowadzenie kół zaintereso-
wań. Pozostałe pomieszczenia 
budynku zajmowały Bibliote-
ka Publiczna, Biblioteka Pe-
dagogiczna, ZHP i PCK. W 1977 
roku w Domu Kultury założo-
no centralne ogrzewanie.

W maju 1974 roku otwar-
ta została przy Domu Kul-
tury „Galeria R”. Inicjatorką 
jej utworzenia była artysta 
plastyk, wówczas zatrudnio-
na jako instruktor Powiato-
wego Domu Kultury, Elżbieta 
Bednarska. Działalność Gale-
rii zapoczątkowała wystawa 
malarstwa Zygmunta Kotlar-
czyka, a w kolejnych latach 
swoje prace wystawiało wielu 
znanych artystów plastyków 
m.in. Barbara Jonscher z War-
szawy, Barbara Narębska-Dęb-
ska z Torunia, czy Edward 
Lutczyn. Każdorazowo werni-
sażom towarzyszyły spotka-
nia z twórcami prezentowa-
nych prac.

Piotr Gałkowski

Powiatowy Dom Kultury (fot. 1966)

Stefan Świeczkowski. Kierownik 
Domu Kultury w Rypinie w latach 
1958-1964. Urodził się w 1933 roku 
w Radzikach Dużych koło Rypina. 
W 1953 roku ukończył Średnią Szkołę 
Muzyczną w Toruniu. W czasie 
służby wojskowej był chórmistrzem 
w Wojskowym Zespole Pieśni Tańca. 
W 1957 roku zatrudniony został 
w Powiatowym Domu Kultury 
w Rypinie, w latach 1958-1964 jako 
kierownik. W okresie tym pełnił 
także funkcję dyrygenta Chóru „Lut-
nia”. W 1964 roku zatrudniony został 
w Rypińskich Zakładach Przemysłu 
Terenowego jako księgowy, od 
1969 roku w Zakładach Zbożowo-
Młynarskich w Rypinie, a od 1971 roku 
w Liceum Ekonomicznym w Rypinie 
jako kierownik administracyjny. 
W marcu 1976 roku objął stanowisko 
zastępcy dyrektora ZOZ do spraw 
administracyjno-ekonomicznych. 
Od początku lat osiemdziesiątych, 
w trudnym okresie braków rynkow-
ych w zakresie materiałów budow-
lanych, zainicjował i nadzorował 
liczne prace nad rozbudową Szpitala 
Rejonowego, Przychodni Obwodowej, 
wiejskich ośrodków zdrowia i innych 
obiektów służby zdrowia w Rypinie. 
Od 1986 roku dzięki jego staraniom 
rozpoczęto budowę nowego gma-
chu, przeznaczonego początkowo 
na wojewódzki szpital zakaźny. 
Stanowisko wicedyrektora pełnił do 
31 października 1990 roku, kiedy to 
przeszedł na rentę. Zmarł 10 lutego 
1992 roku.

Adam Dec. Kierownik Domu 
Kultury w Rypinie w latach 
1964-1970. Urodził się w 1934 
roku w Rypinie. Po ukończeniu 
szkoły muzycznej we Włocławku 
rozpoczął pracę jako nauczyciel 
muzyki w Strzygach koło Rypina. 
W 1960 roku ukończył studia na 
WSP w Bydgoszczy i zatrudniony 
został wówczas w Powiatowym 
Domu Kultury, o 1964 roku jako 
kierownik. Funkcję tę pełnił do 
1970 roku. W Rypinie założył 
kapelę podwórkową „Sami swoi”. 
W 1978 roku wyjechał z Rypina 
i zamieszkał w Wadowicach, 
w momencie kiedy kardynał 
Karol Wojtyła został papieżem. 
Zatrudniony został wówczas 
jako instruktor muzyki w Wa-
dowickim Domu Kultury. Był też 
nauczycielem w Witanowicach. 
Założył kapelę podwórkową „Wa-
dowickie Chłopaki”. W 1986 roku 
skomponował pieśń „Moje miasto 
Wadowice”. Stała się ona popu-
larna w czerwcu 1999 roku. Podc-
zas transmisji z pielgrzymki Jana 
Pawła II do Wadowic, gdy papież 
gawędził na rynku, usłyszała ją 
cała Polska w wykonaniu chóru 
„Wadowice”. Obecnie, obok „Barki” 
i „Abba Ojcze”, ta właśnie pieśń 
najbardziej kojarzy się z Janem 
Pawłem II. Polski papież usłyszał 
ją po raz ostatni w marcu 2005 
roku, gdy przebywał w klin-
ice Gemelli. Śpiewali ją piel-
grzymi z Wadowic. Jan Paweł II 
powiedział wówczas publicznie 
ostatnie słowa w języku polskim: 
„Witam Wadowice”. Pieśń uważana 
jest obecnie za hymn rodzinnego 
miasta Karola Wojtyły i codzien-
nie o 13.00 rozbrzmiewa z wieży 
bazyliki przy wadowickim rynku. 
Adam Dec zasłynął w Wadow-
icach jako wielki przyjaciel dzieci, 
przez wiele lat pełniąc funkcję 
prezesa Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w tej miejscowości. Za 
pracę w TPD odznaczony został 
Orderem dr. Jordana. Był autorem 
hymnów kilku szkół na ziemi 
wadowickiej. Prowadził szeroką 
działalność społeczną. Zmarł 20 
października 2010 roku i pochow-
any został na cmentarzu w Wa-
dowicach. Pozostawił po sobie 
bogatą spuściznę setek piosenek, 
wierszy, skrupulatnie prowad-
zonych kronik i pamiętników.

Maria Kaliciecka. Dyrektor Domu 
Kultury w Rypinie w latach 1970-1974. 
Urodziła się w 1946 roku w Rypinie. 
W 1965 roku zatrudniona została 
w Powiatowym Domu Kultury w Ry-
pinie jako instruktor. W 1970 roku 
powołana została na stanowisko 
dyrektora PDK i funkcję tę pełniła 
do 1974 roku. W latach 1986-1993 
kierowała jako prezes Towarzystwem 
Miłośników Ziemi Rypińskiej w Ry-
pinie. W latach osiemdziesiątych 
pracowała w Spółdzielni Inwalidów 
w Rypinie jako wiceprezes ds. reha-
bilitacji. Zmarła w 1993 roku.
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Mistrzostwa świata w piłce nożnej
PIŁKA NOŻNA  Mistrzostwa świata w piłce nożnej wkraczają w decydującą fazę. Przypominamy 
historię turnieju

Początki
Pierwszy piłkarski mecz 

międzynarodowy pomiędzy 
Anglią z Szkocją odbył się 
w 1872 roku. Wówczas padł 
remis. W 1884 roku odbył się 
pierwszy turniej międzynaro-
dowy. Piłka nożna dopiero jed-
nak raczkowała. Na igrzyskach 
olimpijskich w 1900 i 1904 roku 
była jedynie dyscypliną poka-
zową. Po założeniu FIFA w 1904, 
organizacja ta zorganizowała 
dwa lata później w Szwajcarii 
międzynarodowy turniej pił-
karski. Rozgrywki okazały się 
jednak niepowodzeniem. 

Cztery lata później piłka 
nożna stała się oficjalną kon-
kurencją letnich igrzysk olim-
pijskich. Federacja angielska 
podjęła się organizacji zawo-
dów, które przeznaczone były 
dla amatorskich zawodników. 
Złoty medal zdobyła Wielka 
Brytania. Wyczyn ten powtó-
rzyła w 1912 roku w Sztokhol-
mie. 

Dwa lata później FIFA 
uznała turniej olimpijski za 
„mistrzostwa świata amato-
rów” i podjęła się organizacji 
tych rozgrywek. Na olimpia-
dzie w 1920 roku rozegrano 
pierwszy turniej, w którym 
udział wzięły reprezenta-
cje z różnych kontynentów. 
Uczestnikami było trzynaście 
zespołów z Europy oraz Egipt. 
Reprezentacja Urugwaju wy-
grała następne turnieje w 1924 

i 1928 roku. 
Pierwsze 
mistrzostwa świata
FIFA dążyła do zorganizo-

wania własnych rozgrywek 
mistrzowskich, poza zmaga-
niami olimpijskimi. Wśród 
chętnych państw do organizacji 
pierwszych mistrzostw świata 
były: Węgry, Włochy, Holan-
dia, Hiszpania oraz Szwecja. 
Podczas kongresu FIFA w 1929 
roku w Barcelonie, organizację 
mistrzostw świata powierzono 
Urugwajowi. Jednym z powo-
dów tego kroku były obchody 
stulecia niepodległości tego 
państwa, właśnie w 1930 roku. 
Związek piłkarski Urugwaju 
wyraził chęć pokrycia kosztów 
podróży i zakwaterowania dla 
wszystkich drużyn, podczas 
gdy ewentualne zyski miałyby 
zostać równo podzielone.

Wybór Urugwaju dla za-
proszonych drużyn z Europy 
oznaczał długą, prawie dwu-
miesięczną podróż statkiem 
na drugi kontynent. Oprócz 
tego w tamtym czasie, w świa-
towej gospodarce panował kry-
zys ekonomiczny. Do ostatniej 
chwili wydawało się, że żad-
na z drużyn europejskich nie 
zdecyduje się wziąć udziału 
w rozgrywkach. Tylko dzięki 
umiejętnym zabiegom Rimeta, 
udało mu się ostatecznie na-
kłonić drużyny Belgii, Francji, 
Rumunii oraz Jugosławii do 
wzięcia udziału w mistrzo-

stwach. Poza tym w mistrzo-
stwach uczestniczyło siedem 
drużyn z Ameryki Południo-
wej i dwie z Ameryki Północ-
nej. 

Pierwsze dwa mecze w hi-
storii mistrzostw odbyły się 
równocześnie 13 lipca 1930 
roku. W pierwszym z nich, 
drużyna Francji pokonała 
Meksyk 4:1, a w drugim Stany 
Zjednoczone wygrały z Bel-
gią 3:0. Pierwszą, historycz-
ną, bramkę zdobył francuski 
napastnik Lucien Laurent. 
Pierwszym mistrzem świa-
ta została drużyna Urugwaju, 
która pokonała Argentynę 4:2 
w finałowym meczu, ogląda-
nym przez 93 tysiące ludzi na 
stadionie w Montevideo.

Już po utworzeniu roz-
grywek mistrzostw świata, 
w trakcie organizacji Letnich 
Igrzysk Olimpijskich w roku 
1932, które miały odbyć się 
w Los Angeles, postanowiono 
nie rozgrywać turnieju piłki 
nożnej podczas igrzysk. Stało 
się tak, między innym z po-
wodu niskiej popularności 
piłki nożnej w Stanach Zjedno-
czonych. Turniej piłki nożnej 
podczas igrzysk powrócił do 
programu w 1936 roku, ale od 
tamtej pory pozostaje w cie-
niu bardziej prestiżowych mi-
strzostw świata.

Mistrzostwa w latach 1934 
i 1938 rozegrano od początku 
do końca systemem pucha-
rowym – 1/8 finału, ćwierć-
finały, półfinały i finał. Od 
1934 r. rozgrywany jest mecz 
o 3. miejsce. Pomimo duże-
go sukcesu rozgrywek o tytuł 
mistrza świata, sporym pro-
blemem była wciąż kwestia 
pojawiająca się od pierwszego 
turnieju, a mianowicie pro-
blem międzykontynentalnych 
podróży. Tylko kilka zespołów 
z Ameryki Południowej ze-
chciało odbyć podróż do Euro-
py w latach 1934 i 1938. W oby-
dwu turniejach uczestniczyła 
jedynie reprezentacja Brazylii. 
W latach 1942 oraz 1946 zawo-
dy zostały odwołane z powodu 
II wojny światowej oraz jej na-
stępstw.

Zawody po 
II wojnie światowej
Mistrzostwa Świata w 1950 

roku zostały rozegrane w Bra-
zylii. Turniej potwierdził klasę 
drużyny Urugwaju, który zboj-
kotował dwa poprzednie mun-
diale. W finale Urugwajczycy 
pokonali Brazylię. Ten mecz 
uznawany jest za jeden z naj-
lepszych w historii. Nazwano 

go później „Maracanaço”.
Mistrzostwa w roku 1950 

rozegrano w I rundzie w czte-
rech grupach po 4 drużyny 
(z jednej z nich wycofał się 
jeden zespół, a z innej dwa, 
zatem w tej ostatniej grupie 
rozegrano tylko jeden mecz). 
Zwycięzcy utworzyli grupę 
finałową złożoną z 4 drużyn, 
które zagrały również każdy 
z każdym. Formalnie nie było 
więc meczu finałowego, ale po-
nieważ mecz Brazylia – Uru-
gwaj decydował o zwycięstwie 
i był rozgrywany jako ostatni, 
uznaje się go za finał tych mi-
strzostw.

W roku 1954 również utwo-
rzono w I rundzie 4 grupy po 
4 zespoły, ale rozgrywały one 
w grupach tylko po dwa mecze 
– dwie drużyny o wyższym 
rankingu grały z dwiema dru-
żynami o niższym. Z grupy do 
dalszych rozgrywek awanso-
wały dwie ekipy. Jeżeli dwie 
drużyny po dwóch meczach 
miały tę samą ilość punktów 
i zajmowały 2. i 3. miejsce, roz-
grywały jeszcze jeden mecz. 
Osiem zespołów, które wyszły 
z grup, rozgrywały ćwierć-
finały, następnie zwycięzcy 
tych meczów grali w półfina-
łach, kolejni zwycięzcy w fi-
nale, a pokonani o 3. miejsce. 
W roku 1958 system nieznacz-
nie zmieniono, wprowadza-
jąc w grupach zasadę sześciu 
meczów, każdy z każdym. Ten 
system utrzymał się w latach 
1962, 1966 i 1970.

W latach 1974 i 1978 pierw-
szą rundę rozgrywano tak jak 
wcześniej, natomiast osiem 
drużyn, które zajęły dwa 
pierwsze miejsca w grupach, 
nie rozgrywało ćwierćfinałów, 
lecz tworzyły kolejne dwie 
grupy po 4 drużyny – grupy 
półfinałowe. Zwycięzcy tych 
grup grali w finale, a zdobyw-
cy drugich miejsc w grupach 
rywalizowali o 3. miejsce.

Począwszy od roku 1974, 
przyznawano też cztery meda-
le (za pierwsze miejsce złoty, 
za drugie miejsce tzw. pozłaca-
ny, za trzecie miejsce srebrny, 
a za czwarte miejsce brązowy). 
Od praktyki przyznawania 
czterech medali odstąpiono po 
trzech mistrzostwach, w 1986 
r., aby podnieść rangę meczu 
o 3. miejsce.

Liczba drużyn występują-
cych w turnieju finałowym zo-
stała zwiększona do 24. w 1982, 
a następnie do 32. w 1998 roku. 
Dzięki tym zmianom na mun-
dialu mogło wystąpić więcej 

drużyn z Afryki, Azji i Amery-
ki Północnej. Drużyny z tych 
regionów odnoszą coraz więk-
sze sukcesy. Do ćwierćfinału 
dostały się: Meksyk w 1986, Ka-
merun w 1990 oraz Korea Po-
łudniowa (ostatecznie zajęła 4. 
miejsce), USA i Senegal w 2002. 
Pomimo tego, nadal najwięk-
sze sukcesy odnoszą drużyny 
z Europy i Ameryki Południo-
wej. Wszyscy ćwierćfinaliści 
mundialu w 2006 roku repre-
zentowali te kontynenty. 

Od 1998 r. w finałach gra-
ją 32 drużyny i z grających 
w I rundzie (8 grup po 4 druży-
ny) awansują po dwie z każdej 
grupy. Dalszą część turnieju 16 
ekip gra systemem pucharo-
wym. W kwalifikacjach do Mi-
strzostw Świata w 2002 roku 
wzięło udział 199 drużyn. Do 
turnieju w 2006 roku próbowa-
ło dostać się 198 reprezentacji, 
a rekord 204 drużyn startują-
cych w eliminacjach ustano-
wiono podczas kwalifikacji do 
turnieju finałowego w 2010 
roku. Co ciekawe, od 2026 roku 
na piłkarskich mistrzostwach 
świata zagra 48 reprezentacji. 

Polska drużyna ośmio-
krotnie brała udział w turnie-
jach finałowych MŚ. Pierwszy 
raz w 1938 roku. Najlepszy 
wynik, trzecie miejsce, osią-
gając w 1974 roku (w spotka-
niu o brązowy medal Polacy 
pokonali Brazylię 1:0) i w 1982 
(w decydującym meczu wy-
grali z Francją 3:2). Jest jednym 
z dwudziestu zespołów narodo-
wych, które zdobyły medal MŚ. 
W najlepszej ósemce turnieju 
Polska znalazła się też w 1978 
roku. Na ostatnim mundialu, 
w którym Polska brała udział 
(MŚ 2006), odpadła w fazie gru-
powej, przegrywając z Ekwa-
dorem 0:2, Niemcami 0:1 oraz 
pokonując Kostarykę 2:1.

Zwycięsko przez elimi-
nacje polski zespół nie prze-
szedł dziesięciokrotnie, przy 
czym runda kwalifikacyjna 
MŚ 1934 nie została przez Pol-
skę dokończona: rewanżowy 
mecz z Czechosłowacją Polska 
oddała walkowerem z powo-
dów politycznych (konflikt 
o Zaolzie). Polacy nie wystar-
towali w trzech edycjach mun-
dialu: w MŚ 1930 (rozegranych 
bez eliminacji), MŚ 1950 oraz 
MŚ 1954 (wycofali się z elimi-
nacji po ich rozlosowaniu). 
Królem strzelców MŚ został  
w 1974 roku Grzegorz Lato. 

oprac. (szyw)
fot. internet



Sprzedam prosięta 9-cio tygodniowe, 
ilość 11 szt. Cena 320,00zł. Tel. kon-
taktowy 504 016 351 Golub-Dobrzyń 
i okolice.

Sprzedam ziemię rolną 7 ha w miejsco-
wości Wilczewo. Kontakt pod numerem 
720 779 803 Golub-Dobrzyń i okolice.

Sprzedam słomę z 11tu ha Zbójenko, tel. 
665 772 484 Golub-Dobrzyń i okolice.

Sprzedam pszenżyto, jęczmień. Tel. kon-
taktowy 694 350 389  Golub-Dobrzyń 
i okolice.

Sprzedam grunty orne 1,55 ha, Piórko-
wo, przy szosie. Tel. 889 121 732 Go-
lub-Dobrzyń i okolice.

Sprzedam pszenżyto, tel. 889 121 732 
Golub-Dobrzyń i okolice.

Różne

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

-- POŻYCZKI bez BIK na raty do 20.000 
i chwilówki na dowód. GOLUB - DO-
BRZYŃ i Okolice. Dojazd do klienta 
508055036

USŁUGI

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, 
tel 600 990 042

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

Praca przy zbiorze ogórków, 12zł/ha net-
to. Tel. 600 309 056 - RAMKA

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

Rolnictwo

Sprzedam ziemię rolną 5,70 ha. Piórko-
wo koło Radomina. Tel. 889 091 206

Sprzedam słomę z pola 400 kulek, roz-
miar 120, 30 zł. Żmijka 3,40x10, 950 zł. 
Gruber 17 łap, 3,30, 5800 zł. Piórkowo. 
Tel. 510 366 161

Sprzedam słomę z pola 400 kulek, roz-
miar 120, 30 zł. Żmijka 3,40x10, 950 zł. 
Gruber 17 łap, 3,30, 5800 zł. Piórkowo. 
Tel. 510 366 161 Golub-Dobrzyń i oko-
lice.
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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

RóżneRolnictwo

Nieruchomości

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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GMINA BRZUZE  Rypińscy policjanci uczestniczyli w pikniku zorganizowanym nad jeziorem Długie, który 
odbywał się z okazji powitania lata. Wspólnie z ratownikami lipnowskiego WOPR-u edukowali uczestników 
nt. bezpiecznego spędzania czasu nad wodą. Są to działania, które policjanci realizują w ramach kampanii: 
„Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą”

edukacja nad jeziorem

W niedzielę (08.07.18) ry-
pińscy policjanci uczestniczyli 
w pikniku, który zorganizowały 
Sołectwa Gulbiny i Marianowo 
oraz gmina Brzuze z okazji po-
witania lata. Impreza zgroma-
dziła dorosłych i dzieci nad je-
ziorem Długie.

– To właśnie tam przybyli 
też policjanci z Komendy Powia-

towej Policji w Rypinie oraz ra-
townicy z lipnowskiego WOPR-u. 
Przedstawiciele tych służb prze-
prowadzili pogadankę na temat 
bezpieczeństwa nad wodą. In-
formowali zarówno dzieci jak 
i dorosłych z jakimi zagrożenia-
mi mogą się zetknąć podczas 
wodnych kąpieli i radzili jak ich 
unikać – mówi asp. Dorota Ru-

pińska z KPP Rypin.
Przy tej okazji policjanci roz-

dali ulotki, na których umiesz-
czone są rady dla wypoczywają-
cych oraz informację dotyczące 
odpowiedzialności za niewłaści-
we zachowanie, a najmłodszym 
upominki.

(ak)
fot. KPP Rypin
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Dobre wieści dla 
emerytów i rencistów
Z początkiem lipca zwiększyła się kwota wolna od po-
trąceń, niezależnie od rodzaju świadczenia. To dobra 
wiadomość dla zadłużonych emerytów i rencistów, 
którym komornik zabierze mniej.

Powiat

Ostatnia szansa na kasę
Jeszcze do 13 lipca przedsiębiorstwa z regionu mogą składać wnioski o wsparcie 
finansowe na realizację prac rozwojowych oraz rozwój infrastruktury badawczej. 
Do podziału w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jest 70 milionów 
złotych.

Region

sztafeta niepodległości
Biegi  Dwa 24-osobowe zespoły, złożone z żołnierzy i pracowników Wojsk Obrony Terytorialnej, pobiegną 
w sztafecie niepodległości wzdłuż królowej polskich rzek. Zgłoszenia są przyjmowane do 13 lipca

– Obecnie istniejący do-
bry klimat dla działalności in-
nowacyjnej, konkurencyjny 
rynek oraz stale zwiększające 
się nakłady przyczyniają się do 
wprowadzania innowacji tech-
nologicznych. Wspomagamy ten 
proces poprzez nasz Regionalny 

Program Operacyjny – tłumaczy 
marszałek Piotr Całbecki.

W ramach ogłoszonego 
przez zarząd województwa ak-
tualnego konkursu dotyczącego 
wspierania procesów badaw-
czo-rozwojowych mikro, małe, 
średnie i duże przedsiębior-

stwa z regionu mogą ubiegać 
się o wsparcie na stworzenie 
lub rozwój zaplecza badawczo-
rozwojowego w przedsiębior-
stwach w tym zakup aparatury, 
sprzętu i technologii. Dofinan-
sowanie trafi także na prowa-
dzenie badań przemysłowych 
i eksperymentalnych z myślą 
o komercjalizacji ich wyników. 
Minimalny poziom dofinanso-
wania to 200 tysięcy złotych. 
W puli konkursu jest 70,6 milio-
na złotych. Szczegóły na temat 
naboru.

W listopadzie 2017 roku za-
rząd województwa rozstrzygnął 
inny konkurs dla firm, w którym 
podzielił 168 milionów złotych 
z RPO na wdrażanie innowa-
cji. Skorzystało 128 mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, 
które przeznaczyły dotacje na 
wprowadzenie na rynek nowych 
lub znacząco ulepszonych pro-
duktów. Trwają przygotowania 
do ogłoszenia kolejnego naboru 
wniosków w tym zakresie.

(red)

Sztafeta pobiegnie w dniach 
11-14 sierpnia, w przededniu Świę-
ta Wojska Polskiego, wpisując się 
w obchody 100-lecia odzyskania 
niepodległości. Skład podstawo-

wy będzie złożony z żołnierzy 
i pracowników WOT, ale do prze-
biegnięcia części etapów zapro-
szeni zostaną przedstawiciele in-
stytucji współpracujących z WOT 

Wyższe kwoty wolne od po-
trąceń to efekt podpisanej przez 
prezydenta zmiany ustawy  
o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz niektó-
rych innych ustaw. 

Kwoty wolne od potrąceń 
komorniczych obowiązujące od 
1 lipca br.: przy potrąceniach ali-
mentacyjnych – emeryt, rencista 
musi otrzymać do wypłaty mi-
nimum 500 zł, przy zajęciu ko-
morniczym innym niż alimenty  
– 825 zł. 

Z kolei w przypadku potrąca-

nia kwot nienależnie pobranych 
świadczeń z ubezpieczeń społecz-
nych, funduszu alimentacyjnego, 
pomocy społecznej; nienależnie 
pobranych zasiłków pielęgnacyj-
nych lub rodzinnych, zasiłków dla 
opiekunów; zasiłków i świadczeń 
z PUP, za okres, za który przyzna-
no prawo do emerytury lub renty 
– emeryt, rencista musi otrzymać 
do wypłaty minimum 660 zł.

W sytuacji potrącania na-
leżności z tytułu odpłatności za 
pobyt osób uprawnionych do 
świadczeń w domach pomocy 
społecznej, zakładach opiekuń-
czo-leczniczych lub zakładach 
pielęgnacyjno-opiekuńczych – 
emeryt, rencista musi otrzymać 
do wypłaty minimum 200 zł.

Kwoty wolne od potrąceń 
będą podlegały corocznej walory-
zacji od dnia 1 marca na zasadach 
określonych dla emerytur i rent.

(ToB)

oraz aktywnie biegający członko-
wie lokalnych społeczności. 

Skład podstawowy sztafety 
będzie liczył 48 osób i zostanie 
podzielony na dwie grupy zada-

niowe: Źródło i Ujście. Po dwóch 
zawodników z każdej grupy będzie 
musiało pokonać 10-kilometrowe 
odcinki w tempie co najmniej 7 
min/km. Bieg będzie odbywał się 
całodobowo, a trasa będzie prze-
biegała jak najbliżej koryta Wisły. 

– W Wojskach Obrony Tery-
torialnej pełnią służbę pełni pasji 
ochotnicy. Daje to spore możli-
wości w wytyczaniu nowych stan-
dardów w obszarze aktywnego 
kształtowania sprawności fizycz-
nej i postaw patriotycznych. 100-
lecie odzyskania niepodległości to 
dobry czas na niełatwe wyzwa-
nia, stanowiące próbę naszych 
charakterów. Będzie to również 
wyraz hołdu dla tych, którym tę 
wolność zawdzięczamy – powie-
dział odnosząc się do organizacji 
przedsięwzięcia dowódca WOT 
gen. bryg. Wiesław Kukuła.

Ze źródeł Wisły w kierunku 
stolicy wystartuje grupa zadanio-
wa Źródło. Start zaplanowany jest 
z Białej i Czarnej Wisełki w dniu 11 
sierpnia (godz. 15.30). Zespół ten 
będzie miał do pokonania trasę 
długości 620 km w planowanym 
czasie blisko 72,5 godziny.

Z ujścia Wisły w kierunku 
stolicy wystartuje grupa zadanio-
wa Ujście. Start zaplanowany jest 
z Mikoszewa w dniu 12 sierpnia 
(godz. 8.00). Zespół ten będzie 
miał do pokonania trasę długo-
ści 480 km w planowanym czasie 
ponad 56 godzin. Metą sztafety 
będą błonia Stadionu Narodowe-
go, ale zakończenie biegu odbę-
dzie się pod Grobem Nieznanego 
Żołnierza. 

– Do składu podstawowego 
szukamy minimum 48 osób, któ-
re spośród zgłoszonych wybierze 
komisja dowództwa WOT. Osoby 
niezakwalifikowane do składu 
podstawowego będą mogły wziąć 
udział w sztafecie w składzie do-
datkowym lub w ramach tzw. od-
cinków otwartych – mówi ppłk 
Marek Pietrzak. 

Zgłoszenia zawierające imię 
i nazwisko, dane kontaktowe oraz 
pododdział, w którym służy lub 
pracuje dana osoba należy wysłać 
na adres sztafeta100@gmail.com, 
do 13 lipca br. 

(ToB)
fot. nadesłane
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Za organizację imprezy odpo-
wiedzialni byli radni: Barbara Gó-
recka i Andrzej Pacer, a sam tur-
niej honorowym patronatem objął 
burmistrz Paweł Grzybowski. Fut-
bol to niezaprzeczalnie ulubiony 
sport chłopców w każdym wieku, 
ale na murawie orlika do zawodów 
stanęły i dziewczęta. Uczestnicy 
– uczniowie SP3 oraz Gimnazjum 
– podzieleni zostali na 20 drużyn 
w różnych kategoriach wiekowych:

I. Kategoria wiekowa kl. I-III: 
1. „MALI GIGANCI”
2. „SUPER STRZELCY”
3. „TURBOPETARDY 1”
4. „NIEZWYCIĘŻENI”
5. „DRUŻYNA B”
6. „SUPER ORŁY”
7. „FC RYPINIKAKI”

8. „TRAMPKARZE”
9. „TURBO GRUPA”
10. „TYGRYSY”
II. Kategoria wiekowa kl. IV-VI
1. „FC GOCHA”
2. „GANG WIEWIÓREK”
3. „KANARKI”
4. „AC MATERACE”
5. „CZARNA ELITA TEAM”
6. „NIEPOKONANI”
7. „AC PAJACE”
8. „KLASOWE ORŁY”
III. Kategoria wiekowa kl. VII 

i I,II Gimnazjum
1. „ORLIKI”
2. „FC DREWNIAKI”
3. „FC WRONY”
Na orliku nie zabrakło oczywi-

ście najwierniejszych kibiców czyli 
rodziców i nauczycieli najmłod-

szych piłkarzy. Najwięcej emocji 
wzbudzały rozgrywki w pierwszej 
kategorii wiekowej, a polska repre-
zentacja mogłaby nauczyć się nie-
jednego triku od rypińskich orzeł-
ków. Po zaciętej rywalizacji, kilku 
kontuzjach wyłoniono zwycięzców. 
Pierwsze miejsce zajęły drużyny:

I. Kategoria – „FC RYPINIAKI”
II. Kategoria – „AC PAJACE”
III. Kategoria – „ORLIKI”
Na wszystkich zawodników 

podczas turnieju czekały bezpłat-
ne atrakcje: dmuchane zjeżdżalnie 
i karuzele, słodkie przekąski oraz 
posiłek regeneracyjny. Zawodnicy 
biorący udział w turnieju otrzyma-
li pamiątkowe medale oraz nagro-
dy rzeczowe.

(mr), fot. UM Rypin

orlik Cup po raz pierwszy na „trójce”
PIŁKA NOŻNA  W ubiegły piątek po raz pierwszy na orliku przy ul. Młyńskiej odbył się turniej piłkarski Orlik 
Cup. Do udziału zgłosiło się 20 drużyn, a emocje dorównywały tym na mundialu w Rosji



Kolarstwo

Pojechali o Puchar Burmistrza
30 czerwca na terenie Rypina odbył się wyścig kolarski pn.: „III Kryterium Ulicz-
ne o Puchar Burmistrza Miasta Rypin”. Rywalizowali o niego uczniowie klubów 
sportowych z województwa kujawsko-pomorskiego.
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W wyścigach brali udział za-
równo chłopcy jak i dziewczęta 
w różnym wieku, dlatego przejazdy 
odbywały się na odmiennych dy-
stansach w czterech kategoriach: 
Żak, Żakini, Młodzik, Młodzicz-
ka. Grupa Cykliści z Rypina jako 
gospodarze nie zawiedli i spisali 
się znakomicie. Nagrody wręczał 

burmistrz Paweł Grzybowski. Gra-
tulujemy zwycięzcom i życzymy 
dalszych sukcesów. Za organizację 
całego przedsięwzięcia odpowie-
dzialny był Tomasz Kalich - prezes 
i trener klubu UKS Cykliści Rypin.

Ogromne podziękowania za 
pomoc w organizacji kryterium 
należą się pracownikom Urzędu 

Miasta, pracownikom Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, policji, 
straży miejskiej, strażakom z OSP 
Rypin, pracownikom pogotowia 
ratunkowego w Rypinie, moto-
cyklistom ze Szlifu, rodzicom za-
wodników rypińskiego klubu i wo-
lontariuszom.

(red), fot. UM Rypin

sukces w Świedziebni 
Piłka nożna  W niedzielę 1 lipca zespół Mito Spedycja zwyciężył w XI Turnieju Gmin pamięci Zbigniewa 
Gontarskiego w Świedziebni. 

Rywalizacja rozpoczęła się 
od fazy grupowej. W niej piłka-
rze z naszego miasta odnieśli 
trzy zwycięstwa: 1:0 z juniorami 
LZS-u Świedziebnia, 3:1 z Galac-

ticos i 2:1 z ekipą Visotecu Socha. 
Drużyna Mito musiało uznać 
wyższość jedynie Etolu Zasady 
(2:5). 

W półfinale rypinianie tra-

fili na godnego rywala – Doko 
Brodnica. Po regulaminowym 
czasie był remis 1:1. Do wyłonie-
nia zwycięzcy potrzebne były 
rzuty karne. Lepiej egzekwowa-
li je nasi gracze, którzy wygrali 
3:2. 

W finale drużyna dowodzo-
na przez kapitana Marka Ta-
czyńskiego mogła zrewanżować 
się ekipie Etolu za porażkę w fa-
zie grupowej. Pojedynek był za-
cięty. Obie ekipy dobrze broniły 
i po raz kolejny o zwycięstwie 
musiały zadecydować rzuty 
karne. Nasi znów wykazali się 
znakomitą skutecznością w tym 
elemencie piłkarskiego rzemio-
sła i triumfowali 3:2. 

– W trzecim z kolei turnieju, 

w którym nasza drużyna bierze 
udział w tym sezonie „Orliko-
wem” sięgnęliśmy po pierwsze 
zwycięstwo – mówi Marek Ta-
czyński. –  Cieszymy się, że po 
trzecich miejscach na turnie-
jach w Ostrowitem i w Rypinie 
(na Dni Rypina), w Świedziebni 
zajęliśmy pierwsze miejsce. Sa-
tysfakcję daję nam również fakt, 
iż turniej był mocno obsadzo-
ny. W rozgrywkach grupowych 
odnosiliśmy pewne zwycię-
stwa, choć przydarzyła nam się 
wpadka z drużyną Etolu Zasady. 
W półfinale, po pasjonującym 
meczu, wyrównującej bramce 
strzelonej przez nas w ostatniej 
minucie meczu, pokonaliśmy 
głównego faworyta turnieju, 

drużynę Doko z Brodnicy. Finał, 
który był rewanżem za poraż-
kę w rozgrywkach grupowych, 
był bardzo twardym i ciężkim 
meczem, który zakończył się 
naszym sukcesem m.in. dzię-
ki fenomenalnej grze naszego 
bramkarza i lepszej skuteczno-
ści w rzutach karnych. 

Golkiper Mito – Paweł Ko-
złowski, został wybrany najlep-
szym bramkarzem turnieju. 

(ToB), fot. nadesłane

Skład Mito:

Paweł Kozłowski – Cezary 
Ruciński, Radosław Rygielski, 
Jakub Nicgórski, Rafał Gadom-
ski, Patryk Ruciński, Marek 
Taczyński (k)


