
R E K L A M A

Nastolatek cieszył się pra-
wem jazdy jedynie siedem mie-
sięcy. W czwartek 31 maja jechał 
po miejskiej ulicy osobowym 
audi, przekraczając dozwoloną 
prędkość o 69 km/h. Pirat miał 
pecha, bo trafił na patrol policji.

– Nadmierna prędkość jest 
główną przyczyną wypadków 
drogowych i dlatego w stosunku 
do piratów drogowych nie będą 

stosowane żadne taryfy ulgowe – 
zaznacza asp. sztab. Małgorzata 
Lipińska z KPP Golub-Dobrzyń. 

Już od prawie trzech lat obo-
wiązują zaostrzone przepisy. Na 
ich mocy policjanci zatrzymują 
prawa jazdy kierowcom, którzy 
przekraczają dozwoloną prędkość 
w terenie zabudowanym o więcej 
niż 50 km/h.

(ToB), fot. KPP
Ostatecznie, zdecydowanie 

największym poparciem cieszył 
się pomysł Ewy Kaźmierkiewicz 
– „Chrońmy miejsca pamięci 
Golubia-Dobrzynia. Ten projekt, 
wyceniony na 30 tys. zł, poparło 
275 mieszkańców, co wystarczyło 
do zajęcia pierwszego miejsca. Co 
jest celem tego przedsięwzięcia?

– Uchronienie Figurki Matki 
Bożej znajdującej się na wprost 
Kościoła pw. Św. Katarzyny Alek-
sandryjskiej w Dobrzyniu przed 
zniszczeniem i dalszą dewasta-
cją – czytamy w opisie projektu. 

– Prace konserwatorskie polegać 
będą na oczyszczeniu powierzch-
ni sztucznego kamienia, dezyn-
fekcji pomnika, sklejeniu pęknięć, 
uzupełnieniu ubytków, uzupeł-
nieniu warstw barwnych, konser-
wacji płyt wotywnych, hydrofobi-
zacji sztucznego kamienia. 

Drugie miejsce w głoso-
waniu zajął pomysł Krzysztofa 
Skrzynieckiego – „Miejski moni-
toring”, który zdobył 70 głosów. 
Na kolejnych pozycjach znalazły 
się projekty: „Golub-Dobrzyń 
miastem bez komarów” (Dariusz 

Węcławek) – 25 głosów, „Budowa 
parkingu przy ul. Konopnickiej 4” 
(Marian Pietruszyński) – 10 gło-
sów oraz „Bezpieczne osiedle” 
(Katarzyna Marta Klonowska) – 
9 głosów. 

Choć idea budżetu obywa-
telskiego jest w Golubiu-Dobrzy-
niu nowa, warto zastanowić się, 
czy przy obecnym kapitale spo-
łecznym, zaangażowaniu miesz-
kańców – zarówno jeśli chodzi 
o składanie projektów, jak i gło-
sowanie – tego rodzaju inicja-
tywa ma sens w dotychczasowej 
formie. Częściowe oddanie wła-
dzy w ręce mieszkańców, poprzez 
umożliwienie im podjęcia decyzji 
na co przeznaczyć publiczne pie-
niądze, to oczywiście piękna idea, 
jednak racjonalna tylko w ramach 
społeczeństwa obywatelskiego, 
które, jak się okazuje, w Golubiu-
Dobrzyniu jest fikcją. 

Władze powinny przemyśleć, 
czy kwota zaledwie 30 tys. zł była 
dla mieszkańców atrakcyjna. Dla 
porównania, sąsiedni Rypin już 
w pierwszej edycji przeznaczył na 
BO 250 tys. zł. Jedno jest pewne. 
Jeśli budżet obywatelski ma speł-
nić swoją rolę, czyli aktywizować 
mieszkańców, jego regulamin 
musi zostać poddany pogłębionej 
analizie. 

(ToB), fot. ilustracyjne

Golub-Dobrzyń

Pirat zatrzymany 
Policjanci ,,drogówki” zatrzymali prawo jazdy 18-
letniemu kierowcy, który jechał po Golubiu-Dobrzy-
niu z prędkością 119 km/h. 
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W  s k r ó c i e
GOLUB-DOBrZYŃ Święto Latawców 
W najbliższy piątek 8 czerwca, w godz. 16.00-18.00, w Golubiu-Do-

brzyniu (plac między blokami przy ul. Żeromkskiego) planowane jest 
Święto Latawców. W ramach m.in. 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Orła Białego w naszym mieście zostaną zaprezentowane latawce, wyko-
nane własnoręcznie przez dzieci i młodzież. Każdy mieszkaniec może 
wziąć udział w konkursie na najpiękniejszy latawiec, w którym do wygra-
nia atrakcyjne nagrody. Wystarczy przyjść ze swoim dziełem.

(ToB)

Zbierają na sztandar
POWiAT  Harcerze z Hufca ZHP Golub-Dobrzyń planują nadać hufcowi nowy sztandar. Stary pochodzi 
jeszcze z 1961 roku. W tym celu powołali Komitet Fundacji Sztandaru. Osoby, które chcą wesprzeć inicjaty-
wę skautów mogą wpłacać pieniądze na specjalne konto w banku
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– W tym roku obchodzimy 
100-lecie powstania Związku 
Harcerstwa Polskiego – mówi 
harcmistrz Szymon Wiśniewski, 
komendant Hufca ZHP Golub-
Dobrzyń. – Hufiec w naszym 
powiecie powstał po drugiej 
wojnie światowej. W 1949 roku 
ZHP został rozwiązany i po kilku 
latach ponownie reaktywowany. 
Sztandar Hufca został nadany 
w 1961 roku na golubskim zam-
ku. Używamy go do dziś. Jego 
historia jest bardzo ciekawa. 
Między innymi, w 1990 roku, 
ówczesna komendantka Hufca 
– harcmistrz Anna Trojanowska 

doszyła do orła koronę. 
Mimo tak bogatej historii 

harcerze chcieliby nadać hufco-
wi nowy sztandar. W tym roku, 
w związku z obchodami 100-
lecia ZHP i 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości, or-
ganizują zlot wszystkich drużyn 
na zamku w Golubiu. Tam też 
planują zorganizować całą uro-
czystość.

– Powołaliśmy społeczny 
Komitet Fundacji Sztandaru, na 
czele którego są dawni instruk-
torzy i rodzice harcerzy – doda-
je komendant Hufca. – Osoby, 
firmy, instytucje, które chciały-

nUmer kOnTA DO WPłAT 
nA sZTAnDAr HUfcA ZHP 
GOLUB-DOBrZYŃ

89 9489 0002 2001 0016 3545 0002

by nas wspomóc, mogą wpłacać 
pieniądze na specjalnie założo-
ne w tym celu konto w banku. 
Chcielibyśmy także wyróżnić 
naszych darczyńców okolicz-
nościowymi gwoźdźmi, które 
będzie można wbić w drzewiec 
w czasie uroczystości. 

(red)
fot. ZHP

Gmina Ciechocin

„Po pijaku” na plażę 
Dzięki czujności świadków policjanci zatrzymali pija-
nego kierowcę motoroweru. 54-latek, z blisko trzema 
promilami alkoholu w organizmie, postanowił wy-
brać się na plażę.

W czwartek 31 maja, około 
południa, golubsko-dobrzyń-
scy funkcjonariusze zostali po-

wiadomieni, że na jedną z plaż 
w gminie Ciechocin przyjechał 
motorowerzysta, który naj-

prawdopodobniej jest pijany. 
– Policjanci, którzy natych-

miast pojechali na miejsce usta-
lili, że wskazany przez świadków 
54-letni mieszkaniec gminy Go-
lub-Dobrzyń ma blisko 3 pro-
mile alkoholu w organizmie – 
wyjaśnia asp. sztab. Małgorzata 
Lipińska z KPP w Golubiu-Do-
brzyniu. – Okazało się, że męż-
czyzna był już wcześniej karany 
za tego rodzaju przestępstwo. 

Teraz 54-latek za swoje po-
stępowanie odpowie przed są-
dem. Grozi mu kara 2 lat po-
zbawienia wolności. Policjanci 
apelują, aby reagować w każdym 
tego rodzaju przypadku, dzwo-
niąc pod nr tel. 997 lub 112. Dzię-
ki szybkiej reakcji osób wypo-
czywających na plaży w gminie 
Ciechocin, tym razem udało się 
zapobiec tragedii. 

(ToB)
fot. ilustracyjne
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Wynagrodzą straty
REGION  Kujawsko-pomorskie otrzyma wsparcie z Funduszu 
Solidarności Unii Europejskiej na pokrycie wydatków związa-
nych z likwidacją skutków nawałnic, które przeszły przez nasze 
okolice w sierpniu ubiegłego roku

R E K L A M A

Komisja Europejska przyznała 
Polsce 12,2 mln euro, które będzie 
można wykorzystać na pokrycie 
kosztów związanych z odnowie-
niem zniszczonej infrastruktury, 
porządkowaniem lasów oraz usu-
waniem powalonych drzew z dróg 
i torów kolejowych w trzech woje-
wództwach: kujawsko-pomorskim, 
pomorskim i wielkopolskim. 

 – To naprawdę dobra wiado-
mość, duży sukces i duża pomoc – 
mówi marszałek Piotr Całbecki. – 
W naszych gminach wciąż jeszcze 
trwa usuwanie skutków tego kata-
klizmu. Można mieć nadzieję, że te 
środki jak najszybciej do nich tra-
fią. Myślę, że warto przypomnieć, 
że gdybyśmy, wspólnie z innymi 

samorządami, nie nalegali na zło-
żenie wniosku w tej sprawie przez 
rząd, prawdopodobnie tak by się 
nie stało. Dziś może nie warto do 
tego wracać. Chcę natomiast ser-
decznie podziękować wszystkim 
samorządowcom z dotkniętych 
skutkami nawałnic powiatów, któ-
rzy przygotowywali z nami sza-
cunki strat. Ile pieniędzy ostatecz-
nie trafi do naszego województwa, 
nie wiemy. Mam nadzieję, że 
wspólnie z samorządami lokalny-
mi będziemy mieli wpływ na roz-
dysponowanie tych środków.

Nawałnice przeszły przez nasz 
region w nocy z 11 na 12 sierpnia. 
Tylko w kujawsko-pomorskim 
uszkodzonych zostało ponad 

6 tys. budynków, wiatr zrywał linie 
energetyczne, niszczył drogi, plo-
ny i powalał lasy. W pomoc zaan-
gażował się samorząd wojewódz-
twa, ale wsparcie płynęło także 
z naszego powiatu. Przykładowo, 
w gminie Golub-Dobrzyń powo-
łano specjalny komitet, a akcję 
zgłoszono do resortu spraw we-
wnętrznych i administracji. 

– Zebrane pieniądze i środ-
ki przekażemy bezpośrednio do 
poszkodowanych samorządów. 
Oczywiście najprostszą formą 
zbiórki są pieniądze, ale pomoc 
może przybierać różne formy np. 
poprzez przekazanie zboża – tłu-
maczył wówczas Marek Ryłowicz, 
wójt gminy Golub-Dobrzyń.

Teraz pieniądze przyznane 
przez UE pomogą np. w przy-
wróceniu funkcjonowania sie-
ci energetycznych, wodociągów 
i kanalizacji, oczyszczeniu i upo-
rządkowaniu obszarów objętych 
katastrofą oraz odtworzeniu stref 
przyrodniczych, by zapobiec erozji 
gleby.

(ToB), fot. archiwum

Zdewastowali BMW
O szczęściu w nieszczęściu może mówić kierowca 
BMW, który na terenie gminy Radomin, na drodze, 
został zaatakowany przez dwóch chuliganów. Męż-
czyźni okładali auto metalowymi prętami. Skończyło 
się na kilku wgnieceniach i wybitej przedniej szybie, 
ale nikt nie ucierpiał. 

Gmina Radomin

Po zdarzeniu pokrzywdzo-
ny zaalarmował policjantów, 
którzy rozpoczęli poszukiwania 
sprawców. 

– Skierowani we wskazane 
miejsce funkcjonariusze ogni-
wa patrolowo-interwencyjnego 
namierzyli sprawców uszko-
dzenia samochodu, którzy na 

widok policyjnego radiowozu 
chcieli oddalić się z miejsca, jed-
nak bezskutecznie – tłumaczy 
asp. sztab. Małgorzata Lipińska 
z KPP Golub-Dobrzyń. 

Sprawcami okazali się: 24-
letni mieszkaniec gminy Zbój-
no oraz 22-letni mieszkaniec 
gminy Radomin. W wyniku tego 
zdarzenia na samochodzie po-
krzywdzonego powstały liczne 
wgniecenia karoserii, wybita zo-
stała przednia szyba oraz urwa-
ne było boczne lusterko. Straty 
oszacowano na 2,5 tys. zł.  Męż-
czyźni za swoje czyny odpowie-
dzą przed sądem. 

– Ze względu na fakt, że 
czyn okazał się rażąco lekce-
ważący porządek prawny i miał 
charakter chuligański, mężczy-
znom grozi kara do 7,5  lat po-
zbawienia wolności – dodaje 
Lipińska. 

(ToB)
fot. KPP
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Nasze sołectwo, nasze sprawy
GMINA ZBÓJNO  Klonowo to niewielka miejscowość granicząca z powiatem lipnowskim. Sołectwem od 
2015 roku kieruje Marzena Kubik

R E K L A M A

R E K L A M A

Pani Marzena już na starcie 
miała dużą konkurencję. W wybo-
rach musiała pokonać urzędującego 
sołtysa Kazimierza Ostrowskiego 
i dwie koleżanki. Nie obyło się bez 
drugiej tury głosowania. Jak sama 
mówi, jest społeczna działaczką, 
a do startu w wyborach namówili 
ją sąsiedzi. Jest mężatką, zajmuje 
się gospodarstwem domowym, 
a wolny czas przeznacza właśnie 
na załatwianie spraw sołeckich. 

W ciągu trzech lat 
z jej inicjatywy zbu-
dowano ogrodzenie 
przy figurce Matki 
Boskiej w Klonowie. 
Pomocni byli miesz-
kańcy wsi, którzy 
wsparli to przedsię-
wzięcie finansowo. 
Również przystanek 
PKS, dla dzieci dojeż-
dżających do szkoły, 
powstał z jej inicjaty-
wy. W tym przypadku 
pomógł były sołtys, 
który wydzierżawił 

działkę. 
W sołectwie zamieszkuje 266 

osób. Większość z nich prowadzi 
własne gospodarstwa rolne o po-
wierzchni około 15-20 hektarów. 
Mieszkańcy są bardzo zaangażo-
wani w życie sołectwa. 

– Czy jest pani zadowolona 
z budżetu sołeckiego?

– W przeszłości sołectwo nie 
miało swojego budżetu, a tym sa-
mym nie miało żadnego wpływu 
na to, co się działo we wsi. Obecnie 

się to zmieniło. Nasz budżet w tym 
roku wynosi ponad 21 tys. zł. Może 
nie jest on duży i na pewno przy-
dałoby się o wiele więcej środków, 
ale zawsze to jakieś pieniądze, któ-
re mieszkańcy mogą przeznaczyć 
na swoje potrzeby. W tym roku 
rada sołecka postanowiła w cało-
ści przeznaczyć środki na utrzy-
manie dróg lokalnych. Mamy ich 
w sołectwie ponad 9 kilometrów. 
Większość tych dróg posiada na-
wierzchnię gruntową, która po 
okresie jesienno-zimowym. wyma-
gała remontu. W kolejnych latach 
na pewno budżet zostanie prze-
znaczony na inne cele.

– Czy w sołectwie jest pro-
wadzona działalność kulturalna?   

– Nasze sołectwo praktycznie 
nie posiada własnej świetlicy. Ta, 
która jest przy remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej wymaga solidnego 
remontu. W związku z tym wszelka 
działalność kulturalna jest bardzo 
utrudniona. Mimo to, w czerwcu 
każdego roku jest organizowany 
piknik rodzinny, na terenie szkoły 
podstawowej. Jest grill, ciasto, kawa. 

Na festynie nie brakuje pokazów 
strażackich, dzieci świetnie się ba-
wią. Ponadto bierzemy udział w do-
żynkach gminnych, a nasz wieniec 
już od trzech lat zajmuje pierwsze 
miejsce.  Przy jego sporządzaniu 
zawsze pomaga nasz radny Jerzy 
Worek, wraz z małżonką, a także 
inni mieszkańcy wsi. Nasze panie, 
również z tej okazji, pieką pyszne 
ciasta. Także szkoła podstawowa 
angażuje się w działalność społecz-
ną. Są prowadzone różne zajęcia 
pozalekcyjne, konkursy i wyciecz-
ki dla najmłodszych. Osobnym 
tematem jest „Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Wsi Klonowo i oko-
lic”, które powstało w 2016 roku. 
Obecnie jego przewodniczącą jest 
Agnieszka Rząrzewska, która stara 
się rozwinąć działalność stowarzy-
szenia. Głównym problemem jest 
jednak brak odpowiedniego lokalu, 
ale myślę, że niedługo to się zmie-

ni. Jednak już teraz członkowie tej 
organizacji mogą pochwalić się np. 
zadbaniem o ciekawy, letni wypo-
czynek dla dzieci. Myślę, że z każ-
dym rokiem stowarzyszenie będzie 
się rozwijać.

– Możecie liczyć na wsparcie 
gminy?

– Władze gminy są bardzo 
zaangażowane w życie naszego 
sołectwa. Praktycznie każdą spra-
wę można załatwić telefonicznie 
lub osobiście, bez zbędnej zwłoki. 
Przychylność każdego pracowni-
ka jest bardzo widoczna. Gmina 
Zbójno jeszcze w tym roku będzie 
remontować naszą świetlicę. Koszt 
tego przedsięwzięcia to ponad 500 
tysięcy złotych, razem z wyposaże-
niem. Myślę, że dzięki temu osta-
tecznie zakończą się nasze proble-
my lokalowe. 

Tekst i fot. 
(Maw)

Sołectwem kieruje Marzena Kubik

Gmina Ciechocin

Zbadają za darmo wzrok
12 czerwca w Urzędzie Gminy Ciechocin zostanie przeprowadzona akcja bezpłat-
nego badania wzroku dla mieszkańców gminy. Badania wykona firma z Warsza-
wy, a honorowym patronatem objął je wójt gminy Jerzy Cieszyński. 

Firma „Na oku” z Warszawy 
wraz ze swoim specjalistycznym 
sprzętem będzie stacjonowała 
w sali narad urzędu (nr 11) w Cie-
chocinie 12 czerwca od 8.00 do 
16.00. Badania są bezpłatne, jedy-
nym warunkiem jest wcześniej-
sza rejestracja telefoniczna pod 
numerem 733 250 033. Zaintere-
sowani badaniem otrzymają nie 
tylko fachową poradę na temat 
stanu swoich oczu, mogą również 

liczyć na fachową pomoc w wy-
borze szkieł i oprawek.  

– Warto zadbać o nasze oczy 
– mówi wójt gminy Jerzy Cieszyń-
ski. – Dlatego wychodzimy z taką 
propozycją do mieszkańców gmi-
ny w postaci darmowych badań 
wzroku. Zdrowie mieszkańców 
jest bardzo istotne. To nie jedy-
na akcja jaką zamierzamy prze-
prowadzić. Mieliśmy już badanie 
słuchu, które cieszyło się dużym 

zainteresowaniem. Pod wzglę-
dem ilości badanych przebiliśmy 
Golub-Dobrzyń. W tym roku pla-
nowany jest jeszcze mammobus, 
spirometria oraz badanie oste-
oporozy. Trwają też negocjacje 
w kwestii pozyskania tzw. den-
tobusa, by zwłaszcza w szkołach 
przeprowadzić nieodpłatne bada-
nia dentystyczne dla dzieci i mło-
dzieży.

(nał)
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GMINA ZBÓJNO  Dzień Dziecka przy ognisku

W sobotę przy świetlicy wiejskiej w Rembiosze został zorganizowany 
Dzień Dziecka. Imprezę przygotował sołtys, przy wsparciu radnego oraz 
mieszkańców wsi, ze środków funduszu sołeckiego. Było wspólne ognisko, 
śpiewy, gry i zabawy. 

(szyw), fot. nadesłane

Gwiazdą spotkania był Igor 
Wyszyński, malarz ze Lwowa. 
Wraz z innymi artystami sko-
rzystał z zaproszenia gminy Go-
lub-Dobrzyń. Artysta otworzył 
wystawę w nietypowy sposób, 
bo od modlitwy. Podziękował za 
to, że spotkał na naszym terenie 
otwarte serca. Dziękował także 
władzom gminy Golub-Dobrzyń 
za wsparcie udzielone szpitalowi 
w ukraińskiej gminie Trościaniec. 
To właśnie współpraca gminy Go-
lub-Dobrzyń z gminą Trościaniec 
na Ukrainie doprowadziła do za-
poznania z Wyszyńskim.

– Myślę, że nie ma lepszego 
sposobu do komunikacji między 
narodami jak sztuka. Ta wysta-
wa jest jeszcze jednym mostem, 
dzięki któremu nawiązuje się 
przyjazny dialog między społecz-
nością dwóch krajów: Polski oraz 

Ukrainy – powiedział wójt Marek 
Ryłowicz. 

Oprócz prac Igora Wyszyń-
skiego na zamku swoje obrazy 
wystawili także: Oksana Luta, 
Dmytro Wol, Halina Kowal, Andrij 
Niedwied, Natalia Karaszczuk, 
Halyna Sadoma. Jeszcze przed 
przybyciem na zamek malarz spo-
tkał się z uczniami Szkoły Sztuk 
Pięknych z Golubia-Dobrzynia, 
którym przekazywał praktyczne 
wskazówki dotyczące malarstwa.

Łącznie w zamkowych mu-
rach zaprezentowano 32 obrazy, 
z których wiele znalazło nowych 
właścicieli. Było to drugie przed-
sięwzięcie związane z kulturą wy-
soką organizowane przez gminę 
Golub-Dobrzyń. Jesienią ubiegłe-
go roku otwarto wystawę rzeźby 
artysty związanego z gminą.

Tekst i fot. (pw)

Ze Lwowa do gminy
GOLUB-DOBRZYŃ  Na golubskim zamku 18 maja odbyło się otwarcie wystawy malarstwa lwowskich ar-
tystów pod nazwą „Z zaufaniem do Polski”

„DOBRY ZAWÓD

          w Kowalewie Pomorskimw Kowalewie Pomorskim 
„D

w Kowalewie Pomorskim        = DOBRA PRACA”

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R E K L A M A
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Kolorowy Dzień Dziecka
GOLUB-DOBRZYŃ  W niedzielę na placu przy hali sportowej młodzi mieszkańcy Golubia-Dobrzynia i oko-
lic świętowali Dzień Dziecka. Organizatorem imprezy był magistrat, a odbyła się ona w ramach programu 
„Zachowaj trzeźwy umysł. Rodzina na tak”

Impreza przyciągnęła dzie-
ci i dorosłych z miasta, ale też 
okolic. Na festynie można było 
spotkać między innymi Barto-
sza Rosołowskiego z Białkowa, 
który przyjechał wraz ze swoją 
mamą Karoliną. 

– Jestem bardzo zadowo-
lony, że mogłem tu przyjechać 
i się bawić. Jest dużo atrakcji – 
opowiada Bartosz. 

Pracownicy urzędu miej-
skiego dwoili się i troili, aby 

zapewnić wspaniałą zabawę dla 
najmłodszych. Z atrakcji we-
sołego miasteczka, lunaparku, 
dmuchanych zjeżdżalni mo-
gły korzystać wszystkie dzieci. 
Rozdawane były kupony, które 
zapewniały bezpłatny wstęp na 
wszystkie atrakcje. Prowadzone 
były też liczne zabawy, konkursy 
dla najmłodszych. Każde dziecko 
otrzymywało nagrody, a były to 
między innymi gry planszowe, 
namioty i sprzęt sportowy. 

Nie zabrakło też pokazów 
wozów strażackich, próbkę 
umiejętności zaprezentowali 
strażacy. Chętni mogli oznako-
wać swoje rowery na stoisku 
zorganizowanym przez miej-
scową policję. Impreza odbywa 
się cyklicznie, co roku, ale te-
goroczna edycja na pewno na 
długo pozostanie w pamięci naj-
młodszych mieszkańców.  

Tekst i fot. 
(Maw)

Mieszkańcy świetnie się bwaili Było też rozdawanie cukierków Bartosz Rosołowski z mamą

Organizatorzy zadbali o dobrą zabawę

Zabawy z animatorem cieszyły się dużym zainteresowaniemMiejski Dzień Dziecka odbywa się cyklicznie, co roku

Gmina Golub-Dobrzyń

Podwójny jubileusz
55 lat istnieje budynek szkoły w Nowogrodzie, a od 
10 lat placówka posiada sztandar – te dwie rocznice 
świętowano we wtorek 29 maja.

Zanim powstał budynek szko-
ły w Nowogrodzie, dzieci musiały 
uczyć się w rożnych miejscach we 
wsi. Od 2008 roku szkoła posiada 
sztandar poświęcony patronowi – 
Tadeuszowi Kościuszce. 

29 maja przypomniano histo-
rię placówki podczas uroczystości 
jubileuszowych. Po mszy uczestni-
cy oddali hołd osobom zamordo-
wanym przez Niemców w czasie II 
wojny światowej. W budynku szko-
ły powitano gości, a wśród nich 

władze oświatowe i samorządowe, 
absolwentów oraz byłych pra-
cowników. W części artystycznej 
uczniowie przedstawili przebieg 
roku szkolnego w nowogrodzkiej 
placówce, który pokazał, jak aktyw-
na jest to społeczność i jak wiele 
inicjatyw podejmuje.

O historii szkoły opowiadała jej 
emerytowana dyrektor, polonistka 
Urszula Jagielska. Specjalnie na tę 
okazję przygotowano monografię, 
której publikację wsparły władze 

sołectw: Nowogród i Paliwodzizna.
Jak to w przypadku urodzin 

bywa, nie mogło zabraknąć tortu. 
Goście otrzymali prezenty w po-

staci kubeczków z logiem szkoły. 
W ręce dzieci trafiły przypinki. Na 
koniec uczestnicy uroczystości 
udali się na posiłek, a dzieci na bo-

isko szkolne, gdzie rada rodziców 
przygotowała dla nich piknik.

(pw)
fot. nadesłane
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Konkurs odbył się w środę 
30 maja. Uczestnicy mieli do roz-
wiązania test, który sprawdzał ich 
umiejętności z zakresu ortografii. 
Były to zarówno zadania polegające 
na uzupełnianiu wolnych rubryk, 
jak i tradycyjne dyktando. Młodzież 
rywalizowała w kilku kategoriach 
wiekowych. Swoich reprezentan-
tów przysłały szkoły w: Gałczewie, 
Wrockach, Węgiersku, Nowogro-
dzie i Ostrowitem. 

Wśród drugoklasistów mi-

strzynią ortografii została We-
ronika Balińska z SP Ostrowite. 
Najlepszą trzecioklasistką okazała 
się Martyna Szepejnkowska z Wę-
gierska, a wśród klas IV i V jej ko-
leżanka ze szkoły Zosia Lebowska. 
W najbardziej prestiżowej kategorii 
klas VI i VII wygrała Julia Cyrankow-
ska z Ostrowitego. Julia była fa-
worytką do zwycięstwa, ponieważ 
w tym roku świetnie radziła sobie 
w konkursie kuratoryjnym z języka 
polskiego, zostając jego finalistką. 

W klasyfikacji drużynowej wygra-
ło Ostrowite przed Węgierskiem 
i Wrockami.

Poziom konkursu był bardzo 
wyrównany, a o zajęciu poszczegól-
nych miejsc na podium decydowały 
detale. Zwycięzcy, a właściwie zwy-
ciężczynie, ponieważ konkurs zdo-
minowały dziewczynki, otrzymały 
w nagrodę tytułowe pióra wójta, 
które wręczył sekretarz gminy Go-
lub-Dobrzyń Krzysztof Pieczka.

(pw), fot. nadesłane

Gmina Golub-Dobrzyń

Mistrzynie polszczyzny
O tytuł najbardziej obeznanego z ortografią ucznia walczyli uczestnicy Gminnego 
Konkursu Ortograficznego „O pióro Wójta” w Węgiersku.

Konsultacje przy grillu
GMINA CIECHOCIN  Mieszkańcy Elgiszewa spotkali się w plenerze, by wspólnie przy grillu dyskutować 
o przyszłości swojej wsi. Mieli okazję wymienić uwagi z pracownikami gminy i urbanistą

29 maja w Elgiszewie przy 
świetlicy wiejskiej, a właści-
wie w pięknych okolicznościach 
przyrody tuż obok przystani nad 
Drwęcą, przeprowadzono kolej-
ny etap konsultacji społecznych 
z mieszkańcami w ramach pro-
jektu „Dobre konsultacje, dobry 
plan”, realizowanego przez Ku-
jawsko-Pomorską Federację Or-
ganizacji Pozarządowych i Fun-
dację Stabilo. Dofinansowanie 

przyznane w jego ramach po-
wierzone jest na realizację pro-
cesu konsultacji dokumentów 
planistycznych. Gmina Ciecho-
cin poddaje konsultacjom plan 
miejscowy w miejscowości Elgi-
szewo. Podczas tych konsultacji 
mieszkańcy mogli porozmawiać 
z Aleksandrą Lewną z Biura Urba-
nistyki w Toruniu oraz Kamilem 
Kochnerem, młodszym referen-
tem ds. inwestycji i planowania 

przestrzennego w Urzędzie Gmi-
ny Ciechocin, który jest koordy-
natorem projektu. 

Poruszano głównie temat 
nowo planowanego osiedla 
domków jednorodzinnych, któ-
re ma powstać na terenie byłej 
żwirowni w Elgiszewie. Zebrani 
przy kawie i ciastku dyskutowali 
o potrzebach i alternatywnych 
rozwiązaniach na tym terenie, 
takich aby zarówno nowi miesz-
kańcy osiedla jak i mieszkający 
już w Elgiszewie byli zadowoleni. 
Zebrani wskazywali, że istotne 
jest, aby nowe osiedle wpaso-
wało się w specyfikę Elgiszewa 
i podniosło rangę wsi na mapie 
nie tylko gminy Ciechocin, ale 
i całego powiatu.

– Takie spotkania są bar-
dzo dobre i potrzebne – mówi 
Teresa Beyger uczestnicząca 
w konsultacjach. – To dobrze, że 
mieszkańcy mogą wyrazić swoje 
zdanie i mieć wpływ na rozwój 
swojej miejscowości.

Przybyła na spotkanie urba-
nistka po przedstawieniu pla-
nu wysłuchała uwag zebranych, 
a nawet wywiązała się dysku-
sja na temat potrzeb obecnych 
i przyszłych mieszkańców sołec-
twa. Uczestnicy konsultacji zapo-
znali się z planami wykonanymi 
przez dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Ciechocinie i zgodnie przy-
znali, że sugestie najmłodszych 
mieszkańców gminy są bardzo 
trafne.

– Konsultacje na temat 
planu zagospodarowania danej 
przestrzeni są bardzo istotne 
dla mieszkańców danej miejsco-
wości i właścicieli sąsiadujących 
działek – mówi Kamil Kochner 
z Urzędu Gminy Ciechocin. – To 
na tym etapie można wypowie-
dzieć swoje uwagi i zapropono-
wać zmiany. Brak uczestnictwa 
wiąże się z brakiem głosu w da-
nym zagospodarowaniu, a po-
tem przychodzi zdziwienie, że 
coś powstało, a my nic nie wie-

dzieliśmy. Czasem bywa i tak, 
że nowo powstałe osiedle może 
mieszkańcowi sąsiednich posesji 
w czymś wadzić, np. położenie 
wjazdu czy jego forma. Gdy zo-
stanie zakończona faza projek-
towa to na uwagi będzie już za 
późno.

Po konsultacjach zebrani 
dyskutowali jeszcze przy grillu 
i pysznych kiełbaskach. Przyby-
łymi dziećmi zajął się animator. 
Dzieci rysowały domki, ale też 
tańczyły i rywalizowały w kon-
kurencjach sportowych.

Kolejne konsultacje zaplano-
wano na 29 czerwca. Wówczas 
uczestnicy udadzą się na spacer 
po terenie zaplanowanym pod 
zabudowę, by przyjrzeć się po-
szczególnym zakątkom terenu. 
Zapoznają się też z planowanym 
ładem przestrzennym i wspólnie 
zastanowią się nad optymalnymi 
rozwiązaniami.

Tekst i fot. 
(nał)

Mieszkańcy zapoznali się z nowymi planami, także tymi 
przygotowanymi przez dzieci ze szkoły w Ciechocinie

Dzieci również rysowały domki i planowały przestrzeń

Podczas konsultacji dziećmi zajął się animator

Maluchy mogły też pomalować swoje buźki

Mieszkańcy Elgiszewa spotkali się z urbanistą oraz urzędnikami, 
by omówić nowy plan zagospodarowania przestrzeni w ich miejscowości
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W przemówieniu prezydent 
podkreślił, że służba społeczeń-
stwu to istota samorządu. Trzeba 
mieć powołanie do tej służby, ale 
i odwagę. Zwrócił również uwagę, 
że prawdziwym podmiotem służ-
by  samorządowców są ich współ-
obywatele, współmieszkańcy.

Podczas rozmowy z An-
drzejem Dudą wójt Piotr Wolski 
przedstawił stan bezpieczeń-
stwa na terenie gminy Radomin 
oraz podkreślił dobrą współpra-
cę z Państwową Strażą Pożarną, 
Policją, wszystkimi instytucjami 
oraz jednostkami samorządu te-
rytorialnego. Z kolei prezydent 

pogratulował wójtowi skutecz-
nego pozyskiwania środków unij-
nych.

Następnie prezydent Andrzej 
Duda poprosił wójta o wpis do 
księgi pamiątkowej z okazji stule-
cia odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Piotr Wolski w trakcie 
pobytu w Pałacu Prezydenckim 
zamienił kilka zdań z profeso-
rem Andrzejem Zybertowiczem, 
doradcą prezydenta, oraz z se-
kretarzami stanu – Krzysztofem 
Łapińskim i Andrzejem Derą.

oprac. (ToB)
fot. nadesłane

Wizyta w Warszawie roz-
poczęła się w znanej wszystkim 
z telewizji sali posiedzeń Komisji 
Weryfikacyjnej, gdzie zapadały de-
cyzje rozliczające „dziką reprywa-
tyzację” warszawskich kamienic. 
Uczniowie zostali powitani przez 
sędziego Krzysztofa Piaseczne-
go, który zapoznał wszystkich jak 
funkcjonuje administracja rządo-
wa. Następnie odbyło się spotka-
nie z podsekretarzem stanu. 

– Uczniowie spotkali się rów-
nież z sędzią Anetą Matosek-Ko-
zodój, delegowaną do pracy w De-

partamencie Spraw Rodzinnych 
i Nieletnich, która przybliżyła 
istotę pracy sędziego – opowiada 
Justyna Jagodzińska, nauczycielka 
przedmiotów zawodowych w ZS 
nr 2. – Następnie na terenie aresz-
tu śledczego przy ul. Rakowieckiej, 
w byłej sali widzeń, uczniowie 
wzięli udział w symulowanej roz-
prawie sądowej. W role oskarżone-
go, prokuratora, adwokata, świad-
ków oraz ławników wcielili się sami 
uczniowie, natomiast rozprawie 
przewodniczył sędzia zawodowy. 
Po rozprawie można było obejrzeć 

ścianę śmierci, spacerniak, ory-
ginalne cele i karcery zachowane 
w podziemiach. Na ścianach wid-
niały rysunki i inskrypcje wyryte 
przez więźniów. W tym miejscu 
przewodnikiem był kapitan An-
drzej Rytka, wieloletni pracownik 
służby więziennej. 

Potem zwiedzono Muzeum 
Żołnierzy Wyklętych i Więźniów 
Politycznych PRL, mieszczące się 
również na terenie aresztu. Umiej-
scowienie tego muzeum nie jest 
przypadkowe. Pełniło ono funkcję 
głównego więzienia politycznego 
(od roku 1945 oraz przez cały okres 
stalinowski), gdzie byli przetrzy-
mywani najważniejsi członkowie 
podziemia niepodległościowego. 
Na terenie tego więzienia wyko-
nano ponad 350 wyroków śmier-
ci, a liczba osób zakatowanych 
w trakcie przesłuchań i śledztwa 
jest nieznana. 

(szyw), fot. ZS2

Wójt u prezydenta 
Piotr Wolski, wójt gminy Radomin, spotkał się w Pa-
łacu Prezydenckim z Andrzejem Dudą. Wizyta miała 
związek z Dniem Samorządu Terytorialnego.

Golub-Dobrzyń

Edukacja prawna
Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło program edu-
kacyjny „Dzień z prawem”, w którym mieli przyjem-
ność uczestniczyć uczniowie klasy Zespołu Szkół nr 2 
w Golubiu-Dobrzyniu. 

Gmina Radomin

Nowoczesne gospodynie
GMINA RADOMIN  W Radominie panie postanowiły działać nowocześnie. Założyły „Stowarzyszenie No-
woczesnych Gospodyń Radomina i okolic”

W przeszłości na terenie Ra-
domina działało Koło Gospodyń 
Wiejskich, które w wyniku prze-
mian ustrojowych w kraju prze-
stało faktycznie funkcjonować. 

Zostało reaktywowane w 2009 
roku. Jego przewodniczącą zo-
stała Hanna Szwaracka. Młoda 
szefowa postanowiła przekształ-
cić istniejące koło w stowarzy-

szenie. Jak sama mówi, w ten 
sposób chciała skuteczniej po-
zyskiwać środki na działalność 
kulturalną. Tym sposobem, 
w marcu 2010 roku powstało 
„Stowarzyszenie Nowoczesnych 
Gospodyń Radomina i okolic”. 
Obecnie do organizacji należy 
ponad 50 pań, nie tylko z Rado-
mina. Działają również kobie-
ty z Piórkowa, Gaju, Bocheńca, 
a nawet z Golubia-Dobrzynia. 

Panie pozyskują środki unij-
ne za pośrednictwem Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu, 
mogą liczyć także na wsparcie 
gminy oraz instytucji zajmują-
cych się kulturą. Stowarzyszenie 
ma swoją siedzibę w budynku 
przy remizie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Radominie. Pomiesz-
czenie jest często wykorzysty-
wane przy organizacji różnych 
imprez kulturalnych m.in. ba-
lów sylwestrowych i karnawało-
wych, a środki finansowe z tych 
imprez są przeznaczane na 

uzupełnianie drobnego sprzętu 
AGD. 

Stowarzyszenie prowadzi 
szeroką działalność na rzecz 
mieszkańców.  Pomaga w or-
ganizacji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy Jerzego 
Owsiaka. Dzięki współpracy 
z Ośrodkiem Doradztwa Rolni-
czego panie wyjeżdżają na im-
prezy kulinarne do Minikowa, 
Przysieka i Ciechocina. Prezen-
tują tam swój regionalny wyrób, 
czyli „placki ziemniaczane po 
radomińsku”. Wyjeżdżają rów-
nież na warsztaty kulinarne do 
hotelu „Daglezja” pod Toruniem, 
gdzie uczą się sztuki kulinarnej 
od najlepszych kucharzy. Inna 
działalnością, która prowadzą 
panie są różnego rodzaju festy-
ny dla mieszkańców. Stowarzy-
szenie współpracuje z sołtysem 
i wójtem gminy. 

– Organizujemy także im-
prezy cykliczne takie jak Dzień 
Kobiet, Dzień Dziecka – mówi 

Hanna Szawaracka. – W tym roku 
z okazji tego ostatniego święta 
planujemy wyjazd do aquaparku 
w Uniejowie, dzieci będą mogły 
zobaczyć pobliskie zoo w Bory-
sewie. W tym aquaparku byliśmy 
już w przeszłości trzykrotnie. Na 
bieżąco wyjeżdżamy również do 
kina teatru i opery w Bydgosz-
czy. Natomiast w ramach Dnia 
Kobiet był w przeszłości zorga-
nizowany wyjazd do ośrodka 
wczasowego nad Jezioro Wą-
dzyńskie. Zwiedziliśmy też nasze 
wybrzeże, będąc między inny-
mi w Trójmieście, Ustce, Łebie 
i na Helu. Odwiedziliśmy rów-
nież Ciechocinek i Inowrocław. 
Zobaczyliśmy także Biskupin 
i Gniezno. Jako przewodnicząca 
uważam, że taka forma naszej 
działalności, czyli stowarzy-
szenie, jest bardziej efektywna 
i przynosi lepsze rezultaty dla 
lokalnej społeczności. 

Tekst i fot.
(Maw)

Przewodnicząca stowarzyszenia Hanna Szwaracka



Czwartek 7 czerwca 2018 Z KRAJU I Z REGIONU 9

DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Dłużnicy w rejestrze

29 maja rząd przyjął  przygotowany w resorcie sprawiedli-
wości projekt ustawy, który zawiera między innymi kolejne 
rozwiązania zwiększające skuteczność ściągania alimentów. 
Dłużnicy alimentacyjni będą wpisywani do Krajowego Rejestru 
Zadłużonych – w całości jawnego i dostępnego przez internet. 
– Krajowy Rejestr Zadłużonych stanie się istotnym elementem 
wzmacniającym egzekucję świadczeń alimentacyjnych. Będą 
w nim ujawniane informacje o osobach, wobec których toczy 
się egzekucja świadczeń alimentacyjnych (lub należności bu-
dżetu państwa np. z tytułu świadczeń z Funduszu Alimenta-
cyjnego), a zaległość jest dłuższa niż trzy miesiące – informuje 
resort sprawiedliwości. 

Krótsze okresy przedawnienia

W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda 

podpisał zmiany w kodeksie cywilnym. Termin 

przedawnienia roszczeń majątkowych wyniesie 

sześć lat, a nie jak do tej pory – dziesięć. Ponadto 

po upływie terminu przedawnienia nie będzie moż-

na domagać się zaspokojenia roszczenia przysłu-

gującego przeciw konsumentowi. Nowe przepisy 

wejdą w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia. 

Na dobry start dla ucznia

Rząd ustanowił program „Dobry start”, dzięki któremu 
rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko 
uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Wnio-
ski, składane przez rodziców, opiekunów prawnych, 
rodziców zastępczych lub osoby prowadzące placówki 
opiekuńczo-wychowawcze, będą przyjmowane i realizo-
wane przez te same instytucje, które realizują obecnie 
świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 
500+” (urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecz-
nej). Od 1 lipca dokumenty można wypełniać online (za 

pomocą strony empatia.mrpips.gov.pl), a od 1 sierpnia 
drogą tradycyjną. Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu 
to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 

30 września.

Darmowa mammogra� a

W dniach 23-24 lipca przy pływalni miej-skiej przy ul. Matejki 2a w Wąbrzeźnie zo-stanie zaparkowany mammobus, w którym panie w wieku 50-69 lat będą mogły wy-konać bezpłatne badanie piersi. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie, ale ko-nieczna jest wcześniejsza rejestracja. Moż-na zgłosić się na badanie, dzwoniąc pod nr tel. 58 666 24 44 lub wypełniając formularz na stronie internetowej http://www.mam-mo.pl/formularz.

Zarejestruj dziecko przez internet 

Od 1 czerwca na stronie www.obywatel.gov.pl rodzice posiada-
jący aktualny Pro� l Zaufania, mogą elektronicznie zarejestrować 
narodziny dziecka. Mają na to, tak jak w przypadku tradycyjnej 
formy, 21 dni. Zgłoszenie będzie musiało zawierać oświadczenie 
o wyborze imienia dla malucha. Po zarejestrowaniu przez kie-
rownika USC, do osoby zgłaszającej urodzenie zostanie odesła-
ny, w formie elektronicznej lub papierowej, odpis aktu urodzenia 
dziecka, a także powiadomienie o nadanym numerze PESEL i za-
świadczenie o zameldowaniu.

Przyjdź na szkolenie z e-ZLA

W Inspektoracie ZUS w Grudziądzu odbędzie 
się kilka szkoleń dla płatników składek z ob-
sługi elektronicznych zwolnień lekarskich. 
Warto już dzisiaj przygotować się do obsłu-
gi e-ZLA i założyć pro� l na Platformie Usług 
Elektronicznych. W tym celu potrzebny bę-
dzie dowód osobisty lub paszport. Wszystkie 
szkolenia odbędą się w siedzibie Inspektoratu 
ZUS w Grudziądzu, ul. Wybickiego 39, sala 302 
A. Terminy szkoleń: 11 czerwca godz. 13.00, 
18 czerwca godz. 9.00, 25 czerwca godz. 13.00, 
28 czerwca godz. 9.00. 

Pomoc dla młodych rolników 

Od 29 czerwca do 30 lipca w oddziałach regionalnych Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można będzie składać 
wnioski o „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie ma charakter 
bezzwrotnej dotacji w wysokości 100 tys. zł, wypłacanej w dwóch 
ratach. Po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy rolnik otrzyma 
80 proc. premii, a po zrealizowaniu biznesplanu pozostałe 20 proc.
O premię może starać się osoba, która m.in. w dniu złożenia wniosku 
jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat; jest obywatelem państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej; posiada kwalifikacje zawodowe 
wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu 
pracy w rolnictwie, bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia oraz przed-
łożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa i zobowiązała się 
do zrealizowania go w przewidzianym terminie. Szczegóły na stronie: 
www.arimr.gov.pl. 
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Przykładnie i ostrożnie
BHP  W ubiegłym tygodniu obchodziliśmy Dzień Dziecka. To dobry czas, by ponowić apel do rolników, by 
dbali o bezpieczeństwo swoich pociech, które pomagają im w pracach w gospodarstwie

– Rodzice, pamiętajcie, że 
jesteście dla waszych dzieci wzo-
rem do naśladowania. To ogrom-
na odpowiedzialność i wyzwanie. 
Każdego dnia dzieci, uważnie ob-
serwując waszą pracę, dowiadują 
się, na czym ona polega, uczą się 
jak wykonywać ją efektywnie, 
a także, jak dbać o bezpieczeń-

stwo podczas codziennych zajęć 
w gospodarstwie rolnym. Dobre 
nawyki wykształcone w dzieciń-
stwie zaprocentują w przyszłości 
– zwrócił się do rolników prezes 
KRUS-u Adam Sekściński. 

Podczas powierzania prac 
dzieciom najważniejsze jest 
zachowanie ostrożności. Nie 

wolno im kierować ciągnikami 
rolniczymi. Nie bez przyczyny 
czynność ta wymaga posiadania 
stosownego prawa jazdy. Oczy-
wiście młodzi chłopcy często 
potrafią prowadzić ciągnik, ale 
ryzyko popełnienia błędu jest 
zbyt duże. Równie niebezpiecz-
ne bywa sprzęganie maszyn. 

Właśnie wtedy może dojść do 
wciągnięcia i przygniecenia. 

Liczba wypadków z udzia-
łem dzieci zdaje się maleć. 
Jeszcze kilkanaście lat temu co 
roku poszkodowanych było ok. 
1500 osób poniżej 15 roku życia. 
Od 2004 roku KRUS nie prowa-
dzi statystyk w tym zakresie, 

ponieważ zmieniło się prawo 
i o jednorazowe odszkodowa-
nie z tytułu wypadku przy pracy 
rolniczej może ubiegać się oso-
ba ubezpieczona w KRUS, a za-
istniałe zdarzenie jest związane 
z prowadzoną działalnością rol-
niczą.

(pw)

Rynek owoców

Kary dla nieuczciwych
Sezon truskawkowy powoli dobiega końca. Był dość udany. Niestety, na jego po-
czątku donoszono o oszustach, którzy przepakowywali hiszpańskie truskawki 
i sprzedawali jako polskie. W związku z tym planowana jest zmiana sposobu 
kontroli owoców. 

Pomysł jest taki, by pod-
wyższyć kary za proceder prze-
pakowywania do minimum 500 
zł. Będą także restrykcje za po-
nowne wprowadzanie do obrotu 
owoców i warzyw, wobec których 
zostało wydane orzeczenie o nie-
zgodności z wymogami unijnymi. 
Dalsze minimum 200 zł mandatu 
będzie można zarobić za nieoka-

zanie dokumentów danej partii 
owoców. 

Kontrole urzędowe mają 
być łatwiejsze dzięki stosowaniu 
imiennego okresowego upoważ-
nienia dla inspektora Inspekcji 
Jakości Handlowej Artykułów Rol-
no-Spożywczych (IJHARS), „któ-
rym będzie się mógł on posłużyć 
w celu przeprowadzenia kontroli 

podmiotów (wprowadzających do 
obrotu owoce i warzywa – red.), 
których dane nie są znane – po-
zwoli to na szybkie i skuteczniej-
sze niż dotychczas przeprowa-
dzenie kontroli tych artykułów 
z uwagi również na ich nietrwa-
łość” – informuje Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

(pw)

Prawo

Ratowanie się zmianami
Dopiero co wprowadzone nowe prawo łowieckie będzie poprawiane. Wszystko 
przez wielki bałagan związany z szacowaniem strat wyrządzonych przez zwierzę-
ta. 

28 maja posłowie Prawa 
i Sprawiedliwości złożyli do mar-
szałka sejmu wniosek o noweli-
zację ustawy o prawie łowieckim. 
Zasadnicza różnica, w porówna-
niu do obecnych przepisów, po-
lega na wprowadzeniu do komisji 
szacujących straty przedstawi-
cieli wojewódzkiego ośrodka do-
radztwa rolniczego. Poszkodo-
wany rolnik składałby wniosek 
o szacowanie strat nie do gminy, 

ale do zarządcy obwodu łowiec-
kiego. Przedstawiciele obwodu 
musieliby zawiadomić rolni-
ka o terminie szacowania strat 
najpóźniej 3 dni od otrzymania 
wniosku. Protokół z szacowania 
winien sporządzić nie sołtys, 
a zarządca lub dzierżawca obwo-
du łowieckiego. 

Szacowanie strat przypomi-
na nieco grę w gorącego ziem-
niaka przerzucanego z rąk do 

rąk. Pierwotnie mieli tego doko-
nywać przedstawiciele Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, potem obowiązek ten 
zrzucono na sołtysów, a teraz 
na ODR-y. Historia zatacza koło, 
ponieważ szacowanie wraca de 
facto w ręce myśliwych. To nieco 
śmieszne, ponieważ pierwotnym 
zamysłem było zmniejszenie ich 
wpływu na ten proces. 

(pw)

Hodowla

Elastyczne znakowanie
Szykują się zmiany w znakowaniu trzody chlewnej. Ostatni raz prawo w tym za-
kresie zmieniono w 2016 roku i nie wszyscy byli zadowoleni z ówczesnych roz-
wiązań.

Planowana zmiana będzie 
polegała na dopuszczeniu moż-
liwości znakowania kolczykiem 

albo tatuażem do 30 dnia od 
dnia urodzenia świni. Z jednej 
doby do dwóch dni wydłuży się 
termin zgłaszania do Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa zmiany liczebności 
stada. 

Prawdopodobnie uchylony 
zostanie obowiązek zgłaszania 
w ciągu 7 dni faktu dodatkowego 
oznakowania świni, która zosta-
ła przemieszczona do siedziby 
stada innej niż siedziba stada 

urodzenia i przebywa w tej sie-
dzibie stada dłużej niż 30 dni.

Ostatni punkt także powi-
nien ucieszyć posiadaczy zwie-
rząt. Chodzi o spis, który był 
dokonywany pod koniec roku. 
Obowiązek ten ma być zniesiony 
dla posiadaczy bydła. Spis świń 
dotyczyć będzie tylko liczby 
świń przebywających w stadzie. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Rzepak czeka
Coraz bliżej małych żniw. Jak przedstawia się kondy-
cja rzepaku? 

Uprawa

Ogólny stan rzepaków jest 
dobry, chociaż wilgotny początek 
wiosny sprawił, że rośliny wy-
kształciły niebyt głęboki system 
korzeniowy. Brakuje im boru i in-
nych składników pokarmowych. 
Taki deficyt może prowadzić do 
tego, że w niektórych miejscach 
nie wykształciły się łuszczyny. 

Główny Urząd Statystyczny 
szacuje, że w tym roku z polskich 
pól zebrane zostanie o 18 proc. 
mniej rzepaku niż ostatnio. Wio-
sną trzeba było zaorać 5,6 proc. 
plantacji, ponieważ rzepak wy-
marzał. Rośliny cierpią z powodu 
braku opadów, ale suszy rolniczej 
nie ogłoszono. Przed dwoma ty-
godniami opublikowano pierwszy 
w tym roku raport suszowy. 

Jeśli chodzi o choroby, naj-
większe zagrożenie stanowią 
choroby grzybowe – zwłaszcza 
po przelotnych opadach deszczu. 
Pożółkłe liście mogą świadczyć 
o wertycyliozie. W niektórych 
częściach kraju występuje także 
zgnilizna twardzikowa. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Nowinki techniczne
Jesteśmy po targach Agrotechnica 2018. Oto najcie-
kawsze nowości, które wchodzą na rynek.

Mechanika

Pierwszym docenionym wy-
nalazkiem jest SMARTSERVICE 4.0. 
To internetowa platforma, która 
umożliwia w czasie aktualnym 
ocenę, co zepsuło się w konkret-
nym pojeździe rolniczym. Zestaw 
składa się z okularów tzw. roz-
szerzonej rzeczywistości. Mecha-
nik wkłada je na głowę. Kamerka 
nagrywa jego czynności i prze-
kazuje je do centrali, gdzie siedzi 
doświadczony inżynier i pomaga 
ocenić sytuację. Na ekranie oku-
larów mogą wyświetlać się plany 
układów maszyny i inne cenne in-
formacje pomagające w remoncie. 

Kolejną nowością jest traktor 
półgąsienicowy AXION 900 TER-
RA TRAC. Każda z gąsienic posiada 
oddzielną amortyzację koła napę-
dowego, dzięki czemu jazda tym 
ciągnikiem to prawdziwa przyjem-
ność, a przy tym oszczędność. Cią-
gnik charakteryzuje się też wąską 
sylwetką. Gąsienice nie muszą być 
tak szerokie jak np. koła bliźnia-
cze. 

Ostatnia z ciekawostek to EZ 
BALLAST firmy John Deere. To 
specjalny balast przymocowywa-
ny do kół ciągnika. 

(pw)

Smartservice 4.0 ułatwia naprawę pojazdu
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Brodnicki Park krajobrazowy
REGION  Chociaż leży tak blisko nas, przez wielu nie jest znany. To brama, a właściwie okno do Krainy 
Wielkich Jezior Mazurskich. Zapraszamy na spacer

Rozpoczynamy serię artyku-
łów poświęconych parkom kra-
jobrazowym na terenie naszego 
województwa. Niektóre z nich nie 
są powszechnie znane. Chcemy to 
zmienić i zainteresować Czytelni-
ków tym, co mamy na wyciągnię-
cie ręki.

Brodnicki Park Krajobrazowy 
powstał w 1985 roku i znajduje 
się w środkowej części Pojezierza 
Brodnickiego. Zajmuje powierzch-
nię ponad 16 tysięcy hektarów. 
Jego rzeźba powstała w wyniku 
działania lodowca i utworzenia 
przez niego wysoczyzny moreno-
wej, wśród której znajdują się licz-
ne jeziora i torfowiska. Na terenie 
parku jest 58 jezior, z których naj-
większe to Wielkie Partęczyny(324 
ha), Bachotek (211 ha), Sośno (188 
ha) i Zbiczno (129 ha). Najgłębsze 
jest Zbiczno (do 41 metrów).

Las, który jest uzupełnieniem 
krajobrazu, stanowi 40 proc. po-
wierzchni parku. W zespołach 
leśnych można wyróżnić bór 
mieszany i bór świeży. W borze 
mieszanym znajdujemy 139 ga-
tunków roślin, wśród nich konwa-
lię majową i śmiałka pospolitego. 
W borze świeżym spotkamy wi-
dlaka i borówkę. Lasy liściaste to 
w głównej mierze zespół mieszany 
składający się z dębu i buku.

Na terenie parku oznaczo-
no 20 pomników przyrody oraz  
9 rezerwatów. Te najbardziej zna-
ne to rezerwat Bachotek, który 
jest rezerwatem florystycznym 
o powierzchni 22 ha, a gatunkiem 
chronionym jest kłoć wiechowata. 
Innym rezerwatem jest na pewno 
rzeka Drwęca, gdzie ochroną obję-
to ryby z gatunku łososiowatych, 
czyli łososia, pstrąga i troć, a także 
bardzo rzadkiego minoga rzeczne-
go. Wyspa na jeziorze Wielkie Par-
tęczyny, zwana również Wielką Sy-
beria, to miejsce ochrony obuwika 
pospolitego.

Na terenie Brodnickiego Parku 
Krajobrazowego znajduje się bar-
dzo wiele szlaków turystycznych: 
zarówno tych dobrze oznakowa-
nych, jak i tych słabo zaznaczo-
nych. Można poruszać się pieszo, 
rowerem lub kajakiem. 

W BPK natkniemy się na po-
zostałości umocnień wojennych. 
Pasjonaci i poszukiwacze historii 
znajdą tu ciekawe miejsca do eks-
ploracji

Przedstawiamy kilka najbar-
dziej popularnych jezior.

Jezioro Bachotek – znajduje 
się w odległości około 6 kilome-
trów od Brodnicy. Jest najbardziej 
znanym jeziorem Pojezierza Brod-
nickiego. Jego powierzchnia to 211 
hektarów, a maksymalna głębokość 
wynosi 24 metry. Szerokość jeziora 
to niecałe 900 metrów. Jezioro ma 
wydłużony kształt z wyspą pośrod-
ku, zwaną „wyspą skarbów”. Wokół 
znajdują się liczne ośrodki wypo-
czynkowe i wypożyczalnie sprzętu 
wodnego.

Jezioro Ciche – położone na 
północ od Brodnicy. Jest to ty-
powe rynnowe jezioro otoczone 
lasem sosnowym, a tym samym 
odseparowane od pól i łąk zanie-
czyszczonych nawozami sztucz-
nymi. Jezioro znane jest wędka-
rzom z dużego asortymentu ryb. 
Można tu złowić lina., leszcza, 
płoć czy też upragnionego szczu-
paka. Jezioro ma powierzchnię 
110 hektarów i długość ponad  
3 km. Linia brzegowa wynosi ponad  
7 kilometrów, więc każdy wędkarz 
znajdzie miejsce dla siebie.

Jezioro Wysokie Brod-
no – położne w odległości około  
9 kilometrów od Brodnicy w kierun-
ku północnym. Otoczone lasami, 
co nie sprzyja uprawianiu sportów 
żeglarskich, ale chętnie odwiedza-
ne przez wędkarzy i amatorów ci-
szy i spokoju. Ma powierzchnię 91 
hektarów, a linia brzegowa liczy 

ponad 5 kilometrów. 
Jezioro Zbiczno – typowe 

jezioro sielawowe. Połączone jest 
Cichówką z jeziorem Strażym. Ma 
powierzchnię 129 hektarów, dłu-
gość 2600 metrów i szerokość 800 
metrów. Otoczone w większości 
lasami, tylko na południu znajdu-
ją się pola uprawne. Nad jeziorem 
znajdują się dwa ośrodki wypo-
czynkowe.

Jezioro Wielkie Partęczyny 
– największe jezioro na Pojezierzu 
Brodnickim. Ma powierzchnię 340 
hektarów, maksymalna głębokość 
to 32 metry. Posiada liczne wyspy 
i zatoki. Jest połączone rzeką Skar-
lanką z jeziorem Małe Partęczyny. 
Na jeziorze ustanowiono rezerwat 
„Wyspa”. Wokół jeziora znajdują 
się liczne ośrodki wypoczynkowe, 
które zapewniają nocleg i wyży-
wienie.

Rzeka Skarlanka – rzeka 
przepływająca przez całe Pojezie-
rze Brodnickie, kończy swój bieg 
wpływając do Drwęcy. Jest bar-
dzo często wykorzystywana przez 
amatorów kajakarstwa. Posiada 
liczne przeszkody wodne, co po-
woduje, że jej pokonanie nie jest 
łatwe. Zapewnia 28 km wodnych 
atrakcji.

Będąc na Pojezierzu Brod-
nickim, warto zobaczyć Brodnicę. 
Pierwsze wzmianki o tym mieście 
można znaleźć już w 1263 roku. 
W 1305 roku zaczęto budować tu 
zamek krzyżacki. Obecnie zamek 
to ruiny, została tylko wyremonto-
wana wieża. 

Na terenie Brodnicy znajdzie-
my pamiątki po Annie Wazównie. 
Jest pałac, w którym zamieszki-
wała królewna. Obok mieści się 
założony przez nią park miejski. 
Innym ciekawym zabytkiem jest 
kościół św. Katarzyny z rzeźbą  
12 apostołów z XIV wieku.

(Maw)
fot. Celina Nałęcz

Jezioro Zbiczno

Jezioro Sośno

Jezioro Bachotek
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 Lipno
 21 czerwca przy PUK Arenie mieszkańcy będą mogli oficjalnie powitać 

lato, biorąc udział w imprezie pod hasłem „Koncert na łące”. Impreza roz-
pocznie się o 18.00. W programie m.in. konkurs na najpiękniejszy wianek, 
warsztaty pieczenia podpłomyków, zabawy i konkursy. Gwiazdą wieczoru 
będzie zespół Same Suki. Grupa wykonuje muzykę folk. Formacja pojawi 
się na scenie około 21.00. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie 
„Zielona Lipa”.

 Golub-Dobrzyń
 W domu kultury można oglądać wystawę poświęconą Franciszkowi 

Golusowi, pierwszemu komisarycznemu burmistrzowi Golubia-Dobrzynia. 
Ekspozycja jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00 
i w soboty od 10.00 do 14.00. 

 25 i 26 czerwca o 19.00 w DK planowana jest premiera spektaklu „Cie-
nie”. Bilety kosztują 10 zł i są już do nabycia w sekretariacie domu kultury. 
Szczegóły pod nr. tel. 56 683 2408. 

 Wąbrzeźno
 8 czerwca w godz. 9.00-18.00 na pl. Jana Pawła II planowany jest 

Jarmark Ekologiczny. Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszają 
lokalnych wytwórców, produkujących metodami ekologicznymi, artystów, 
rzemieślników oraz podmioty podejmujące różnego rodzaju inicjatywy loka-
lne (koła gospodyń, stowarzyszenia). Mile widziani są ogrodnicy oraz rolnicy, 
którzy zaprezentują mieszkańcom Wąbrzeźna i przyjezdnym swoje plony. 
Zwieńczeniem imprezy będzie, rozpoczynający się o godz. 16.30, maraton 
zumby pod okiem Katarzyny Sumińskiej, który organizowany jest w ramach 
Dni Wąbrzeźna. Podczas imprezy odbędą się również konkursy ekologiczne 
i kulinarne. Bliższych informacji udziela Dorota Otremba, kierownik Działu 
Animacji Kultury WDK, tel. 535 436 071. 

 Tego samego dnia o 17.00 w domu kultury zostanie otwarta wystawa 
warszawskiego malarza Andrzej Sobczyka. Ekspozycja nosi tytuł „Wąbrzeźno 
w malarstwie”. Wstęp wolny. 

 10 czerwca od 10.00 na pl. Jana Pawła II rozpocznie się Miejska Wys-
tawa Zabytkowych Motocykli. Atrakcją niedzielnej imprezy będą konkursy, 
m.in. najwolniejsza jazda, najgłośniejszy i najcichszy motocykl. Podczas 
wystawy wybrana zostanie najstarsza i najoryginalniejsza maszyna. Bliższe 
informacje w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24 lub 
535 436 071. 

 WDK zaprasza 11 czerwca o godz. 18.00 najmłodszych i nieco star-
szych na niesamowite i pełne zaskakujących zdarzeń spotkanie z Iluzjonistą 
Apollino. Bilety w cenie 10 zł/ os. do nabycia w kasie WDK od pon. do pt. 
w godz. 12.00-16.00.

 15 czerwca Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza najmłodszych do udziału 
w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej „Uśmiechnięte nutki”. 
Spotkanie z piosenką skierowane jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz 
uczniów zerówek. Celem festiwalu jest rozbudzenie zamiłowania do śpiewu, 
integrowanie środowisk przedszkolnych oraz wspólna zabawa.

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

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

 Rypiński Dom Kultury ogłosił II edycję Festiwalu Filmów 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?Muzyczna legenda
LITERATURA  W poniedziałek 25 czerwca, przy okazji dni mia-
sta, gościem rypińskiej książnicy będzie Wojciech Waglewski 
– muzyk, lider zespołu Voo Voo

Waglewski odwiedzi Rypin 
w związku z wydaną w ubiegłym 
roku książką „Wagiel. Jeszcze 
wszystko będzie możliwe”. Z mu-
zykiem rozmawiał Wojciech Bo-
nowicz, poeta i publicysta, kilku-
krotnie nominowany do Nagrody 

Nike, autor wywiadów m.in. z Ja-
niną Ochojską czy ks. Michałem 
Hellerem.

„Gdy podczas koncertu 
przeciął sobie rękę, nawet tego 
nie poczuł” – czytamy w opisie 
książki. „Adrenalina sprawia, że 

gra, póki nie padnie. Gdy ktoś 
nazywa go polskim Stingiem, 
dostaje piany. Twierdzi, że mu-
zyka pozwala ludziom poukła-
dać emocje. Jeden z najbardziej 
niezwykłych i wszechstronnych 
polskich artystów. Muzyk legen-
darnego Osjana i założyciel kul-
towego Voo Voo, kompozytor, 
gitarzysta i autor tekstów, mąż, 
ojciec, przyjaciel. Z poetą Woj-
ciechem Bonowiczem spotykał 
się przez ponad 10 lat, by rozma-
wiać o muzyce, podróżach, ro-
dzinie, miłości, dołkach, o życiu. 
Ze spotkań tych powstał wielo-
wymiarowy portret nieobecne-
go „na ściankach” i plotkarskich 
portalach antycelebryty. Taka 
rozmowa zdarza się raz na pięć-
dziesiąt lat.” 

W 2013 roku Waglewski wy-
dał, wspólnie z synami – Fiszem 
i Emade, album „Matka, Syn, 
Bóg”. Dorobek Voo Voo zamyka 
ubiegłoroczny krążek „7”. Przez 
ponad 30 lat kariery zespół na-
grał tak ważne dla polskiej mu-
zyki utwory jak: „Nim stanie się 
tak jak gdyby nigdy nic”, „Nie 
muszę musieć” czy „Gdybym”. 

Spotkanie w Rypinie od-
będzie się 25 czerwca o 17.00 
w sali wystaw biblioteki przy 
ul. Warszawskiej 20, w ramach 
Dni Rypina 2018. Organizatorzy 
przygotowali także inne atrak-
cje. W weekend zagra Lady Pank. 
Szczegółowy program święta 
miasta w kolejnych wydaniach 
naszego tygodnika. 

(ToB)
fot. internet

Muzyka

Szansa dla młodych kapel
31 sierpnia w parku miejskim w Lipnie po raz jedenasty zostanie zorganizowany 
festiwal muzyczny „Lipa”. Zespoły już mogą nadsyłać zgłoszenia. 

Impreza została zainaugu-
rowana w 2004 roku i na stałe 
wpisała się w kalendarz najważ-
niejszych wydarzeń muzycznych 

naszego regionu. Od kilku lat 
w Lipnie odbywa się część kon-
kursowa, a następnie na scenie 
muszli w parku miejskim poja-

wiają się ogólnopolskie gwiazdy. 
Do tej pory zagrały takie kape-
le jak: Muchy, Power of Trinity, 
Acid Drinkers czy Hurt. Gwiazdą 
ubiegłorocznej edycji była for-
macja Myslovitz, a po główny 
laur festiwalu sięgnęła formacja 
Drunk Riders. 

Zespoły, które w tym roku 
chciałyby zaprezentować się 
przed lipnowską publicznością 
i wziąć udział w części konkur-
sowej, mogą wysyłać swoje zgło-
szenia. Formularz jest dostępny 
na stronie www.zielonalipa.pl. 
Festiwal jest dofinansowany 
przez urząd marszałkowski. 

(ToB)
fot. archiwum
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13:45 Elif

05:50 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 258 - serial  
07:15 Komisariat odc. 17 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Jaka to melodia?  
09:20 Komisarz Alex 
 odc. 141 s. 11 - serial  
10:10 Klan odc. 3321  
10:35 Polska Molskiej odc. 4
11:05 Doktor Quinn odc. 11 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:40 Swala Pala. 
 Przygody młodej impali - fi lm
13:45 Elif odc. 259 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy odc. 129
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:55 Orły Nawałki odc. 3 - serial 
16:20 Orły Nawałki odc. 4 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3322 
18:30 Od Opola do Opola odc. 17
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 199 s. 15 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera 
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas 
22:55 Wielkie legendy Mundiali 
23:35 Magazyn kryminalny 997 odc. 17
00:25 Ocaleni odc. 10 

05:20 Ukryta prawda odc. 247 - serial 

06:25 Szpital odc. 330 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 49 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 s. 3 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 11 s. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 605 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 50 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 504 - serial 

14:55 Szpital odc. 331 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 3 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 12 s. 5 - serial 

17:55 Dr House odc. 9 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 606 - serial 

20:00 Babskie wakacje - komedia 

21:45 Lucyfer odc. 14 s. 2 - serial 

22:45 Uwiązani - komediodramat 

01:20 Moc magii odc. 152

06:00 Detektywi w akcji odc. 117 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 4 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 5 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 10 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 16 - serial  

10:00 Na patrolu odc. 19 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 20 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 11 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 1 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 11 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 168

15:00 Detektywi w akcji odc. 12 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 162 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 163 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 367 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 368 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 160 - serial 

21:00 Chętni na kasę - fi lm 

23:25 Horda - horror 

01:05 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 13

06:00 To moje życie! odc. 306 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 73 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 58 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 5 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 5 s. 5 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 12 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 80 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 12 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 12 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 377 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu odc. 378 s. 
16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 58 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 59 s. 2 - serial 
20:00 Poznaj moich Spartan - komedia 
21:25 Spadaj, tato - komedia 
23:55 Elektra - fi lm 
02:00 Dyżur 

07:55 Studio Kultura - rozmowy 

08:05 Dezerterzy odc. 83

08:40 Informacje kulturalne 

09:05 80 milionów - fi lm  

11:00 Zaklęty dwór odc. 4 - serial 

12:10 Zaklęty dwór odc. 5 - serial 

13:15 Studio Kultura - rozmowy 

13:30 Prywatne niebo - komedia 

15:05 Czy jest tu panna na wydaniu? 

 - komedia 

16:20 Chuligan literacki odc. 82

17:00 Remis - fi lm 

18:10 W ostatniej chwili - o komiksie 

 w PRL-u - fi lm

19:10 Przestrzeń negatywna - fi lm 

19:15 Katarzyna - fi lm 

19:25 Spacer z psem - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Nine – Dziewięć - musical 

22:10 Scena klasyczna odc. 23 - recital 

22:55 Dziennik fi lozofa odc. 153

23:15 Chińskie van Goghi - fi lm

00:50 Cała zima bez ognia - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 586 
06:55 Odkryć prawdę - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 13 
08:40 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 6 
09:10 Korona królów odc. 45 - serial  
09:45 Korona królów odc. 46 - serial  
10:15 Jak było? 
10:55 Flesz historii 
11:15 Archiwum zimnej wojny odc. 6
11:45 Ambasador pokoju - fi lm 
12:45 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:15 Sensacje XX wieku odc. 173  
13:55 Sensacje XX wieku odc. 174  
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 85 - serial 
15:10 Normandia. Ostatni bohaterowie 
 desantu odc. 1 - fi lm
16:15 Pasażer na gapę - fi lm
17:15 Taśmy bezpieki odc. 53
17:50 Zaklęty dwór odc. 4 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 181 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 156 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial 
21:35 Korona królów odc. 47 - serial 
22:05 Korona królów odc. 48 - serial 
22:40 Spór o historię odc. 15 
23:15 Bezlitosne i okrutne 
23:50 Libia 
00:30 Tulipan odc. 2 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:45 Przygody Mobilków - serial  
09:00 Na zdrowie 
09:25 Bitwa pod Rząbcem 
 - historia prawdziwa 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone  
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Misjonarze Afryki 
 - Ojcowie Biali odc. 1 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 14 - fi lm
13:40 Wiara czyni cuda - fi lm  
15:45 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło” 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Porady medyczne Bonifratrów 
17:00 Modlitwa w intencji rodzin 
 i obrony życia poczętego 
 w Sanktuarium św. Józefa 
 w Kaliszu 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”  
19:30 Superksięga odc. 13 s. 2 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Fundusze Europejskie 
 - dostępne dla wszystkich odc. 4  
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
23:00 Sanktuarium Dobrej Matki 
 Marsylczyków de la Garde - fi lm 
23:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii 

05:55 Na dobre i na złe odc. 634 
 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 13 s. 1 
07:20 Na sygnale odc. 72 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Trzecia połowa odc. 9 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1878 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 149 - serial 
14:00 Apokalipsa człowieka 
 pierwotnego odc. 2 - serial 
15:00 M jak miłość odc. 1377 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna Perła odc. 23 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram odc. 5134
18:35 Rodzinka.pl odc. 101 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 73 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1878 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1879 
 - serial 
20:40 Trzecia połowa odc. 6 - serial 
21:05 Trzecia połowa odc. 7 - serial 
21:30 Deutschland 83 odc. 6 - serial 
22:30 Zawód: Amerykanin odc. 12 
 - serial
23:25 Zawód: Amerykanin odc. 13 
 - serial
00:20 Za marzenia odc. 13 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 5 

07:50 Doradca smaku odc. 4 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2266

10:55 Ukryta prawda odc. 553 - serial  

12:00 Szkoła odc. 295 - serial  

13:00 Szpital odc. 439 - serial  

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 7 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 14 

16:00 Szkoła odc. 296 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 554 - serial 

18:00 Szpital odc. 440 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5334

20:10 Doradca smaku odc. 17 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2693 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 67

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 15 

22:30 Nieoczekiwana zmiana miejsc 

 - komedia 

00:55 Niepamięć - fi lm  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 696 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 496 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 497 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 51 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 824 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 175 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 741 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2707 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 787 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3646
16:30 Na ratunek 112 odc. 67 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 117 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2708 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 232 - serial 
20:10 Żona na niby - komedia 
22:35 To Twoja wina odc. 1 - serial 
23:35 Brooklyn - melodramat
01:55 Tajemnice losu odc. 3018

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 09:00 Gliniarz i prokurator 16:20 Chuligan literacki 13:15 Sensacje XX wieku

18:35 Rodzinka.pl 08:00 Dzień Dobry TVN 19:30 Świat według 
Kiepskich

Donny jako trzynastolatek został ojcem. Od lat nie 
miał kontaktu z synem, Toddem, który obecnie 
przygotowuje się do ślubu. Kilka dni przed 
uroczystością w jego domu niespodziewanie zjawia 
się Donny.

Danny pewnego dnia spotyka piękną kobietę, 
w której się zakochuje. Aby ją uwieść, wymyśla 
kłamstwo. Kiedy wymyka się ono spod kontroli, 
mężczyzna namawia asystentkę, Katherine, do 
udziału w farsie.

„Żona na niby”
(2011r.) Polsat 20:10

„Spadaj, tato”
(2012r.) TV Puls 21:25



Piątek, 8 czerwca 2018

09:20 Ojciec Mateusz

05:50 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 259 - serial  
07:20 Komisariat odc. 18 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Jaka to melodia?  
09:20 Ojciec Mateusz odc. 199 s. 15 
 - serial  
10:10 Klan odc. 3322  
10:35 Polska Molskiej odc. 5
11:05 Doktor Quinn odc. 12 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:20 Agropogoda 
12:25 Rok w zagrodzie odc. 5
12:45 Atlantyckie olbrzymy. Azory - fi lm
13:50 Elif odc. 260 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy odc. 130
15:15 Alarm! Magazyn reporterów  
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:55 Orły Nawałki odc. 4 - serial 
16:20 Orły Nawałki odc. 5 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:10 Trzecia połowa odc. 12 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
19:55 55. KFPP Opole 2018 - koncert  
20:40 Polska - Chile Piłka nożna  
22:35 55. KFPP Opole 2018 - koncert  
23:55 55. KFPP Opole 2018 - koncert  
01:30 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują świat 
 odc. 57

05:20 Ukryta prawda odc. 248 - serial 

06:25 Szpital odc. 331 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 50 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 4 s. 3 

 - serial 

09:20 Przepis na życie odc. 12 s. 5 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 606 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 51 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 505 - serial 

14:55 Szpital odc. 332 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 5 s. 3 

 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 13 s. 5 

 - serial 

17:55 Dr House odc. 10 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 607 - serial 

20:00 Góra czarownic - fi lm 

22:10 48 godzin - komedia 

00:15 Strzelec odc. 10 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 118 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 5 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 6 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 11 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 1 - serial 

10:00 Na patrolu odc. 21 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 22 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 12 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 2 - serial 

13:00 Galileo odc. 690 

14:00 Galileo odc. 691 

15:00 Detektywi w akcji odc. 13 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 164 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 165 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 368 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 369 

 - serial 

20:00 Bestie z Morza Beringa - fi lm

21:50 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 157 - serial 

22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 158 - serial 

00:00 Zabójcza głębia - thriller 

06:00 To moje życie! odc. 307 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 74 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 59 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 5 s. 5 
 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 6 s. 5 
 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 12 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 81 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 12 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 14 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 378 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 379 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 59 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 60 s. 2 - serial 
20:00 Wodny świat - fi lm
22:45 Dziedzictwo krwi - fi lm 
00:40 Poznaj moich Spartan - komedia 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:20 Z perspektywy dziecka odc. 5
08:25 Mali obywatele - fi lm
08:40 Z perspektywy dziecka odc. 5
08:41 Agnieszka - fi lm
08:45 Z perspektywy dziecka odc. 5
08:50 Smutne potwory - fi lm
09:30 Informacje kulturalne 
09:50 Remis - fi lm  
11:00 Zaklęty dwór odc. 6 - serial 
12:10 Zaklęty dwór odc. 7 - serial 
13:10 Studio Kultura - rozmowy 
13:30 Daniel Hope 
 - w hołdzie Yehudiemu 
 Menuhinowi - koncert 
15:30 Pegaz odc. 76
16:30 Dół - fi lm
17:05 Straszne skutki awarii telewizora 
 - komedia 
18:40 Afryka oczami 
 Ryszarda Kapuścińskiego - fi lm
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 81
20:05 Rozstanie - dramat
22:15 Tygodnik kulturalny 
23:00 Dziennik fi lozofa odc. 154
23:20 Daniel Hope 
 - w hołdzie Yehudiemu 
 Menuhinowi- koncert  
01:15 Nine – Dziewięć - musical  

06:50 Był taki dzień odc. 587 
07:00 Pasażer na gapę - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 14 
08:35 Tajemnice klasztornych skarbców 
 odc. 3 - fi lm
09:10 Korona królów odc. 47 - serial  
09:40 Korona królów odc. 48 - serial 
10:10 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 12 - serial  
10:40 Podróże z historią odc. 41 s. 4 
11:15 Taśmy bezpieki odc. 53
11:45 Mistrz scen rodzajowych 
12:35 Złowić szansę 
13:20 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:50 Sensacje XX wieku odc. 181  
14:15 Sensacje XX wieku odc. 156  
14:45 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 28 - serial 
15:20 Opowieść o Indiach odc. 6 - fi lm 
16:25 Ściśle tajne - rzecz 
 o wojskowych służbach 
 specjalnych - fi lm
17:15 Fobie po polsku odc. 1 
17:40 Zaklęty dwór odc. 5 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 59 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 60 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 41
20:30 Kulisy II wojny światowej odc. 4 
 - serial 
21:35 Korona królów odc. 49 - serial 
22:05 Korona królów odc. 50 - serial 
22:35 Szerokie tory odc. 57 
23:15 KwieKulik - fi lm
00:15 Tulipan odc. 3 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:45 Superksięga odc. 13 s. 2 - serial  
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat 
09:35 Święty na każdy dzień  
09:45 Duc in altum  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Legenda o Wielkiej Stopie 
 z pustyni - fi lm 
11:10 180 lat na zdrowie - fi lm
11:25 Głos Polski 
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 10 - serial 
11:50 Przypowieści Jezusa - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Filmowe życiorysy 
13:45 Chingola - fi lm
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Zofi a Czeska - błogosławiona 
 na nasze czasy odc. 1 - serial 
14:20 Betafo - fi lm
14:45 Dobra wiara, dobre tricki 
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial 
17:00 Góra Świętej Anny - fi lm
17:25 Kartka z kalendarza   
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”  
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu  
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Targ niewiniątek - dramat
23:30 Grom z oddali - fi lm

06:00 Za marzenia odc. 13 - serial 
06:55 Anna Dymna - spotkajmy się 
07:20 Na sygnale odc. 73 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Trzecia połowa odc. 10 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1879 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 150 - serial 
14:00 Coś dla Ciebie 
14:25 Makłowicz w podróży odc. 170
15:00 Za marzenia odc. 13 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:15 Czarna Perła odc. 24 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram odc. 5135, 
18:35 64. Memoriał 
 im. Janusza Kusocińskiego 
18:45 64. Memoriał 
 im. Janusza Kusocińskiego 
20:10 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial 
21:10 Rodzinka.pl odc. 239 - serial 
21:45 La La Poland odc. 7
22:35 Iskander odc. 4 - serial 
23:25 Zawód: Amerykanin odc. 12 
 - serial
00:15 Zawód: Amerykanin odc. 13 
 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 5 

07:50 Doradca smaku odc. 17 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2267

10:55 Ukryta prawda odc. 554 - serial  

12:00 Szkoła odc. 296 - serial  

13:00 Szpital odc. 440 - serial  

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 8 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 14 

16:00 Szkoła odc. 297 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 555 - serial 

18:00 Szpital odc. 441 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5335

20:00 Troja - fi lm 

23:25 Raport mniejszości - fi lm

02:30 Kuba Wojewódzki odc. 10 s. 11  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 697 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 498 
 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy odc. 500 
 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 52 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 825 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 176 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 742 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2708 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 788 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3647
16:30 Na ratunek 112 odc. 68 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 118 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2709 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 118 
 - serial 
20:10 U Pana Boga w ogródku 
 - komedia 
22:45 Babilon MMA 4 w Ełku MMA 
23:45 Paranormal Activity: Inny wymiar 
 - horror 
01:40 Tajemnice losu odc. 3019

07:20 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 22:15 Tygodnik kulturalny 08:05 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

11:55 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Opowieść o przybyłych z kosmosu nastolatkach, 
których nadprzyrodzone zdolności mają pomóc 
w ocaleniu świata. Sara i Seth muszą dotrzeć na 
czas do znajdującej się na pustyni w Nevadzie 
Góry Czarownic.

Bardzo swobodna adaptacja wątków „Iliady” 
Homera. Menelaos, król Sparty, i Agamemnon, 
król Myken, wyruszają do Troi, by uwolnić Helenę, 
żonę tego pierwszego, którą wywiózł tam królewicz 
Parys.

„Góra czarownic”
(2009r.) TVN 7 20:00

„Troja”
(2004r.) TVN 20:00



Sobota, 9 czerwca 2018

17:25 Jaka to melodia?

05:55 Sprawa dla reportera 
06:55 Weterynarze z sercem odc. 43 
 - serial  
07:25 Pełnosprawni 
07:50 Rok w ogrodzie 
08:10 Rok w ogrodzie extra 
08:35 Jaka to melodia?  
09:10 Studio Raban 
09:35 Rodzinny ekspres 
10:00 Zakochaj się w Polsce odc. 72
10:30 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 10
10:40 Miłość nad fi ordem. Koniec 
 ery lodowcowej - dramat
11:35 Trzecia połowa odc. 12 - serial 
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 12 - serial  
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 131
14:05 Wojenne dziewczyny odc. 25 
 - serial
15:05 Wojenne dziewczyny odc. 26 
 - serial
15:55 Sisi odc. 3 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 36
18:55 Orły Nawałki odc. 9 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:20 55. KFPP Opole 2018 - koncert  
22:30 55. KFPP Opole 2018 - koncert  
00:20 Uprzywilejowani - thriller 

05:45 Ukryta prawda odc. 249 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Przyjaciele odc. 46 - serial 

09:30 Przepis na życie odc. 9 s. 5 

 - serial 

10:30 Columbo odc. 3 - serial 

12:40 Tomcio Grubasek - komedia 

14:45 Dobry piesek! - fi lm

16:40 W rytmie hip-hopu - melodramat

19:00 Blues Brothers - komedia 

21:50 Następne 48 godzin - komedia 

23:55 Gniew oceanu - fi lm 

02:40 Moc magii odc. 154

06:00 Interwencja 
06:20 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 3 - serial 
06:50 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 4 - serial 
07:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 5 - serial 
07:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 6 - serial 
08:15 Tom i Jerry Show odc. 2 - serial 
08:45 Piotruś Pan i Wendy - fi lm 
10:50 Policjantki i policjanci odc. 365 
 - serial 
11:50 Policjantki i policjanci odc. 366 
 - serial 
12:50 Policjantki i policjanci odc. 367 
 - serial 
13:50 STOP Drogówka odc. 169
14:50 Poltergeist: Po drugiej stronie 
 - horror 
17:00 Domy za grube miliony odc. 2 
 - serial 
18:00 Żona dla milionera odc. 2 
19:00 Galileo odc. 692 
20:00 Policjantki i policjanci odc. 368 
 - serial 
21:00 Policjantki i policjanci odc. 369 
 - serial 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 159 - serial 
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 160 - serial 
00:05 Psy mafi i - fi lm 

06:00 Skorpion odc. 20 s. 2 - serial

06:50 Taki jest świat odc. 62 s. 3

07:30 Tajemnice medyczne odc. 24 

 - serial 

08:30 Tajemnice medyczne odc. 25 

 - serial 

09:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 56 s. 2 - serial 

10:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 57 s. 2 - serial 

11:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 58 s. 2 - serial 

12:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 59 s. 2 - serial 

13:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 60 s. 2 - serial 

14:25 Księżniczka na ziarnku grochu 

 odc. 16 s. 3 - fi lm

15:40 Obcy na poddaszu - fi lm 

17:25 Zaginiony świat: Park Jurajski 

 - fi lm 

20:00 W klatce - fi lm 

22:00 Maczeta zabija - fi lm 

00:05 Kod Merkury - fi lm 

08:00 Panna z mokrą głową odc. 3 

 - serial

08:40 Panna z mokrą głową odc. 4 

 - serial

09:25 Historia festiwali opolskich odc. 7

10:20 Odyseja fi lmowa odc. 15 - serial 

11:35 Rozmowy kontrolowane 

 - komedia 

13:20 Hamlet - dramat

15:45 Wydarzenie aktualne 

16:05 Przeżyliśmy wojnę - dramat

18:15 Wydarzenie aktualne 

18:30 Dranie w kinie 

19:15 Brian Johnson: Życie w trasie 

 odc. 2 - serial 

20:10 Nietykalni - komediodramat 

22:10 Lenny Kravitz: Just Let Go - fi lm

01:05 Dotyk grzechu - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 588 

07:00 Ordonka - fi lm

08:00 Regiony z historią odc. 2

08:25 Podróże z historią odc. 41 s. 4  

09:00 Egipt odc. 1 - serial 

10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 131

10:30 Wielki test z historii. 

 Droga do wolności odc. 5

12:15 Sprint przez historię 

 Przemysława Babiarza odc. 8

12:50 Życie odc. 2 - serial 

13:50 Szerokie tory odc. 68 

14:30 Wielka gra odc. 136

15:30 Spór o historię odc. 180 

16:10 Koło historii odc. 13 

16:45 Koło historii odc. 25 

17:15 Marzyciele odc. 6

17:50 Noce i dnie odc. 4 - serial 

18:50 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial  

19:55 Było, nie minęło - ekstra odc. 5 

20:35 Ekstradycja odc. 8 s. 3 - serial

21:40 Z życia regionu odc. 477 

22:30 Historia świata według 

 Andrew Marra odc. 5- fi lm

23:35 Historia w postaciach zapisana 

 odc. 4 - serial 

01:30 Medium - horror 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna 
10:30 Zakończenie jubileuszu 
 200-lecia diecezji siedleckiej 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu  
12:50 Porady medyczne Bonifratrów 
13:20 Siódmy sakrament  
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Jimmy - fi lm 
15:30 Wierzę w Boga  
15:45 Spotkania z ekologią odc. 21
16:00 Informacje dnia 
16:10 Festiwal dziecięco-młodzieżowy 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego  
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone  
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”  
19:30 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza  
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Wędrówka w nieznane - dramat
23:35 Kartka z kalendarza   
23:40 Być loretanką 

05:40 Koło fortuny 
06:20 Na sygnale odc. 194 - serial 
06:50 Barwy szczęścia odc. 1875 
 - serial 
07:20 Barwy szczęścia odc. 1876 
 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:55 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:15 Festiwal Zaczarowanej Piosenki 
 - półfi nał odc. 14
11:45 Kuba - fi lm 
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:15 Hity kabaretu odc. 15
16:15 Rodzinka.pl odc. 239 - serial 
16:45 Słowo na niedzielę 
17:10 Na dobre i na złe odc. 691 
 - serial 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
18:40 Postaw na milion 
19:40 Lajk! odc. 22
20:05 Wyścig - fi lm 
22:10 Czas śmierci odc. 3 - serial 
23:15 Deutschland 83 odc. 6 - serial 
00:15 Stan gry - thriller 

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1082

11:00 Na Wspólnej odc. 2690 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2691 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2692 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2693 - serial  

12:50 Ugotowani odc. 10 s. 12  

13:55 Mistrzowskie cięcie odc. 1 s. 2

14:55 Agent - gwiazdy odc. 1 s. 3 

16:00 Domowe rewolucje odc. 3 s. 2 

17:00 Projekt Lady odc. 3 s. 3  

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 15  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5336

20:00 Con Air: lot skazańców - fi lm 

22:20 Forrest Gump - tragikomedia 

01:25 Paranormal Activity II - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Goofy w college’u - fi lm 

09:15 My3 odc. 30

09:45 My3 odc. 31

10:15 Ewa gotuje odc. 295

10:55 Czterej pancerni i pies: 

 Załoga, Radość i gorycz - serial 

13:15 Ojciec panny młodej - komedia 

15:40 Joker odc. 41

16:50 Emsi na tropie odc. 1 

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 73 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich odc. 244 

 - serial 

20:10 Kraina lodu - fi lm 

22:30 X-Men II - fi lm

01:05 Chirurdzy odc. 79 - serial 

09:30 Przepis na życie 13:50 STOP Drogówka 09:30 Lombard. Zycie pod 
zastaw

08:00 Panna z mokrą 
głową

10:00 Okrasa łamie 
przepisy

14:35 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 10:15 Ewa gotuje

Historia Forresta Gumpa, upośledzonego człowieka 
o wielkim sercu i zdolności do wpadania w centrum 
największych wydarzeń w historii USA. Forrest 
zyskuje status osobistości, gdy staje się gwiazdą 
futbolu. Lecz nigdy nie rezygnuje z poszukiwania 
tego, co dla niego najważniejsze.

Małżonkowie George i Nina mają dwoje dzieci – 
syna Matty’ego i starszą, 22-letnią już córkę Annie, 
która właśnie wraca z Europy. Annie zaskakuje 
rodzinę wielką nowiną.

„Ojciec panny młodej”
(1991r.) Polsat 13:15

„Forrest Gump”
(1994r.) TVN 22:20



Niedziela, 10 czerwca 2018

05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3322  
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Ziarno odc. 665
09:45 Gen innowacyjności odc. 9
09:55 Gen innowacyjności 
10:10 Weterynarze z sercem 
 odc. 44 - serial 
10:40 Miłość nad fi ordem. 
 Koniec ery lodowcowej 
 - dramat
11:35 Spotkanie ze świętym 
11:50 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:45 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 10
13:00 Błękitna Planeta II odc. 6 
 - serial 
14:05 Droga do Rosji 
 - magazyn piłkarski 
14:40 Sisi odc. 4 - serial
15:40 Austria - Brazylia Piłka nożna  
15:55 Austria - Brazylia Piłka nożna  
16:50 Teleexpress 
17:00 Austria - Brazylia Piłka nożna  
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 55. KFPP Opole 2018 
 - koncert  
22:30 55. KFPP Opole 2018 
 - koncert  
01:00 Piosenka - musical 

06:00 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 5 - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 6 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 7 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 8 - serial 

08:05 Tom i Jerry Show odc. 3 - serial 

08:35 Buddy, pies na gole - komedia 

10:15 Galileo odc. 691 

11:15 Galileo odc. 692 

12:25 10 w skali Richtera - fi lm 

14:05 Mit - fi lm 

16:45 Youngblood - dramat

19:00 Galileo odc. 693 

20:00 Taxi - serial 

21:55 Wall Street - dramat 

00:35 Champion - dramat 

06:00 Skorpion odc. 21 s. 2 - serial

07:00 Przygody Merlina 

 odc. 5 s. 3 - serial 

08:00 Miki i raźni rajdowcy odc. 1 

 - serial 

08:35 Jake i piraci z Nibylandii 

 odc. 1 s. 4 - serial 

09:00 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 10 

09:35 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 11 

10:05 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 12 

10:45 Zaginiony świat: Park Jurajski 

 - fi lm 

13:35 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm 

14:50 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm 

16:00 Miłość, tropiki i piraci - fi lm 

18:20 SexiPistols - western 

20:00 Van Helsing - horror 

22:45 Wodny świat - fi lm

01:20 Uwikłana odc. 1 s. 2 - serial 

08:00 Panna z mokrą głową 
 odc. 5 - serial
08:40 Panna z mokrą głową 
 odc. 6 - serial
09:25 Sol Gabetta 
 - Część mojej duszy - fi lm
10:30 Trzeci punkt widzenia odc. 240
11:00 Nietykalni - komediodramat  
13:05 Smak wiśni - dramat
14:55 Chuligan literacki odc. 83
15:25 Nienasyceni odc. 28
16:00 Nadzwyczajny koncert 
 - Małgorzata Walewska 
 i Motion Trio - koncert 
16:55 Rzecz Polska odc. 5 
17:15 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 530
18:10 Rejs - komedia 
19:25 „Jest dobrze... 
 piosenki niedokończone” 
 - koncert 
20:30 Jeziorak - fi lm 
22:15 Scena alternatywna odc. 64,  
22:50 Trzeci punkt widzenia odc. 240
23:25 Oskarowe kostiumy 
 Barbary Ptak - fi lm
00:30 J.J. Grey and Mofro 
 - Rawa Blues Festival 2016 
 - koncert 

06:50 Był taki dzień odc. 589 

06:55 Komeda - muzyczne 

 ścieżki życia - fi lm

08:05 Życia nie można zmarnować - fi lm

09:10 Chłop i baba odc. 5 - serial 

09:35 Chłop i baba odc. 6 - serial 

10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 132

10:35 Źródła naszej cywilizacji 

 odc. 6 - fi lm

11:40 Dzikie Chiny odc. 6 - serial 

12:40 Transsyberyjska wyprawa 

 Joanny Lumley odc. 3 - fi lm

13:35 Tajemnice początków Polski 

 odc. 3 - serial 

14:25 Szerokie tory odc. 66 

15:00 Papa się żeni - komedia 

16:30 Wielka gra odc. 137

17:25 Ex libris 

17:55 Noce i dnie odc. 5 - serial 

19:00 Kulisy II wojny światowej - serial 

20:05 Cesarskie cięcie - komedia 

21:40 Wielki test o Europie odc. 50

23:15 Śmieciarz odc. 4 - serial 

00:55 Historia świata według 

 Andrew Marra odc. 5 - fi lm 

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:05 Polski punkt widzenia  
08:25 Święty na każdy dzień  
08:30 Z Parlamentu Europejskiego  
09:00 Myśląc ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza  
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”  
10:40 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 5 - serial 
11:25 Cud prawdy 
11:55 Kartka z kalendarza   
12:00 Anioł Pański 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:10 Niebieskooki Anioł - fi lm
15:00 Święty na każdy dzień  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń   
17:00 Jubileusz parafi i polonijnej 
 w Mississauga 
19:00 Msza Święta w intencji Ofi ar 
 katastrofy smoleńskiej w Bazylice 
 Archikatedralnej pw. Męczeństwa 
 św. Jana Chrzciciela 
 w Warszawie 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Cuda Jezusa odc. 11 - serial 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej  
23:30 Kartka z kalendarza   
23:40 Zofi a Czeska - błogosławiona 
 na nasze czasy - serial

05:40 Koło fortuny 

06:15 Barwy szczęścia odc. 1877 

 - serial 

06:50 Barwy szczęścia odc. 1878 

 - serial 

07:20 Barwy szczęścia odc. 1879 

 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:55 Życie lasu 

 - bogactwo przyrodnicze - fi lm

11:35 Droga do Rosji odc. 15 

 - magazyn piłkarski 

12:10 Śmierć rewolwerowca - western 

14:00 Familiada 

14:35 Koło fortuny 

15:20 Kocham Cię, Polsko! odc. 130

16:50 Bake off - Ale przepis odc. 35

17:05 Na dobre i na złe odc. 692 

 - serial 

18:00 Panorama 

18:20 Pogoda 

18:25 Sport-telegram 

18:35 Za marzenia odc. 13 - serial 

19:30 Rodzinka.pl odc. 239 - serial 

20:10 Stan gry - thriller 

22:25 Odnaleźć nadzieję - dramat

00:10 Droga do serca - dramat

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1083

11:00 Iron Majdan odc. 5

12:00 Co za tydzień odc. 853

12:30 36,6 °C odc. 3 s. 3

13:25 Footloose - komediodramat 

15:45 102 dalmatyńczyki - komedia 

17:50 Wyjątkowa chwila odc. 8

18:00 Ugotowani odc. 1 s. 13 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5337

20:00 Londyn w ogniu - fi lm 

22:10 Wilkołak - horror 

00:20 Sekrety lekarzy odc. 3 s. 4  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 12 - serial 

08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 13 - serial 

08:40 Megamocny i guzik zagłady - fi lm 

09:00 My3 odc. 32

09:35 Roboty - fi lm 

11:35 Daleko jeszcze? - komedia 

13:40 Kraina lodu - fi lm  

15:50 W rytmie serca odc. 1 - serial 

16:50 W rytmie serca odc. 2 - serial 

17:50 Nasz nowy dom odc. 48 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 276

20:05 Sopocki Hit Kabaretowy 2017 

 - Życie jest piękne 

22:05 Nice Guys. Równi goście 

 - komedia 

00:45 Akt odwagi - fi lm 

05:35 Ukryta prawda odc. 250 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy 

08:40 Przyjaciele odc. 47 - serial 

09:15 Przepis na życie odc. 10 s. 5 - serial 

10:15 Columbo odc. 4 - serial 

12:20 Legendy sowiego królestwa: 

 Strażnicy Ga’Hoole - fi lm 

14:25 Wyprawa Kon-Tiki - fi lm 

16:55 Góra czarownic - fi lm 

19:00 Lucyfer odc. 14 s. 2 - serial 

20:00 Jak to się robi w Chicago - fi lm 

22:15 Szalona odwaga - dramat 

00:45 Columbo odc. 4 - serial 

09:15 Przepis na życie 10:15 Galileo

09:00 Wojciech Cejrowski. 
Boso

14:55 Chuligan literacki 10:05 Okrassa łamie 
przepisy

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 08:15 Jeźdźcy smoków

Rok 1888. W Meksyku szerzy się bezprawie. Sara 
postanawia porzucić salony, okradać banki i rozdawać 
łupy biednym. Podczas pierwszego skoku w drogę 
wchodzi jej zapalczywa córka farmera, Maria.

Pełniący funkcję szeryfa w małym miasteczku, 
były agent FBI zostaje poproszony o pomoc 
w schwytaniu członków mafi i z Chicago, którzy 
zamordowali syna szefa FBI.

„Jak to się robi w Chicago”
(1986r.) TVN 7 20:00

„SexiPistols”
(2006r.) TV Puls 18:20



Poniedziałek, 11 czerwca 2018

05:40 Elif

05:40 Elif odc. 260 - serial  
06:40 Błękitna Planeta II odc. 6 - serial  
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny  
08:45 Córka maharadży odc. 1 
 - miniserial
10:35 Polska Molskiej odc. 6
11:05 Krawcowa z Madrytu odc. 12 
 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Rok w zagrodzie odc. 2
12:55 Wszystko o niedźwiedziu - fi lm
13:55 Elif odc. 261 - serial 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! 
15:55 Orły Nawałki odc. 5 - serial 
16:25 Orły Nawałki odc. 6 - serial 
16:45 Zapowiedź Teleexpressu 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? 
18:30 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
18:55 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Pelé: Narodziny legendy - fi lm 
22:35 Warto rozmawiać  
23:35 Wielkie legendy Mundiali 
 - magazyn piłkarski 
00:15 Meczet za zasłoną - fi lm

05:20 Ukryta prawda odc. 251 - serial 

06:25 Szpital odc. 332 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 51 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 s. 3 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 13 s. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 607 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 52 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 506 - serial 

14:55 Szpital odc. 333 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 3 - serial 

16:55 Magda M. odc. 1 - serial 

17:55 Dr House odc. 11 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 608 - serial 

20:00 Bez mojej zgody - dramat

22:20 Uprowadzona odc. 3 - serial

23:20 Droga bez powrotu II - horror 

01:25 Tajemnice Laury 

 odc. 9 s. 2 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 119 - serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 6 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 7 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 12 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 2 - serial 
10:00 Na patrolu odc. 23 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 24 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 13 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 14 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 109
15:00 Detektywi w akcji odc. 15 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 166 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 167 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 369 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 370 
 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 161 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 6 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7 - serial 
22:00 Galileo odc. 692 
23:00 Galileo odc. 693 
00:00 Nalot na Bin Ladena - fi lm 

06:00 To moje życie! odc. 308 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 75 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 60 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 6 s. 5 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 7 s. 5 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 12 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 82 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 14 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 14 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 379 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 380 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 60 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 61 s. 2 - serial 
20:00 Kod Merkury - fi lm 
22:10 We krwi - fi lm 
00:30 Van Helsing - horror 

08:00 Białoruski klimat odc. 1 

08:35 Rzecz Polska odc. 5 

08:50 Kemping - fi lm

09:25 Straszne skutki awarii telewizora 

 - komedia 

11:00 Janka odc. 1 - serial 

11:40 Janka odc. 2 - serial 

12:20 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1275

12:35 Drzazgi - komediodramat 

14:35 Złote runo - komedia 

16:10 Piosenki z autografem 

 - Katarzyna Gaertner odc. 1

17:05 Wstęp do fi lmu odc. 35

17:15 Niewidzialny człowiek - horror 

18:35 Ród Gąsieniców odc. 1 - serial 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Sport i rywalizacja odc. 2

20:05 Budujemy stadion - fi lm

20:10 Ściana emocji - fi lm

20:15 Sport i rywalizacja odc. 2 

20:20 Mój mały Everest - fi lm

20:30 Sport i rywalizacja odc. 2 

20:35 Triathlon odc. 20 - fi lm

21:00 55. KFPP w Opolu 

 - Scena alternatywna - koncert  

00:10 Którędy po sztukę odc. 51

06:50 Był taki dzień odc. 590 
07:00 Ściśle tajne - rzecz o wojskowych 
 służbach specjalnych - fi lm
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 15 
08:35 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 11 
09:05 Korona królów odc. 49 - serial  
09:40 Korona królów odc. 50 - serial  
10:15 Życie odc. 2 - serial  
11:15 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 41
11:45 Święty Augustyn odc. 1 - fi lm 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 59  
14:05 Sensacje XX wieku odc. 60  
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 88 - serial 
15:05 Spór o historię odc. 46 
15:45 Transsyberyjska wyprawa 
 Joanny Lumley odc. 3 - fi lm 
16:50 Ex libris 
17:20 Flesz historii 
17:40 Zaklęty dwór odc. 6 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 74 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 5 - fi lm
21:20 Korona królów odc. 51 - serial 
21:55 Korona królów odc. 52 - serial 
22:30 Ostatni z wachlarza - fi lm 
23:50 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 3 - serial  
01:45 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 15  

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Niebieskooki Anioł - fi lm 
11:05 Zofi a Czeska - błogosławiona 
 na nasze czasy odc. 2 - serial  
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Serce i oblicze Boga - fi lm
11:55 Święty na każdy dzień  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Chiara Luce Badano 
 - wspaniały zmysł - fi lm
13:05 Wakacje z Chopinem - fi lm
13:20 Koncert życzeń   
14:10 Żołnierz Niezłomny Kościoła 
 - fi lm
15:20 Zofi a Czeska - błogosławiona 
 na nasze czasy odc. 3 - serial 
15:40 Hwange 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie - serial 
17:20 Święty na każdy dzień  
17:25 Kartka z kalendarza   
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w sanktuarium Św. Jana Pawła II 
 w Krośnie 
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa  
22:10 Dziesięć przykazań odc. 77 
  serial  
23:00 Wydarzenia Zielonogórskie 
 1960 r. Bitwa o Dom Katolicki 
 - fi lm

06:00 Na dobre i na złe odc. 635 
 - serial 
06:55 Coś dla Ciebie odc. 143
07:20 Na sygnale odc. 74 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Trzecia połowa odc. 10 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1879 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:00 Nabożeństwo Kościoła 
Chrześcijan Baptystów w Radości 
13:55 Alternatywy 4 odc. 1 - serial 
15:00 Postaw na milion 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:15 Czarna Perła odc. 25 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 102 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 74 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1879 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1880 
 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 33 
20:50 Trzecia połowa odc. 8 - serial 
21:15 Trzecia połowa odc. 9 - serial 
21:50 Rodzinka.pl odc. 238 s. 12 
 - serial 
22:20 Rodzinka.pl odc. 239 s. 12 
 - serial 
22:55 Tylko jedno spojrzenie 
 odc. 6 - serial 
00:05 Ofi cer odc. 1 - serial

05:40 Uwaga! odc. 5337

06:15 Mango - Telezakupy 

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 15 s. 2

07:55 Akademia ogrodnika odc. 15

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2268

10:55 Ukryta prawda odc. 555 - serial  

12:00 Szkoła odc. 297 - serial  

13:00 Szpital odc. 441 - serial  

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 9 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 15 s. 14 

16:00 Szkoła odc. 298 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 556 - serial 

18:00 Szpital odc. 442 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5338

20:10 Doradca smaku odc. 6

20:15 Na Wspólnej odc. 2694 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 68

21:30 Projekt Lady odc. 4 s. 3 

22:30 Sekrety lekarzy odc. 4 s. 4 

23:30 60 sekund - fi lm  

02:00 Co za tydzień odc. 853

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:50 Trudne sprawy odc. 698 - serial 

08:50 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 501 - serial 

09:20 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 502 - serial 

09:50 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 53 - serial 

10:50 Dlaczego ja? odc. 826 - serial 

11:50 Gliniarze odc. 177 - serial 

12:50 Trudne sprawy odc. 743 - serial 

13:50 Trudne sprawy odc. 744 - serial 

14:50 Dlaczego ja? odc. 789 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3648

16:40 Gliniarze odc. 119 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 1 - serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 223 - serial 

20:10 Iluzja - thriller 

22:40 Zabójca - fi lm 

00:50 Transporter II - fi lm 

09:20 Przepis na życie 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 18:35 Ród Gąsieniców 13:35 Sensacje XX wieku

11:55 Barwy szczęścia 12:00 Szkoła 13:50 Trudne sprawy

Anna urodziła się po to, aby przedłużyć życie 
walczącej z białaczką siostrze. Pragnie sama 
decydować o swoim ciele. Podejmuje kroki, które 
mogą na zawsze podzielić rodzinę.

Dotknięty autyzmem dziewięcioletni Simon łamie 
tajny kod amerykańskiej agencji bezpieczeństwa. 
Szef organizacji, Nicholas Kudrow, nakazuje 
agentom zabić chłopca.

„Kod Merkury”
(1998r.) TV Puls 20:00

„Bez mojej zgody”
(2009r.) TVN 7 20:00



Wtorek, 12 czerwca 2018

15:55 Orły Nawałki

05:50 Elif odc. 261 - serial  
06:45 Wszystko o niedźwiedziu - fi lm 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny  
08:45 Córka maharadży odc. 2 
 - miniserial
10:35 Polski grill odc. 10
11:05 Krawcowa z Madrytu odc. 13 
 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 Rok w zagrodzie odc. 3
12:55 Ekstremalne oseski odc. 1 
 - serial 
13:55 Elif odc. 262 - serial 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! 
15:55 Orły Nawałki odc. 6 - serial 
16:25 Orły Nawałki odc. 7 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Trzecia połowa odc. 13 - serial 
17:45 Polska - Litwa Piłka nożna  
17:55 Polska - Litwa Piłka nożna  
19:55 Wiadomości 
20:30 Pogoda 
20:35 Sport 
20:45 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 9 - serial 
22:05 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 13 - serial 
22:55 Wielkie legendy Mundiali 
 - magazyn piłkarski 
23:35 W poszukiwaniu Boga 
 z Morganem Freemanem 
 odc. 1 - serial 
00:35 Komisja morderstw odc. 10 
 - serial 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1139 - serial 

06:25 Szpital odc. 333 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 52 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 3 - serial 

09:20 Magda M. odc. 1 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 608 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 53 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 507 - serial 

14:55 Szpital odc. 334 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 7 s. 3 - serial 

16:55 Magda M. odc. 2 - serial 

17:55 Dr House odc. 12 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 609 - serial 

20:00 Córka generała - fi lm 

22:25 Egzekutor - fi lm 

00:30 Masters of Sex odc. 2 s. 2 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 120 

 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 7 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 8 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 13 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial  

10:00 Na patrolu odc. 25 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 26 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 14 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 18 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 110

15:00 Detektywi w akcji odc. 19 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 168 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 169 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 370 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 371 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 162 - serial 

21:00 Klub śmierci - fi lm 

23:00 Kompletny świr - komedia 

01:05 STOP Drogówka odc. 169

06:00 To moje życie! odc. 309 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 76 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 61 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 7 s. 5 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 s. 5 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 12 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 83 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny
 odc. 2 s. 14 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 `odc. 3 s. 14 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 380 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 381 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 61 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 62 s. 2 - serial 
20:00 Smak zemsty - fi lm 
22:05 W klatce - fi lm 
00:10 Podziemny krąg - dramat

08:00 Wydarzenie aktualne 

08:35 Informacje kulturalne 

08:55 Zenon - fi lm

09:25 Wstęp do fi lmu odc. 35

09:35 Niewidzialny człowiek - horror  

11:00 Janka odc. 3 - serial 

11:35 Janka odc. 4 - serial 

12:10 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1261

12:30 Prymas. Trzy lata z tysiąca 

 - dramat 

14:25 Opowieści weekendowe: 

 Urok wszeteczny - fi lm 

15:25 Rzecz Polska odc. 5 

15:50 Spotkania z profesorem 

 Zinem odc. 7

16:10 Słownik wyrazów obcych odc. 1

16:20 Słownik wyrazów obcych odc. 2

16:40 Ilo Ilo - dramat

18:30 Ród Gąsieniców odc. 2 - serial 

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

20:00 Irina Palm - dramat

21:50 Dziennik fi lozofa 

22:05 Lepiej być piękną i bogatą 

 - komedia 

23:55 Matka 24h - fi lm

01:00 Legendy rocka odc. 34 - serial 

06:50 Był taki dzień odc. 591 
07:00 Szafa polska 1945-89 - fi lm
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 16 
08:40 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 8 
09:05 Korona królów odc. 51 - serial  
09:40 Korona królów odc. 52 - serial  
10:10 Fobie po polsku odc. 1  
10:35 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 1 - serial 
12:30 Marzyciele odc. 6
13:05 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 74  
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 89 - serial 
15:10 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 5 - fi lm 
16:10 Gdzie rosną poziomki? - fi lm
17:10 Ferdynand Ruszczyc 
 odc. 1 - serial 
17:40 Zaklęty dwór odc. 7 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 91 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 92 
19:55 Ostatnie dni dyktatora: zakazana 
 biografi a Kim Dzong Ila - fi lm
21:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
21:30 Korona królów odc. 53 - serial 
22:00 Korona królów odc. 54 - serial 
22:35 Milenium kontra Tysiąclecie - fi lm
23:35 Persona non grata - dramat
01:45 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 16  

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:40 Świadkowie - serial 
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej  
10:45 Zew natury 
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Grunt to droga 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Camino Polskie - fi lm
13:05 Tekla - życie dla Ewangelii - fi lm
14:05 Dziesięć przykazań odc. 77 
 - serial  
14:55 Jasnogórskie Te Deum 
 Laudamus 966-2016 - fi lm
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 Głos z Brukseli odc. 4
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Każdy maluch to potrafi  
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Stary, pochylony Krzyż 
 - koncert pod namiotem 

06:00 Na dobre i na złe odc. 636 
 - serial 
07:00 Program ekumeniczny 
07:20 Na sygnale odc. 75 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Trzecia połowa odc. 11 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1880 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 151 - serial 
13:55 Alternatywy 4 odc. 2 - serial 
14:55 Postaw na milion 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna Perła odc. 26 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 103 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 75 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1880 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1881 
 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 8 - serial 
20:50 Trzecia połowa odc. 9 - serial 
21:15 Trzecia połowa odc. 10 - serial 
21:50 Rocky - dramat
23:55 La La Poland odc. 7
00:50 Tylko jedno spojrzenie 
 odc. 6 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 5 

07:50 Doradca smaku odc. 6

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2269

10:55 Ukryta prawda odc. 556 - serial  

12:00 Szkoła odc. 298 - serial  

13:00 Szpital odc. 442 - serial  

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 10 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 15 

16:00 Szkoła odc. 299 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 557 - serial 

18:00 Szpital odc. 443 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5339

20:10 Doradca smaku odc. 27 s. 8

20:15 Gwiazdy dla Zbyszka. Tribute 

 to Zbigniew Wodecki - koncert 

22:15 Przeczucie - thriller 

00:20 Kuba Wojewódzki odc. 11 s. 11 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:50 Trudne sprawy odc. 699 - serial 

08:50 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 504 - serial 

09:20 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 505 - serial 

09:50 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 54 - serial 

10:50 Dlaczego ja? odc. 827 - serial 

11:50 Gliniarze odc. 178 - serial 

12:50 Trudne sprawy odc. 745 - serial 

13:50 Sekrety rodziny odc. 1 - serial  

14:50 Dlaczego ja? odc. 790 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3649

16:40 Gliniarze odc. 120 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 2 - serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 78 - serial 

20:10 Transporter II - fi lm  

22:00 Kolekcjoner kości - thriller 

00:40 Gorący towar - komedia 

06:25 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Janka 08:05 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

19:35 Barwy szczęścia 19:50 Uwaga! 09:20 Malanowski 
i Partnerzy

Linda traci męża w wypadku samochodowym. 
Przeżywa szok, gdy następnego dnia mężczyzna 
pojawia się w domu cały i zdrowy. Kobietę zaczyna 
prześladować przeczucie, że tragedia wydarzy się 
naprawdę.

Ben McGewen właśnie stracił brata. Odpowiedzialnym 
za jego śmierć jest Gregory, bezwzględny mafi jny 
boss. Ben ani myśli puścić mu to płazem. Planuje 
zemstę.

„Kompletny świr”
(2002r.) TV4 23:00

„Przeczucie”
(2007r.) TVN 22:15



Środa, 13 czerwca 2018

17:30 Jaka to melodia?

05:55 Elif odc. 262 - serial  
06:50 Ekstremalne oseski odc. 1 - serial  
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny  
08:45 Córka maharadży odc. 3 
 - miniserial
10:35 Polski grill odc. 11
11:05 Doktor Quinn odc. 13 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca 
12:55 Ekstremalne oseski odc. 2 - serial 
13:55 Elif odc. 263 - serial 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! 
15:55 Orły Nawałki odc. 7 - serial 
16:25 Orły Nawałki odc. 8 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? 
18:30 Jeden z dziesięciu 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Wielki test o mundialu 
22:10 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 1 - serial
23:00 Wielkie legendy Mundiali 
 - magazyn piłkarski 
23:40 Ambasador pokoju - fi lm
00:40 Statyści - komedia 

05:20 Ukryta prawda odc. 252 - serial 

06:25 Szpital odc. 334 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 53 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 7 s. 3 

 - serial 

09:20 Magda M. odc. 2 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 609 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 54 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 508 - serial 

14:55 Szpital odc. 335 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 8 s. 3 

 - serial 

16:55 Magda M. odc. 3 - serial 

17:55 Dr House odc. 13 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 610 - serial 

20:00 Gniew oceanu - fi lm 

22:40 Olimp odc. 4 - serial 

23:45 Nietykalni - fi lm 

02:20 Moc magii odc. 158

06:00 Detektywi w akcji odc. 121 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 8 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 9 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 14 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial  

10:00 Na patrolu odc. 27 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 28 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 1 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 24 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 111

15:00 Detektywi w akcji odc. 29 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 170 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 171 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 371 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 372 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 163 - serial 

21:00 Bestia - fi lm 

23:00 Chętni na kasę - fi lm 

01:10 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 14 

06:00 To moje życie! odc. 310 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 77 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 62 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 8 s. 5 
 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 9 s. 5 
 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 14 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 84 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 14 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 14 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 381 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 382 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 62 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 63 s. 2 - serial 
20:00 Purpurowe rzeki - thriller 
22:05 Morderczy występ - fi lm 
00:00 Trzynasty apostoł odc. 7 - serial

08:00 Szlakiem Kolberga 

 - Zbigniew Wodecki odc. 1 

08:30 Studio Kultura - rozmowy 

08:45 Zapasowe serce - fi lm 

09:10 Ilo Ilo - dramat 

11:00 Janka odc. 5 - serial 

11:40 Janka odc. 6 - serial 

12:20 Studio Kultura - rozmowy 

12:35 Jeszcze nie wieczór 

 - komediodramat 

14:30 Non-stop kolor - fi lm 

15:15 Świteź - fi lm 

15:45 Z archiwum i pamięci odc. 1

16:15 Słownik wyrazów obcych odc. 3

16:40 Barwy ochronne - dramat

18:30 Ród Gąsieniców odc. 3 - serial 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 73

20:05 M - morderca - dramat 

22:05 Dziennik fi lozofa 

22:20 Nienasyceni - dramat 

00:30 Pola Negri. Życie gwiazdy - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 592 
07:00 Gdzie rosną poziomki? - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 17 
08:35 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 9 
08:55 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 14 
09:15 Korona królów odc. 53 - serial  
09:45 Korona królów odc. 54 - serial  
10:25 Korona królów odc. 6 - serial 
11:20 Spór o historię odc. 42 
12:00 Dawne światy odc. 1 - fi lm
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 91  
14:05 Sensacje XX wieku odc. 92  
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 90 - serial 
15:15 Milenium kontra Tysiąclecie - fi lm 
16:15 Po całym ciele - fi lm
17:10 Ferdynand Ruszczyc odc. 2 
 - serial 
17:45 Bodo odc. 1 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 107 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 108 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Normandia. Ostatni bohaterowie 
 desantu odc. 2 - fi lm
21:35 Korona królów odc. 55 - serial 
22:05 Korona królów odc. 56 - serial 
22:40 Sopocianie. Czas nadziei - fi lm
23:35 Ucieczka z kina „Wolność” 
 - dramat
01:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 17  

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
8:40 Słowo życia
 - rozważanie Ewangelii dnia  
8:45 Każdy maluch to potrafi  
9:00 Kalejdoskop młodych 
9:20 Express studencki 
9:25 Sanktuaria polskie 
9:45 Święty na każdy dzień  
9:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 58 - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Kartka z kalendarza   
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Próba wiary - serial
13:05 Stary, pochylony Krzyż 
 - koncert pod namiotem 
15:05 Effetha - okno na świat - fi lm
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Drabina Jakubowa - serial 
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Eksodus 
 - Droga Narodu Wybranego - fi lm

06:00 Na dobre i na złe odc. 637 
 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale odc. 76 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:10 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Trzecia połowa odc. 12 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1881 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 152 - serial 
13:55 Alternatywy 4 odc. 3 - serial 
14:55 Postaw na milion 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna Perła odc. 27 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 104 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 76 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1881 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1882 
 - serial 
20:40 Trzecia połowa odc. 10 - serial 
21:05 Trzecia połowa odc. 11 - serial 
21:40 Sekrety i grzeszki 
 - komediodramat 
23:40 Tajemnica Elise odc. 1 - serial 
00:45 Tajemnica Elise odc. 2 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 5 

07:50 Doradca smaku odc. 27 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2270

10:55 Ukryta prawda odc. 557 - serial  

12:00 Szkoła odc. 299 - serial  

13:00 Szpital odc. 443 - serial  

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 1 s. 2 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 15 

16:00 Szkoła odc. 300 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 558 - serial 

18:00 Szpital odc. 444 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5340

20:10 Doradca smaku odc. 22 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2695 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 69

21:30 Pompeje - fi lm 

23:45 Londyn w ogniu - fi lm  

01:50 Ugotowani odc. 1 s. 13  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:50 Trudne sprawy odc. 700 - serial 
08:50 Malanowski i Partnerzy odc. 506 
 - serial 
09:20 Malanowski i Partnerzy odc. 507 
 - serial 
09:50 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 55 - serial 
10:50 Dlaczego ja? odc. 828 - serial 
11:50 Gliniarze odc. 179 - serial 
12:50 Trudne sprawy odc. 746 - serial 
13:50 Sekrety rodziny odc. 2 - serial  
14:50 Dlaczego ja? odc. 791 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3650
16:40 Gliniarze odc. 121 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 3 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 13 
 - serial 
20:05 Świat według Kiepskich odc. 517 
 - serial 
20:40 Gorący towar - komedia  
23:20 Zoolander - komedia 
01:05 Atrakcyjny pozna panią…
 - komedia 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 18:30 Ród Gąsieniców 13:35 Sensacje XX wieku

07:20 Na sygnale 12:00 Szkoła 14:00 Pierwsza Miłość

Na poligonie znaleziono zwłoki córki generała, 
Elizabeth Campbell. Zamordowana była kapitanem 
amerykańskiej armii. Inspektor Paul Brenner prowadzi 
śledztwo w tej sprawie.

Były agent służb specjalnych zostaje szoferem bogatej 
rodziny. Kiedy 6-letni syn pracodawców zostaje 
porwany, Frank postanawia go odnaleźć. Tymczasem 
porywacze chcą uwolnić śmiercionośny wirus.

„Córka generała”
(1999r.) TVN 7 20:00

„Transporter II”
(2005r.) Polsat 20:10
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 temperatura: 25 9 °C
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 ciśnienie: 1021 1022 hPa
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Tarta z pieczarkami, kiełbaską i cebulą
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Sposób wykonania:
Spód:
 Zagnieść ciasto kruche z mąki, pokrojonego na kawałeczki 

zimnego masła i soli, następnie dodać jajko i połączyć składniki 
w jednolite ciasto. Rozpłaszczyć je, zawinąć w folię i wstawić do 
lodówki na 1 godzinę. Wyjąć ciasto z lodówki i rozwałkować na 
placek, wyłożyć nim spód formy na tartę. Spód podziurkować wi-
delcem i wstawić do lodówki. Piekarnik nagrzać do 190 stopni C. 
Ciasto okryć folią aluminiową, wysypać obciążenie w postaci su-
chej fasoli lub ryżu, wstawić do piekarnika. Piec przez 10 minut. 
Zdjąć folię i obciążenie, piec spód jeszcze przez 5 minut. Wyjąć 
z piekarnika, ostudzić. Piekarnik ustawić na 180 stopni C.

Nadzienie: 
Na patelni podsmażyć cebulę: pokroić ją w kostkę i włożyć 

na rozgrzaną patelnię razem z łyżką oleju, posolić. Regularnie 
mieszając, smażyć przez ok. 4-5 minut, aż cebula będzie szkli-
sta. Przełożyć do miski. Pieczarki oczyścić i pokroić w plasterki, 
włożyć na patelnię razem z masłem i smażyć przez ok. 4 minu-
ty, aż odparują i się zrumienią, następnie posolić i smażyć jesz-
cze przez ok. 2-3 minuty, pod koniec dodając natkę pietruszki. 
Włożyć do miski z cebulą, dodać pokrojoną w kosteczkę kiełbasę 
(obrać ją wcześniej ze skórki), starty ser wymieszany z mąką, jaj-
kiem, mlekiem, śmietaną i wszystko razem wymieszać.

Na podpieczony spód wyłożyć masę i wstawić do piekarnika. 
Piec ok. 35-40 minut na złoty kolor.

Smacznego!
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Wiktoria Tilmanowska

Składniki: 
Spód:
200 g mąki pszennej
120 g zimnego masła
szczypta soli
1 małe jajko
Nadzienie:
2 cebule
1 łyżka oleju
250 g pieczarek
15 g masła
3 łyżki posiekanej natki
250 g dobrej kiełbaski wiejskiej
160 g tartego sera 
15 g mąki
3 jajka
250 ml mleka
125 ml kremówki
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Gdy dziecko „coś” bierze
NARKOTYKI  Wkrótce zakończenie roku szkolnego, dla naszych pociech zaczyna się okres luzu. Biwaki, 
obozy, kolonie i przebywanie do wieczora z rówieśnikami. A co za tym idzie – często próbowanie zakaza-
nego. Jak rozpoznać, że dziecko bierze narkotyki? I co zrobić w takiej sytuacji?

Każdy wie, że narkotyk to śro-
dek wywołujący uzależnienie. Są to 
zarówno substancje uzależniają-
ce o działaniu pobudzającym, np. 
środki psychostymulujące (amfe-
tamina, kokaina), jak i o działaniu 
silnie hamującym (np. barbiturany, 
benzodiazepiny, alkohole, w tym al-
kohol etylowy), a także środki psy-
chodysleptyczne (halucynogenne, 
np. LSD-25, meskalina, psylocybi-
na). Niestety, pomimo działań pre-
wencyjnych policji, dilerzy wciąż są 
obecni, zwłaszcza w środowiskach 
młodzieżowych. Doprowadzając do 
uzależnienia młodego człowieka, 
zdobywają klienta, który stanie się 
odbiorcą towaru. 

Presja czy problemy: 
pierwszy raz
Dlaczego dziecko sięga po nar-

kotyki? Przyczyn jest wiele, przyj-
rzyjmy się najczęstszym. Mogą to 
być problemy rodzinne, rozwód 
rodziców, nadużywanie alkoho-
lu w rodzinie, brak porozumienia 
z rodzicami, trudności szkolne, 
kłopoty z rówieśnikami itp. Istotne 

są też predyspozycje osobowościo-
we, które sprzyjają uzależnieniom. 
Są to niedojrzałość emocjonalna, 
mała odporność na stres, lęk przed 
światem, uciekanie przed proble-
mami, zamiast stawienia im czoła 
i podjęcia próby rozwiązania, trud-
ności w nawiązywaniu głębokich 
kontaktów z ludźmi. 

Nie bez znaczenia jest też to-
warzystwo, w jakim nasza pociecha 
się obraca. Nacisk grupy poprzez 
zachęcanie i namawianie do zaży-
wania narkotyków, szczególnie na 
imprezach młodzieżowych, szerze-
nie mody na narkotyki też przyczy-
nia się do sięgania po substancje 
odurzające. Nastolatek chce zade-
monstrować własną niezależność 
i dorosłość. Nie bez znaczenia jest 
pozycja w grupie. Odmowa przy-
jęcia narkotyku może oznaczać 
odrzucenie przez grupę, w której 
dziecko chce przebywać. 

Kolejnym powodem są mity 
na temat narkotyków, lansowane 
głównie przez dilerów lub osoby 
już zażywające. Mają na celu zni-

welowanie lęku przed narkotykami 
oraz ukazanie pozytywnych skut-
ków ich działania (np. amfetamina 
jako pomocny środek przed egza-
minami, klasówkami). Na końcu 
mamy ciekawość, która skłania do 
eksperymentowania. 

Na początku w tajemnicy
Pierwsze próby z narkotykami 

dziecko zwykle starannie ukrywa 
przed dorosłymi. Wszelkie nie-
pokojące zmiany będzie łatwiej 
zauważyć, jeśli mamy z pociechą 
dobry kontakt, sporo ze sobą roz-
mawiamy i dużo czasu spędzamy 
razem. Gdy jesteśmy zapracowa-
ni, bądź nasze problemy wydają 
się nam ważniejsze i mijamy się 
z dzieckiem, nie poświęcamy mu 
odpowiednio dużo czasu, możemy 
przegapić pierwszy moment bra-
nia. A wiadomo: im później, tym 
trudniej wyjść z nałogu. 

Niektóre zachowania i postawy 
mogą mieć inne przyczyny, takie 
jak kłopoty szkolne czy rodzinne, 
zranione uczucia, niepowodzenia 
w kontaktach z rówieśnikami i wie-
le innych, które należy traktować 
równie poważnie i starać pomóc 
dziecku je rozwiązać. Jeśli mamy 
jednak uzasadnione powody, by 
przypuszczać, że dziecko miało 
kontakt z narkotykami, najpierw 
spróbujmy z nim porozmawiać. 
Niektórzy w spokojnej rozmowie 
przyznają się do eksperymentów. 
Jeśli jednak syn czy córka wypierają 
się, reagują bardzo agresywnie na-
wet na spokojnie zadawane pyta-
nia, musimy po prostu sprawdzić. 
Na przykład kupić w aptece test na 

obecność narkotyków w moczu.
Jeśli zauważysz u swojego 

dziecka: zaczerwienienie spojó-
wek, łzawienie, opadnięcia powieki 
(zakrywa od góry więcej niż 2 mm 
rogówki), zaczerwienienie brzegów 
powiek, nadmierne rozszerzenie 
źrenicy (średnica ponad 6 mm), 
nadmierne zwężenie źrenicy (śred-
nica poniżej 3 mm) – może to być 
sygnał, że w grę wchodzą narko-
tyki. Ostrzeżeniem bywa również 
używanie przez dziecko kropli do 
oczu (jeśli wiesz, że ma zdrowe 
oczy). Młodzi często w ten sposób 
maskują ww. objawy brania.

Jeżeli w trakcie obserwacji 
ogólnej oczu dziecka zauważysz 
coś podejrzanego, zastosuj proste 
metody badania oczu:

– reakcja źrenic na światło – 
skieruj światło latarki kolejno na 
poszczególne oczy dziecka. Jeśli re-
akcja źrenic na światło jest nienatu-
ralnie powolna, coś jest nie tak.

– obserwacja oczopląsu – po-
ruszaj palcem przed oczami dziec-
ka. Zatrzymaj palec nieruchomo 
na kilkanaście sekund. Jeśli zauwa-
żysz oczopląs gałek ocznych lub ich 
drgania podczas wpatrywania się 
w nieruchomy palec, może to być 
objaw zażywania narkotyku.

– obserwacja zbieżności oczu 
– przesuwaj palec z odległości  
ok. 20 cm do czubka nosa i przy-
trzymaj go dotykając do nosa dziec-
ka przez ok. 5 sek. Jeśli dziecko nie 
potraci śledzić ruchu palca, może 
to być niepokojący sygnał.

Skąd to masz?
Gdy dziecko posiada niżej wy-

mienione przedmioty, to możemy 
się tym zaniepokoić. Chodzi o fifki, 
fajki, bibułki papierosowe, małe 
foliowe torebeczki z proszkiem, ta-
bletkami, kryształkami lub suszem, 
kawałki opalonej folii aluminiowej, 
łyżka, znaczki, białe lub kolorowe 
pastylki z wytłoczonymi wzorkami, 
leki bez recepty, tuby, słoiki, folio-
we torby z klejem, igły, strzykawki.

Wygląd zewnętrzny 
i zachowanie
Warto bacznie przyjrzeć się 

nastolatkowi, którzy nagle zmienia 
styl ubierania, gwałtownie przytył 
lub schudł. Powodem do niepokoju 
jest przewlekły katar, krwawienie 
z nosa, zaburzenia pamięci oraz 
toku myślenia, przekrwione oczy, 
nadmiernie zwężone lub rozszerzo-
ne źrenice nie reagujące na światło, 
bełkotliwa, niewyraźna mowa, brak 
zainteresowania swoim wyglądem 
i nieprzestrzeganie zasad higieny, 
słodkawa woń oddechu, włosów, 
ubrania. Wyraźne sygnały to ślady 
po ukłuciach, ślady krwi na bieliź-
nie, „gęsia skórka”.

Zwróć uwagę na zachowanie 
dziecka. Dziwne są wszelkie rady-
kalne zmiany w jego sposobie by-
cia, a zwłaszcza:

• huśtawka nastrojów, naprze-
mienne ożywienie i ospałość,

• nadmierny apetyt lub brak 
apetytu,

• porzucenie dotychczasowych 
zainteresowań,

• kłopoty w szkole (słabsze 
oceny, konflikty z nauczycielami, 
wagary),

• izolowanie się od innych do-

Nazwa
 – grupa 
narkotyków

Kontakt jednorazowy Długotrwałe branie Sygnały, na które należy zwrócić uwagę

Amfetamina euforia, duży przypływ energii, brak potrzeby snu, 
brak apetytu, agresja, rozszerzenie źrenic

bezsenność, wychudzenie, zmiany nastroju, wielomów-
ność, drżenie kończyn, wymioty, rozszerzenie źrenic, wy-
sypka, halucynacje

biały proszek, tabletki, kapsułki, kryształki, małe foliowe , tore-
beczki, igły i strzykawki

Ecstasy podniecenie, zwiększona energia, odporność na zmę-
czenie i sen, ból głowy

niepokój, depresja, paranoja, obniżenie sprawności inte-
lektualnej, mania prześladowcza

białe lub kolorowe pastylki, z wytłoczonymi wzorkami, pęknięte 
naczynia krwionośne, zwłaszcza na twarzy po powrotach z dys-
kotek

Kokaina, crack euforia, pewność siebie, brak potrzeby snu, wzrost 
aktywności, rozszerzenie źrenic, wytrzeszcz gałek 
ocznych, katar, ból gardła, pociąganie nosem

wyniszczenie organizmu, urojenia prześladowcze, oma-
my, wybuchy agresji, bezsenność, drgawki, przemiennie 
brak i wzrost łaknienia, upośledzone oddychanie, utrata 
wagi, ataki paranoidalne

biały proszek, a w przypadku cracku brązowe kuleczki kamyki, 
fiolki i flakoniki, fajki, igły i strzykawki, małe foliowe torebeczki

LSD zaburzenia koordynacji ruchów, drżenie mięśni, roz-
szerzenie źrenic, mdłości, psychoza

omamy z napadami lęku, apatia, agresja lub depresja, za-
nik zainteresowań, bezsenność, wiotkość mięśni

malutkie kartoniki z kolorowymi nadrukami, kolorowe „kamyki do 
zapalniczek” różnego rodzaju suszone grzybki o zabarwieniu od 
żółtego do czerwonego z prześwitem brązowym

Marihuana, 
haszysz

euforia połączona z wielomównością, przekrwienie 
gałek ocznych, nadwrażliwość zmysłów np. na świa-
tło, kaszel, zaburzenie koordynacji ruchowej

wychudzenie, zaburzenia snu, przewlekłe zaburzenia 
krtani i oskrzeli, apatia, trudności z koncentracją, zmien-
ność nastrojów

słodka woń oddechu, włosów i ubrania, brązowo-zielone liście 
i nasionka, nagłe zainteresowanie hodowlą roślin, fifki, fajki, bi-
bułka papierosowa

Opium, morfina, 
heroina

euforia, niepokój ruchowy lub senność, osłabienie 
reakcji na światło, brak apetytu, zwężenia źrenic, ob-
niżenie ciśnienia krwi

wyniszczenie organizmu, zaparcia, zaburzenia menstru-
acji, próchnica, zmiany zapalne skóry

igły, strzykawki, ślady nakłuć po wstrzyknięciach, ślady krwi na 
odzieży, „gęsia skórka”, okopcone sreberka folii aluminiowej, to-
rebki z biało-beżową lub różową substancją przypominającą cu-
kier, małe foliowe torebeczki

Rozpuszczalniki, 
środki wziewne

niezborność ruchów, agresja, rozszerzenie źrenic, ki-
chanie, kaszel, krwawienie z nosa, mdłości, wymioty 
biegunka

wyniszczenie organizmu, przekrwienie spojówek, zabu-
rzenia pamięci, niepokój, przygnębienie zaburzenia snu, 
oczopląs, osłabienie mięśni

torby foliowe, tuby kleju, smary, zapach chemikaliów we włosach 
i ubraniu, charakterystyczny zapach z ust utrzymujący się nawet 
do kilku dni po zażyciu, nasączone chusteczki i szmatki
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W poszukiwaniu 
prawdy o cukrze…
Coraz więcej osób kwestionu-

je rolę produktów zawierających 
cukier w diecie, błędnie oskarża-
jąc je o wywoływanie cukrzycy 
czy otyłości. To pokazuje, że Po-
lacy bardziej niż kiedykolwiek, 
potrzebują sprawdzonego źró-
dła wiedzy na temat cukru oraz 
wskazówek, jak go spożywać. To 
z myślą o nich powstał raport 
„Uczymy jak słodzić”. Jego autor-
ka - Agnieszka Piskała, dietetyk 
z 15-letnim stażem, stara się od-
powiedzieć na najczęstsze pyta-
nia na temat tego składnika oraz 
pokazuje, jak bez wyrzutów su-
mienia cieszyć się jego smakiem. 

- Często do drzwi mojego ga-
binetu pukają pacjenci zadający 
te same pytania: czy to prawda, 
że cukier szkodzi? Czy uzależnie-
nie od cukru jest możliwe? Czy 
przez cukier dziecko może być 
hiperaktywne? Stąd wiem, że Po-
lacy potrzebują merytorycznego 
źródła wiedzy o cukrze. Obecnie 
czerpią wiedzę z internetu i róż-
nego rodzaju forów, na których 
od lat powielane są nieprawdziwe 
informacje – mówi Agnieszka Pi-
skała.

Fakty i mity na temat cukru
Na temat cukru krąży wie-

le negatywnych stereotypów. 
Powszechnie uważa się, że jest 
on głównym odpowiedzialnym 
za nadwagę Polaków. Wielu oty-
łość kojarzy się z pochłanianiem 
ogromnej ilości słodyczy, tym-
czasem badania pokazują, że 
dla mieszkańców naszego kra-
ju problemem jest spożywanie 
nadmiernej ilości tłuszczów, nie 
cukrów. Podobnie wygląda kwe-

stia odpowiedzialności cukru za 
zachorowanie na cukrzycę. Wie-
le osób, w obawie przed choro-
bą całkowicie rezygnuje z tego 
składnika odżywczego. Jednak 
cukrzyca typu 2 jest kombinacją 
czynników genetycznych i stylu 
życia. Dlatego jadłospis całkowicie 
pozbawiony cukru, ale z nadmier-
ną ilością tłuszczów także może 
doprowadzić do choroby. Drugim 
najczęstszym mitem na temat 
cukru jest jego negatywny wpływ 
na stan naszych zębów. Jednak 
w rzeczywistości, próchnica jest 
wynikiem nieprawidłowej higie-
ny jamy ustnej. Cukier nie jest 
bardziej szkodliwy dla naszych 
zębów niż nadmierne spożywanie 
kawy, herbaty, a nawet cytryny.

- Mam wrażenie, że Polacy 
dzielą się na dwie grupy. Pierw-
szą, która całkowicie wyelimino-
wała produkty z cukrem ze swo-
jego jadłospisu i boi się go do tego 
stopnia, że otwarcie przyznaje, że 
ich dzieci nigdy nie poznają słod-
kiego smaku. Co swoją drogą jest 
bezpodstawne, ponieważ dzieci 
poznają słodki smak jeszcze przed 
przyjściem na świat. I drugą, która 
sięga po słodkie przekąski o każ-
dej porze i w każdej ilości. Pra-
gnę im pokazać, że istnieje trze-
cia droga, która pozwala cieszyć 
się słodkimi przyjemnościami, 
a jednocześnie zachować zdrową 
i szczupłą sylwetkę – komentuje 
Agnieszka Piskała.

Po pierwsze: 
słodzić z głową!
Kluczem do prawidłowe-

go spożywania cukru jest umiar 
i prowadzenie aktywnego trybu 
życia. Wielu mieszkańców nasze-
go kraju nie wie, ile cukru może 

przyjmować w diecie oraz nie ma 
nawyku czytania etykiet, które 
mówią o zawartości tego składni-
ka w danym produkcie. Informa-
cje zawarte w raporcie pozwalają 
samodzielnie wyliczyć zalecany 
przez Światową Organizację Zdro-
wia dzienny limit na spożywanie 
cukru w zależności od wieku i płci 
konsumenta. Uzyskane w ten spo-
sób informacje pozwolą na bieżą-
co śledzić dzienne spożycie cukru. 
Ponadto, na potrzeby raportu 
powstało „10 przykazań słodkiego 
życia” – zbiór zasad, które poka-
zują, jak należy rozsądnie spoży-
wać cukier bez obaw o zdrowie 
i szczupłą sylwetkę. Konsumenci 
dowiedzą się, jak stosować nie-
oczywiste połączenia w kuchni, 
jak wprowadzić do diety zdrowe 
przekąski zawierające cukier oraz 
gdzie szukać jego naturalnych 
źródeł. Dla osób, które chciały-
by poeksperymentować w kuch-
ni, przygotowano kilka prostych 
przepisów na zdrowe i słodkie 
przekąski.

Kampania edukacyjna 
„Uczymy jak słodzić”
Raport powstał w ramach 

kampanii „Uczymy jak słodzić”, 
która została zainicjowana przez 
Związek Producentów Cukru 
w Polsce. Jej celem jest dostar-
czenie merytorycznej wiedzy 
dotyczącej spożywania cukru 
w zdrowej i zbilansowanej diecie, 
a także pokazanie, że składnik 
ten jest produktem całkowicie 
naturalnym, który z powodze-
niem można stosować w swoim 
codziennym jadłospisie. Cały ra-
port dostępny jest do pobrania ze 
strony internetowej programu: 
http://uczymyjakslodzic.pl.

Najczęstsze błędy, popełniane przez rodziców:
• przeprowadzanie zasadniczych rozmów z dzieckiem, kiedy jest ono pod 

wpływem środka odurzającego,
• udawanie, że to nieprawda i niewiara w fakty,
• usprawiedliwianie dziecka, szukając winy w sobie (właśnie na taką reakcję 

liczy dziecko. Specjalnie wzbudza konflikty i poczucie winy u rodziców. Osłabia to 
ich zdecydowane działania),

• myślenie, że problem się sam rozwiąże,
• ochrona dziecka przed konsekwencjami używania narkotyków: pisanie 

usprawiedliwień nieobecności w szkole, spłacanie długów dziecka, tolerowanie 
kradzieży,

• wdawanie się w dyskusję na temat nieszkodliwości narkotyków (szczegól-
nie, gdy się nie ma rzetelnej wiedzy o ich działaniu).

Jak się zachować?
• spokojnie i rzeczowo zadawać konkretne pytanie: czy bierzesz narkotyki?,
• natychmiast skontaktować się ze specjalistą (jeśli dziecko nie będzie chcia-

ło specjalistycznej pomocy, rodzice i tak powinni jej szukać),
• stosować zasadę „ograniczonego zaufania”, zawsze wiedzieć gdzie i z kim 

przebywa i o której wróci,
• zastanowić się, dlaczego dziecko sięgnęło po narkotyki. Jeśli powody mogą 

być związane z sytuacją rodzinną, należy się zastanowić, co można zmienić.
Tylko terapeuta
Jeśli podejrzewasz, że dziecko bierze narkotyki nie działaj pochopnie - idź 

do specjalisty. Tylko i wyłącznie do przychodni terapii uzależnień narkomanii, po-
nieważ:

• lekarz pierwszego kontaktu nie ma nic wspólnego z leczeniem narkomanii, 
podobnie jak psychiatra,

• fachowiec zdiagnozuje, co dziecko bierze i zaproponuje najlepszą z możli-
wych form pomocy (grupę wsparcia - gdy dziecko nie jest uzależnione, a jedynie 
eksperymentuje), bądź ośrodek stacjonarny, dobrany do wieku i stopnia uzależ-
nienia od narkotyków.

CO ROBIĆ, GDY DZIECKO BIERZE NARKOTYKI?

mowników,
• zamykanie się w pokoju, nie-

chęć do rozmów,
• zamykanie swojego pokoju 

na klucz, akcentowanie potrzeby 
prywatności,

• częste wietrzenie pokoju, 
używanie kadzidełek i odświeżaczy 
powietrza,

• wypowiedzi zawierające po-
zytywny stosunek do narkotyków,

• zmiana grona przyjaciół, 
zwłaszcza na starszych od siebie,

• krótkie rozmowy telefonicz-
ne prowadzone półsłówkami,

• późne powroty lub nagłe 
wyjścia z domu,

• bunt, łamanie obowiązują-
cych w domu zasad,

• kłamstwa, wynoszenie war-
tościowych przedmiotów z domu,

• powtarzające się zgłaszanie 
przez dziecko zagubień lub kra-
dzieży przez rówieśników drobnych 
sum pieniędzy,

• kłopoty z koncentracją,
• zmiany w porach spania,
• nadmierne reakcje na kryty-

kę lub niewielkie nawet niepowo-
dzenia.

Dziecko bierze, jak pomóc?
Po pierwsze, powinniśmy oce-

nić stopień zaawansowania. Czy są 
to pierwsze narkotyczne próby, czy 

może dziecko bierze już jakiś czas. 
Trzeba stwierdzić, na jakim to jest 
etapie, czy bierze „tylko” przed 
imprezą, czy już nie może funkcjo-
nować bez narkotyku. Jeśli jest to 
początkowa faza, dziecko jest po 
pierwszej próbie, może pomóc roz-
mowa, wprowadzenie ograniczeń 
w wychodzeniu z domu, wprowa-
dzenie sztywnych zasad rozliczania 
się z wyjść z domu, wracania o kon-
kretnej porze. Trzeba być stanow-
czym i oświadczyć, że złamanie 
ustalonych zasad skutkować będzie 
wysłaniem na terapię. Dobrym 
rozwiązaniem jest odizolowanie 
nastolatka od środowiska i wysła-
nie go np. do babci na wieś. 

Nie chrońmy dziecka, niech po-
nosi konsekwencje swoich czynów. 
Jeśli jednak problem jest zaawan-
sowany, dziecko brało narkotyk 
już kilka razy, wtedy trzeba szukać 
pomocy u specjalistów. Nie należy 
liczyć na to, że sami sobie z tym 
poradzimy. Ważne, by skierować 
się do kogoś, kto zajmuje się pracą 
z młodzieżą uzależnioną, najlepiej 
by był certyfikowanym specjalistą 
terapii uzależnień. 

(nał)
fot. pixabay/ilustracyjne

Na podstawie materiałów 
prewencyjnych policji

Wiedza o cukrze
ŻYWIENIE  Czy cukier uzależnia? Jaka jest jego zalecana 
dawka w naszej diecie? Czy można włączyć produkty za-
wierające cukier do codziennego jadłospisu, jednocześnie 
zachowując zdrową i szczupłą sylwetkę? Na te i inne py-
tania odpowiada raport autorstwa dietetyczki Agnieszki 
Piskały, który powstał w ramach programu edukacyjnego 
„Uczymy jak słodzić”
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

W centrum twojego zainteresowania znajdą się 
teraz kontakty towarzyskie. Może to dobra pora na 
urlop? Nie zastanawiaj się wiele, pakuj walizki i ru-
szaj w drogę. Nieważne czy w góry, czy na Mazury, 
czy za granicę. Wszędzie znajdziesz życzliwe osoby, 
z którymi mile spędzisz czas. Przyda ci się taka od-
skocznia od codziennych obowiązków. Nabierzesz 
sił i dystansu do kłopotów.

Postaw na spokój. To nie jest dobry czas, by rozpo-
czynać ryzykowne przedsięwzięcia czy konfrontować 
się z przeciwnikami. Odmienne poglądy innych ludzi 
wcale nie muszą być wymierzone w ciebie. Zachowaj 
dystans i nie stawiaj siebie w centrum wszechświata. 
W najbliższych dniach bądź wyjątkowo ostrożny za 
kierownicą.

Znudziła ci się twoja obecna praca, masz dość sze-
fa albo po prostu chcesz lepiej zarabiać? To dobry 
czas na poszukanie czegoś nowego. Zastanów się, 
czy masz jakiś talent, który może przynieść ci pie-
niądze. Przeglądaj oferty, na pewno coś dla siebie 
znajdziesz. Aplikuj bez wahania. W miłości będzie 
się działo. Zrobisz duże wrażenie na nowej osobie 
w towarzystwie.

W nadchodzących dniach będziesz rozdrażniona, 
łatwo wpadniesz w złość. Zmęczenie nie poprawi 
sytuacji. Postaraj się wyciszyć i choć trochę odpo-
cząć. Odpuść sprzątanie, prasowanie i gotowanie. 
Nic się nie stanie, jeśli rodzina zje pizzę na obiad, 
a podłoga nie będzie lśnić. Jesteś ważniejsza.

Jeśli teraz planujesz urlop, na pewno będzie udany. 
Gwiazdy sprzyjają życiu towarzyskiemu oraz wyjaz-
dom. Jeżeli jednak musisz chodzić do pracy, to też 
czeka cię dobry czas. Wymyślisz nowe rozwiązania, 
zyskasz w oczach współpracowników i przełożo-
nych.

Nie stawiaj sobie zbyt wysoko poprzeczki i nie bądź 
zbyt ambitny. Pozwól, by sprawy zawodowe toczyły 
się zwyczajowym rytmem, a unikniesz kłopotów. Fi-
nanse mają się dobrze, możesz pozwolić sobie na 
weekendowy wypad do SPA. Może spotkasz tam 
kogoś ciekawego?

Tydzień pod znakiem wyciszenia. Unikaj konfliktów, 
a jeśli czegoś nie rozumiesz, nie żądaj wyjaśnień, 
tylko poczekaj, aż sytuacja sama się wyklaruje. 
Także w relacjach z partnerem nie stawiaj spraw 
na ostrzu noża. Skup się na pozytywnych stronach 
tego związku.

Dobry humor będzie ci dopisywał, zaczniesz bry-
lować w towarzystwie. To właśnie w nieformalnych 
okolicznościach załatwisz najwięcej spraw służ-
bowych. Będziesz tak skuteczny, że zasłużysz na 
pochwałę przełożonego, a może nawet na premię. 
Zielone światło w miłości, nie obawiaj się wyznać 
swoich uczuć komuś, kto od dawna ci się podoba.

Poświęciłeś ostatnio wiele uwagi ważnym dla cie-
bie sprawom i masz nadzieję, że wreszcie uda się 
doprowadzić je do końca. Pewnie tak będzie, ale nie 
od razu. Pojawią się pewne komplikacje. Nie od-
puszczaj, wykonaj, co trzeba, wyjdzie ci to na dobre. 
Optymistycznie w kwestiach finansowych, jeśli pla-
nujesz coś kupić, teraz jest dobry czas, cena będzie 
korzystna.

Energia będzie cię wręcz rozsadzać i nabędziesz 
przekonania, że możesz góry przenosić. Nie prze-
sadzaj z hurraoptymizmem, mierz siły na zamiary, 
a ambicje przekładaj na swoje realne możliwości. 
Samotne Bliźnięta mają szansę spotkać na swojej 
drodze kogoś, kto je oczaruje. Nie będzie to mate-
riał na trwały związek, raczej na gorący wakacyjny 
romans.

Pozwól sobie na lenistwo i uwolnij się od codziennych 
trosk. Potrzeba ci odprężenia i na tym się skup. Dobrze 
zrobią ci kontakty z osobami, które lubisz. Jeśli poszu-
kujesz kogoś bliskiego, nie odmawiaj, gdy otrzymasz 
zaproszenie na kolację. Z pozoru nieciekawa osoba zy-
ska w twoich oczach, gdy spędzicie trochę czasu sam 
na sam.

Tylko przyjemności będą ci w głowie. Skąd je czerpać? 
Najlepiej z codziennych rytuałów, jak na przykład picia 
kawy na tarasie czy pogaduszek przy lampce wina. Bę-
dziesz teraz pełen pozytywnej energii, co innych nastroi 
do ciebie pozytywnie. Możesz ocieplić stosunki z tymi, 
z którymi łączą cię do tej pory tylko sprawy służbowe. 
Poprawa w sferze finansów, będzie wpływ na konto.

Kolorowanki dla dzieci
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Ad vocem
W wydaniu nr 498 naszego tygodnika, w artykule „Z Kolbergiem przez Polskę”, 
błędnie podaliśmy dane jednego z laureatów konkursu. Informujemy, że w ka-
tegorii II „Posłuchaj Kolbergu Historii Mojego Regionu” – dzieci z klas VI-VII, 
drugie miejsce zajął Iwo Gorzka ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Sołtykiewi-
cza w Węgiersku. Za pomyłkę przepraszamy.

(red)

w trosce o bezpieczeństwo nad wodą
PoWIAT  Zbliża się czas wakacji i beztroskiego wypoczynku połączonego z rekreacją w wodzie i nad wodą. 
Niestety jest to również okres, kiedy dochodzi do większej liczby utonięć. Aby zapobiegać tego typu zdarze-
niom, policjanci rozpoczęli działania w ramach drugiej edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej 
pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą”

Projekt ten został objęty 
honorowym patronatem Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz wpisany do 
harmonogramu realizacji zadań 
w 2018 r. w ramach Programu 
Ograniczania Przestępczości 
i Aspołecznych Zachowań „Ra-
zem bezpieczniej” im. Władysła-
wa Stasiaka. Partnerami w pro-
jekcie są: Departament Ochrony 
Ludności i Zarządzania Kryzy-

sowego, Departament Komu-
nikacji Społecznej oraz Depar-
tament Porządku Publicznego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, a także 
Fundacja PZU.

Pomimo, że zarówno w za-
kresie wypadków jak i utonięć 
osób na przełomie ostatnich lat 
widoczna jest tendencja spad-
kowa, to niepodważalnie należy 
stwierdzić, że tego rodzaju zda-

rzenia nadal stanowią wyzwanie 
dla działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa osób korzysta-
jących z rekreacji wodnej, tak 
aby tego typu przypadki drama-
tu, nie tylko dla ofiary takiego 
zdarzenia, ale również dla jego 
rodziny i najbliższych, udało się 
w jak największym stopniu wy-
kluczyć.

Mając na celu poprawę bez-
pieczeństwa osób przebywają-
cych w wodzie i nad wodą, Biu-
ro Prewencji Komendy Głównej 
Policji zainicjowało drugą edycję 
ogólnopolskiej akcji informacyj-
no-edukacyjnej pn. „Kręci mnie 
bezpieczeństwo…nad wodą”.

– Jednym z głównych celów 
podjętego przedsięwzięcia jest 
zwrócenie szczególnej uwagi 
społecznej na zagrożenia jakie 
nieść może ze sobą rekreacja 
wodna, a także promowanie 
odpowiedzialnych postaw osób 
przebywających w wodzie i nad 
wodą, a w efekcie dalsze ogra-
niczanie wypadków. Akcja reali-
zowana będzie do września 2018 
r. na terenie całego kraju. Dzia-

Policjanci i ratownicy wodni podczas patrolu na Wiśle w Dobrzyniu nad Wisłą

łania zintensyfikowane będą 
w rejonach obszarów wodnych, 
a także ośrodków rekreacji i wy-
poczynku. Tradycyjnie policjan-
ci będą przypominać dzieciom, 
młodzieży i dorosłym wypo-
czywającym nad wodą (również 
wędkarzom) o zasadach bez-
pieczeństwa. Policja zachęca do 
korzystania z Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie 
można zgłaszać m. in. następu-
jące zagrożenia: informacje o za-
obserwowanych tzw. „dzikich 
kąpieliskach”, miejscach niebez-
piecznych na terenach wodnych 
oraz przypadki utonięć – podaje 
Komenda Główna Policji.

Do realizacji projektu Biu-
ro Prewencji KGP przygotowa-
ło informatory (330 tys. egz.), 
naklejki (80 tys.) oraz plakaty 
edukacyjne (7,5 tys. egz.), które 
wskazują zasady bezpiecznego 
zachowania nad wodą, a także 
obrazują oznaczenia obowiązu-
jące na kąpieliskach. Będą one 
wykorzystane m. in. podczas 
spotkań policjantów dzielnico-
wych oraz zajmujących się pro-

filaktyką społeczną z dziećmi 
w szkołach jeszcze przed zakoń-
czeniem roku szkolnego.

W tegorocznej akcji ponow-
nie zorganizowano konkurs na 
przygotowanie 30-sekundowego 
spotu filmowego przedstawia-
jącego bezpieczny wypoczynek 
nad wodą oraz promującego 
zdrowy i aktywny tryb życia pn. 
„Filmowy przeWODNIK”. W kon-
kursie wziąć mogą udział zespo-
ły liczące do 3 osób w wieku do 
18 lat – oczywiście pod opieką 
dorosłego opiekuna. Prace kon-
kursowe można przesyłać do  
7 września 2018 r. na adres Biu-
ra Prewencji Komendy Głównej 
Policji, ul. Puławska 148/150, 02-
624 Warszawa z dopiskiem „Fil-
mowy przeWODNIK”.

Więcej informacji na temat 
akcji „Kręci mnie bezpieczeń-
stwo…nad wodą”, bieżące wyda-
rzenia, porady oraz regulamin 
konkursu można znaleźć na 
stronie: www.policja.pl/bezpie-
czenstwo-nad woda.

Tekst i fot. (ak)

Powiat

Narada służb
Golubsko-dobrzyńscy policjanci, wpisując się w kam-
panie ,,Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą”, spo-
tkali się z przedstawicielami Państwowej Straży Po-
żarnej, WOPR oraz przedstawicielami podmiotów 
wynajmujących sprzęt pływających, aby wspólne 
omówić przedsięwzięcia w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa osobom wypoczywającym nad wodą.

W spotkaniu 29 maja uczestni-
czyli również policjanci z Zespołu 
Prewencji na Wodach i Terenach 
Przywodnych z KMP w Toruniu. 
Zebranie rozpoczął szef golubsko-
dobrzyńskich policjantów insp. 
Dariusz Borowiec, który przywitał 
przybyłych, a następnie omówił 
przepisy Ustawy o bezpieczeństwie 

osób przebywających na obszarach 
wodnych. 

W dalszej części policjanci 
omówili zasady bezpieczeństwa 
podczas korzystania z obiektów 
pływających, uczulając jednocze-
śnie osoby wynajmujące sprzęt 
pływający na temat informowania 
wynajmujących sprzęt o zasadach 

bezpieczeństwa jakimi muszą się 
kierować. 

Była to okazja, aby służby ra-
townicze przekazały obecnym na 
spotkaniu informację o gotowości 
do podjęcia działań ratowniczych 
oraz przekazały informację o spo-
sobie kontaktowania się przedsta-
wicieli poszczególnych podmiotów 
w przypadku zdarzenia na akwenie 
wodnym. 

Uczestnicy spotkania poinfor-
mowani zostali również, że pod-
czas tegorocznego sezonu letniego, 
podobnie jak w latach ubiegłych, 
tereny wodne w powiecie golub-
sko-dobrzyńskim patrolować będą 
policjanci wspólnie z funkcjonariu-
szami Straży Pożarnej, Straży Ry-
backiej, Straży Leśnej i pracowni-
kami WOPR.

oprac. (ToB)
fot. KPP
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Henrietta – dar natury dla chorych
POSTAĆ  Opryszczka, polio, choroby nowotworowe, autoimmunologiczne – schorzenia, które do-
tykają miliony osób. Wiele leków stosowanych w ich leczeniu zawdzięczamy jednej kobiecie – Hen-
riecie Lacks

Henrieta Lacks pochodziła 
z wielodzietnej rodziny z Virgi-
nii w USA. Jej matka zmarła, gdy 
Henrieta miała tylko cztery lat-
ka. Zgon nastąpił podczas poro-
du dziesiątego dziecka! Henrieta 
od dzieciństwa była nazywana 
przez bliskich Hennie. Po śmier-
ci matki ojciec nie był w stanie 
utrzymać rodziny. Dzieci trafi-
ły do krewnych. Hennie trafiła 
do swojego dziadka imieniem 

Thomas. Żyła w tragicznych wa-
runkach. Dziadek posiadał stare 
pomieszczenie, które przed laty 
służyło jako dom dla niewolni-
ków na jednej z plantacji. Dodat-
kowo, oprócz dziadka, w domku 
mieszkał także 9-letni kuzyn 
– David Lacks, jej przyszły mąż. 
Rodzina Lacksów była czarno-
skóra, ale wśród przodków naszej 
bohaterki był także biały właści-
ciel plantacji, na której pracowali 

przodkowie Lacksów.
Dziewczynka pracowała 

ciężko na polu tabaki. W 1935 
roku, mając zaledwie 14 lat, za-
szła w ciążę i urodziła syna 
imieniem Lawrence. Cztery lata 
później urodziła córkę – Elzę. 
Niestety dziewczynka była nie-
pełnosprawna. 10 kwietnia 1940 
roku Henrieta wyszła za mąż 
za Davida i przeprowadziła się 
z fermy w Virginii do miasta. Jej 
mąż rozpoczął pracę w lokalnej 
hucie. Wkrótce USA dołączyły do 
II wojny światowej i David otrzy-
mał powołanie do armii. Mimo 
tych kłopotów życie Lacksów 
układało się normalnie. Docze-
kali się trójki kolejnych dzieci.

Wstęp do tragedii nastąpił 
29 stycznia 1951 roku. Henrieta 
od pewnego czasu czuła się źle. 
Postanowiła wybrać się do szpi-
tala. W tamtym czasie miała do 
wyboru tylko jedną placówkę, 
w której przyjmowano czarno-
skórych.  Początkowo myślała, 
że bóle w podbrzuszu zwiastują 
kolejną ciążę. Po biopsji okazało 
się, że mamy do czynienia z ra-
kiem szyjki macicy. Pacjentkę 
poddano radioterapii. W tym 
czasie, bez jej zgody, pobrano 
z szyjki macicy dwie próbki do 
laboratorium. Chciano spraw-
dzić, czy tkanki zostały zaatako-

wane przez nowotwór. Otrzymał 
je znany lekarz onkolog – George 
Otto Gey. 

Lekarz zauważył, że komór-
ki Henriety zachowują się nie-
typowo. Nawet w sterylnych 
warunkach potrafiły dzielić się 
i rosnąć. Gey wyizolował jedną 
z komórek pacjentki i nazwał ją 
od pierwszych liter jej imienia 
i nazwiska „HeLa”. Wkrótce Gey 
naprodukował więcej tych „nie-
śmiertelnych” komórek i roze-
słał je kolegom z całego świata. 
Niedługo potem komórki wyko-
rzystał Jonas Salk. Był lekarzem, 
który stworzył szczepionkę na 
straszną chorobę polio. Do 2009 
roku na temat komórek HeLa 
opublikowano aż 60 tys. artyku-
łów naukowych. Komórki były 
i są do tego stopnia niezwykłe, 
że jeden z biologów – Leigh Van 
Vallen stwierdził, że mamy do 
czynienia z wykształceniem 
się nowego gatunku. Komórka 
miała inną budowę chromoso-
malną niż komórka ludzka. To 
był główny argument Van Vale-
na. Naukowiec miał nieco racji, 
ponieważ nie mieliśmy do czy-
nienia z czysto ludzkimi komór-
kami. Zostały one zmutowane 
przez wirus brodawczaka, który 
wywołuje raka szyjki macicy.

Co do Henriety, jej życie do-

biegało końca. Nie była świado-
ma „daru”, jaki dała ludzkości.  
Zmarła 4 października 1951 roku 
w wieku 31 lat. Sekcja zwłok 
wykazała, że nowotwór roz-
przestrzenił się na niemal cały 
organizm.  Lacks pochowano 
w nieoznakowanym grobie na 
cmentarzu rodzinnym w Virgi-
nii. Do dziś nie wiadomo, gdzie 
się on znajduje. Dopiero w 2010 
roku powstała inicjatywa  wy-
stawienia symbolicznego na-
grobka. Na płycie wyryto napis: 
„Tu spoczywa Henrieta Lacks. Jej 
nieśmiertelne komórki będą po-
magał ludzkości na zawsze”. 

Komórki Henriety są nadal 
namnażane w laboratoriach. 
Dziś ich masa przekracza wie-
lokrotnie masę ciała dawczyni. 
Rodzina zmarłej aż do lat 70. nie 
była świadoma, że to z ciała jej 
krewnej pobrano próbki. Dopiero 
po śmierci doktora Geya ujaw-
niono nazwisko dawczyni.  Dok-
tor Gey sam zmarł w 1970 roku 
na raka. Przed śmiercią prosił 
lekarzy, by ci pobrali próbki jego 
komórek rakowych na wypadek, 
gdyby i one były „nieśmiertelne”. 
Gdy obudził się po operacji i do-
wiedział, że koledzy zignorowali 
jego prośbę był wściekły.

(pw)
fot. internet

XIX wiek

Pierwsze starcie z żukiem
Żuk kolorado – to najbardziej znany szkodnik ziemniaków. W Polsce popu-
larność zyskał dzięki propagandzie PRL, która zarzucała Amerykanom ce-
lowe rozsiewanie tych owadów. Okazuje się, że pierwsza inwazja stonki na 
nasze tereny nastąpiła wiele wcześniej, bo już w XIX wieku.

W 1877 roku stonka pojawi-
ła się w Prusach Zachodnich, 
a więc także w okolicach Wą-
brzeźna, Torunia czy Golubia. 
Wówczas owada nazywano 
chrząszczem kolorado. Nazwa 

„stonka” pojawiła się nie-
co później. Do Niemiec owad 
trafił na pokładzie statków 
przywożących żywność z USA. 
W tym samym czasie owada 
zauważono także w Wielkiej 

Brytanii i Holandii. Pierwsze 
starcie wygrali Niemcy, którzy 
zaczęli bardzo dokładnie zwal-
czać owada zbierając go z pól.

Panika związana ze ston-
ką wybuchła na sąsiednich 
terenach Ziemi Dobrzyńskiej, 
już po rosyjskiej stronie gra-
nicy. Donoszono, że i tam zna-
leziono chrząszcze, ale alarm 
okazał się fałszywy. Szybko 
okazało się, że były to inne 
owady:

– Zresztą możemy już być 
pewni, że do nas ten niszczy-
ciel kartoflany nie zawita. Nie 
miałby się bowiem czem wy-
żywić. Wszystkie nacie kar-
toflane wyschły, a kartofle 
podobno już się psują –konsta-
towała prasa warszawska.

(pw)
fot. ilustracyjne

XX wiek

Plaża dla zakładu
Merinotex Okonin – to słowa znane niemal każ-
demu mieszkańcowi powiatu. Nawet do dziś jedna 
z plaż nad tym jeziorem nosi nazwę Merinotexu. 
Jak było tam w 1979 roku?

Merinotex Toruń był potęż-
nym zakładem zatrudniającym 
w Toruniu ok. 5 tys. osób. Była to 
przędzalnia czesankowa. Oko-
nin był jedynym zakładowym 
ośrodkiem wypoczynkowym 
przedsiębiorstwa w tamtym 
czasie. Na co skarżyli się goście 
Okonina, a co im się podobało? 
Oto kilka ciekawych z dzisiej-
szego punktu widzenia opinii:

– Wyżywienie obfite 
i smaczne. Ratownik każdą 
chwilę poświęca wczasowiczom. 
Uczy pływać. Wyposażenie dom-
ków zaspokaja potrzeby. Niczego 
nie brakuje – tak brzmiała tylko 
jedna z opinii o ośrodku. 

Były i takie, które mówiły, 
że jednak nie wszystko było tak 
różowe: 

– Wydawanie posiłków 
trwa zbyt długo. Kuchnia jest po 
prostu niepunktualna. Instruk-

tor kulturalno-oświatowy roz-
począł pracę dopiero w szóstym 
dniu turnusu. Poziom robót 
wykończeniowych w domkach 
pozostawia wiele do życzenia. 
Sklep prowadzony przez GS 
czynny jest w sobie tylko wiado-
mych godzinach.

Problem kuchni rzeczywi-
ście istniał, ale ze względu na 
fakt, że nad Okoninem wypo-
czywali nie tylko pracownicy 
Merinotexu, ale także młodzież 
na obozach sportowych i półko-
loniach. Ponieważ Okonin był 
dla Merinotexu bardzo mały, 
trwały prace nad pozyskaniem 
od skarbu państwa jednego 
z dworków i stworzenie z niego 
drugiego ośrodka. Jednym z ty-
pów był dwór w Tomkowie. Był 
on jednak w katastrofalnym 
stanie. 

(pw)
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Upamiętnili powstańca
GOLUB-DOBRZYŃ  Uczniowie Wazówny nakręcili film o uczestniku powstania styczniowego 
Wojciechu Falarskim

Przygotowujący się do 
konkursu „Niezwycięże-
ni 1918 – 2018. Pokolenia 
Niepodległej” uczniowie: 
Sandra Podczaska, Bartek 
Laskowski i Michał Le-
nartowicz, pod opieką na-
uczycieli Justyny Radzi-
mińskiej i Marka Beygera, 
wybrali osobę Wojciecha 
Falarskiego. 

Postać ta po raz pierw-
szy była przypomniana 
mieszkańcom powiatu 
golubsko-dobrzyńskie-
go przy okazji obchodów 
150. rocznicy wybuchu 
powstania styczniowego. 
Postać tę przybliżył nieży-
jący już Leszek Żuchowski 
– historyk, emerytowany 
dyrektor liceum, w książce 
„Na bój, Polacy, na święty 
bój. Powstanie stycznio-
we i jego echa w dorzeczu 
Drwęcy”. Dzięki notatkom 
pana Leszka  uczniowie 
odnaleźli przedmioty 
związane z Falarskim – 
jego szablę i odznaczenie. 

Falarski urodził się 
9.04.1841 roku w Nieży-
więciu, (w powiecie brod-
nickim), a zmarł 3.05.1935 
roku w Kowalewie Po-

morskim. Syn Wawrzyńca Fa-
larskiego, wyrastał w rodzinie 
wielce patriotycznej. Kiedy wy-
buchło powstanie styczniowe, 
za zgodą rodziców, wyruszył 
w kierunku granicy prusko-
rosyjskiej. Granicę przekroczył 
koło folwarku Słoszewy i przy-
łączył się do partii powstańczej. 
Otoczeni w kryjówce zosta-
li zaatakowani przez Rosjan, 
przez co ranny w nogę Falarski 
musiał uciec. Niezauważony 
przez Prusaków powrócił do 
domu w Nieżywięciu. 

Po wyleczeniu ran ponow-
nie wrócił do powstania. Tym 
razem brat Wojciecha wystarał 
się u władz pruskich o prze-
pustkę graniczną, dzięki któ-
rej z Golubia przedostał się do 
zaboru rosyjskiego.  Dostał się 
do oddziałów powstańczych 
i przydzielony został do partii 
powstańczej Artura Sunim-
skiego. Brał udział we wszyst-
kich bitwach, stoczonych przez 
jego oddział. Gdy władze pru-
skie dowiedziały się o udziale 
Falarskiego w powstaniu,  na 
jego rodziców spadły represje. 
Ojcu skonfiskowano majątek 
(150 morgów posiadłości). Po 
upadku powstania powrócił 
do domu. Jednak  nie przeby-

wał tam długo. Władze pruskie 
natychmiast wcieliły go do 44. 
pułku piechoty. Brał udział 
w wojnie prusko-duńskiej 
w 1864 r., prusko-austriackiej 
w 1866 r. i wojnie prusko-fran-
cuskiej w 1870 r./1871 r. 

Piętno powstańca nie uła-
twiało mu służby wojskowej. 
Pomimo to, w wojnie prusko-
austriackiej odznaczył się bo-
haterstwem i awansował na 
stopień podoficera. Za zasłu-
gi Wojciecha władze pruskie 
unieważniły konfiskatę mająt-
ku rodziców. Po wojnach pru-
skich został zwolniony  z woj-
ska i osiadł na 6-morgowym 
gospodarstwie w Kowalewie 
Pomorskim przy ul. Legionów. 
Gdy Polska odzyskała niepod-
ległość, otrzymał  dożywotnią 
rentę. Został również odzna-
czony Krzyżem Niepodległości 
z Mieczami i Krzyżem Bojow-
nikom Niepodległości. Przy-
znano mu także stopień oficer-
ski w randze podporucznika. 
Cieszący się ogromnym au-
torytetem w Kowalewie pod-
porucznik, weteran Wojciech 
Falarski  zmarł  po krótkiej 
chorobie w wieku  94 lat.

ZS nr 1 
fot. nadesłane

„Oficer największych nadziei”
Na Łuku Triumfalnym w Paryżu trudno jest znaleźć polskie nazwiska. Jed-
nak można tam odszukać dane Józefa Sułkowskiego. Cesarz Francuzów wy-
soko cenił naszego rodaka i określił go: „Był to oficer największych nadziei”. 

Postać

Józef Sułkowski urodził się 
na początku  1773 roku  w ro-
dzinie szlacheckiej pieczętują-
cej się herbem Sulima. W 1783 
roku rozpoczął służbę w 10. 
Regimencie Pieszym Koron-
nym. Osiem lat później zdobył 
stopień kapitana. 

Walczył w wojnie polsko-
rosyjskiej w 1792 roku. Za wy-
kazane tam męstwo jako jeden 
z pierwszych został odznaczony 
nowo ustanowionym orderem 
Virtuti Militari. Po zakończe-
niu wojny wyjechał do Francji, 
gdzie od rewolucyjnego rządu 
francuskiego otrzymał misję 
dyplomatyczną do Turcji. Misji 
tej jednak nie wypełnił, gdyż 
dowiedziawszy się o wybuchu 
powstania kościuszkowskiego 
w 1794 roku przekradł się z po-
wrotem do kraju aby stanąć do 
walki. Przybył za późno, gdyż 
powstanie już upadało. Po 

krótkim udziale w ostatnich 
walkach ponownie wyjechał 
do Francji.

Tam udało mu się wstąpić 
do armii francuskiej w stop-
niu kapitana i otrzymać przy-
dział do generała Berthiera 
w północnych Włoszech. Wy-
różniwszy się walecznością 
i zdolnościami taktycznymi 
w czasie kampanii włoskiej 
w 1796 roku, Sułkowski został 
zauważony przez Napoleona, 
który mianował go swoim ad-
iutantem. 

W 1798 roku otrzymał no-
minację na brygadiera i wyru-
szył z Napoleonem do Egiptu. 
Brał udział w kilku bitwach. 
Sułkowski zginął w paździer-
niku 1798 roku w czasie wal-
ki z oddziałem powstańczym. 
Aby uczcić jego pamięć Napo-
leon nazwał imieniem Suł-
kowskiego jeden z fortów pod 

Kairem. Co ciekawej jego na-
zwisko zostało wpisane na 
kolumnie południowej Łuku 
Triumfalnego w Paryżu.

W swym raporcie dla Dy-
rektoriatu Bonaparte napisał: 
„Mój adiutant Sułkowski, prze-
prowadzając rankiem 1 Bru-
maire’a rozpoznanie ruchów 
nieprzyjacielskich w okolicach 
Kairu, został w drodze powrot-
nej napadnięty przez całą lud-
ność przedmieścia. Po pośli-
zgnięciu się konia Sulkowski 
poniósł okrutną śmierć. Był to 
oficer największych nadziei”.

Właśnie pod takim tytu-
łem Marian Brandys napisał 
książkę poświęconą Józefowi 
Sułkowskiemu. Polecamy pu-
blikację, tym wszystkim, któ-
rzy interesują się historią Pol-
ski w okresie napoleońskim. 

oprac. (szyw) 
fot. internet
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OGŁOSZENIA
DROBNE

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

Agroturystyka U Lucyny, Handlowy Młyn 20, 
kontakt pod nr. tel. 724 365 793

Agrturystyka na Pojezierzu Brodnickim, sma-
żalnia Skarlanka, Gaj Grzmięca 45, kontakt pod 
nr. tel. 721 181 247

auto handel/komisy
F.H.U. Nowatek auto-handel skup, stan dowolny 
sprzedaż zamiana Szychowo 35, kontakt pod nr. 
tel. 514 342 906

DAMAR - auta sprowadzane z Niemiec  - ko-
mis, transport, ul. Sikorskiego 4, Brodnica, 
kontakt pod nr. tel. 660 466 986

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

części i akcesoria
Części i akcesoria sam. U Małgosi, Małgorzata 
Salach, Golub-Dobrzyń, ul. Kościuszki 31. kon-
takt pod nr. tel. 56 683 35 15, 504 538 151

Części i akcesoria sam. U Małgosi,  Małgo-
rzata Salach, Kowalewo Pom., ul. Batalionów 
Chłopskich 3B. tel. 56 684 40 72

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

Radmat Sklep motoryzacyjny, części i naprawa 
rowerów. tel. 726 235 076

FUH Belczyński Spraye, lakiery, kosmetyki, 
samochodowe, farby śnieżka, emulsje. kontakt 
pod nr. tel. 516 123 663

U Adama Sklep motoryzacyjny ul. Świerkowa 
8. tel. 566 833 784

Auto częśći AiR ul. Tulipanowa 14. kontakt pod 
nr. tel. 664 490 951

Sklep motoryzacyjny, wymiana oleju MOTO-
OIL Diag. komput., wymiana opon, klimaty-
zacja, naprawy bieżące. tel. 602 199 314,  ul. 
ziewanowskiego 22

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

motocykle/skutery
Hel-Trans - części i akcesoria do jednośladów, 
quadów i rowerów, Ostrowite 2. tel. 697 534 038

myjnie
Myjnia bezdotykowa 24h ul. Żeromskiego 40A 
(naprzeciw TESCO). tel. 502 683 025

Myjnia samochodowa. Stacja Orlen Frydrychowo 
56. tel. 56 684 18 62

Myjna samoobsługowa bezdotykowa, ul. Brod-
nicka 21, Kowalewo Pomorskie

serwisy
Auto naprawa J. Cebula geometria, diagnostyka 
pojazdowa Kowalewo Pom. tel. 721 300 688.

Auto Gaz Montaż instalacji gazowych, mecha-
nika pojazdowa. tel. 600 055 664

A.Osowski Ogumienie sprzedaż, wymiana, ser-
wis. tel. 692 833 009

JB Truck Diagnostyka i naprawa samochodów 
ciężarowych, serwis klimatyzacji. kontakt pod 
nr. tel. 608 711 361

Trygum Kompleksowe usługi wulkanizacyjne, 
opony używane. Pląchoty 14. tel. 782 659 253

D.Grabowski Klimatyzacja i diagnostyka kół 
3D, Sadykierz 17. tel. 668 547 369

K.Bieganowski Zakład wulkanizacyjny ul. Stru-
mykowa 1. tel. 601 917 253

D.Kęsicki Usługi mech. Klimatyzacja, wulkani-
zacja, diag. komp. tel. 665 832 917

G.Nowakowski Auto naprawa-handel wulkani-
zacja, klimatyzacja. tel. 603 607 228

Tom-Gaz Montaż samochodowych instalacji 
gazowych. tel. 608 027 239

Auto-Nik Mechanika i diagnostyka samocho-
dowa, Radomin 63 A. tel. 665 130 681

Auto Check Klimatyzacja, elektryka sam., ob-
sługa, naprawa. tel. 882 510 025

WICHUREX klimatyzacja, serwisy opon me-
chanika pojazd. Kowalewo Pom. Tel. 504 395 
786, 501 499 948

AUTO-ZARĘBSKI naprawy bieżące, geometria 
kół 3D, klimatyzacja, ul. Szosa Rypińska 32A 
tel. 56 683 50 58

Naprawa i serwis samochodów ciężarowych - 
GABAR Wrocki. tel 601 656 616

Wulkanizacja kompleksowo – GABAR Wrocki. 
tel. 601 707 951

MAR-MOT, naprawa samoch. specjalizacja Re-
nault, Peugeot, Citroen. tel. 666 866 751

D. Siemienik, klimatyzacja, wulkanizacja, ser-
wis. tel. 56 683 30 17

AiR Auto naprawa i kompleksowe naprawy po-
wypadkowe. tel. 664 490 951

AUTOLAK blacharstwo-lakiernictwo, autoko-
smetyka kompleksowa. tel. 606 634 083

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

K. Bieganowski Skup aut gotówka. kontakt pod 
nr. tel. 601 917 253

stacja kontroli pojazdów
J. Stuczyński; ul. Szosa Rypińska 30A. kontakt 
pod nr. tel. 603 606 489, Golub-Dobrzyń.

J. Stuczyński; ul. Brodnicka 23.  tel. 603 606 
489, Kowalewo Pom.

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

Okręgowa stacja kontroli pojazdów ul. Soko-
łowska 23 (naprzeciwko targowiska) kontakt 
pod nr. tel. 887 508 100, 666 879 762

stacje paliw
Stacja paliw LOTOS – GABAR Wrocki. kontakt 
pod nr. tel. 56 683 69 66

Stacja Paliw Orlen - Frydrychowo 56. kontakt 
pod nr. tel. 56 684 18 62

usługi
Dorabianie kluczy, ostrzenie noży, nożyczek, ma-
szynek. ul. Żeromskiego 40a. tel. 502 683 025

Pomoc drogowa – autoholowanie – GABAR 
Wrocki. tel. 663 007 096

Transport, usługi ładowarką – GABAR Wrocki. 
tel. 601 656 616

Wynajem Mercedesa W110 do ślubu i na im-
prezy okolicznościowe. tel. 606 634 083

JAC Wypożyczalnia lawet i przyczep towaro-
wach oraz podłodziowych, G-D, Podzamek 
Golubski 51, tel. 606 679 336, 606 478 379,

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

materiały
Drewniane konstrukcje dachowe, Radomice 119. 
tel. 604 493 762, 54 287 94 91

ogrzewanie
Wodny kolektor słoneczny sprzedaż, montaż, ser-
wis. tel. 668 773 499

KARKON Zaporowicz producent kotłów UKZ EKO 
- sprzedaż części, ul. Sz. Rypińska 50, kontakt pod 
nr. tel. 695 912 114, facebook.com/karkongd

Usługi hydrauliczno - ślusarskie wodno-kan 
i CO. Wykonawstwo instalacji wodnych i kana-
lizacyjnych, centralnego ogrzewania. Montaż 
kotłowni. Radomin 23b, tel 512 295 280

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

Projektornia - meble na wymiar: m.in. kuchenne, 
biurowe, szafy przesuwne. Wyposażenia firm, ap-
tek, przychodni lekarskich, inst. pożytku publicz-
nego, tel. 662 116 657

wyposażenie wnętrz
FHU Olek Sprzedaż dywanów, wykładzin, chodni-
ków, Ostrowite 22. tel. 501 621 145

Sklep rzeczy używanych meble, kosiarki, rowe-
ry  i wiele innych, ul. Rynek 29, GD kontakt pod 
nr. tel. 693 481 013

Firanex pomiar wystrój i aranżacja okien 
w domu klienta, G-D, Plac 1000 lecia 13b. 
kontakt pod nr. tel. 516 126 855

Sala bankietowa „U DANIELI” - wesela, im-
prezy okolicznościowe, Zbójno 152, tel. 698 
142 767

Sala bankietowa Róża wesela przyjęcia stypy im-
prezy okolicz., ul. Toruńska 7 GD, kontakt pod nr. 
tel. 532 524 082, 532 524 099

Dom weselny KARDAMON - wesela, imprezy 
okolicznościowe, Małe Pułkowo 36, kontakt 
pod nr. tel. 884 885 090 

Zajazd Złota Podkowa Wrocki - sala weselna, im-
prezy okolicznościowe, tel. 601 913 928

Bar Janosik imprezy okolicznościowe do 30 
osób, Frydrychowo, tel. 730 201 309

Półwysep Wądzyn - Sala weselna, imprezy 
okolicznościowe, tel. 667 652 205

Formalności i inwestycje w pigułce „od A 
do Z”. Operaty wodnoprawne, karty  informacyjne 
i wnioski. ul. Rynek 20.  tel. 606 836 270

Viz-Arch biuro architektoniczne Dorota Czar-
nołucka-Krzemińska, projektowanie, nadzoro-
wanie, doradztwo inwestycyjne, kontakt pod 
nr. tel. 881 205 398,  886 115 708

szkoły językowe
Szkoła języków obcych SPARROW, ul. Konop-
nickiej 3b, Golub-Dobrzyń, tel. 519 844 525

Akademia Językowa CGD-uczymy dzieci, 
młodzież i dorosłych, Golub-Dobrzyń, ul. Pod 
Arkadami 9, tel. 604 791 169

żłobki/przedszkola
Przedszkole niepubliczne „ Wróbelek” - , organi-
zacja urodzin  dla dzieci, tel. 519 844 525

agencje
Agencja PKO BP-kredyty, lokaty otwieranie 
kont osobistych, wpłaty, wypłaty, ul. Kościusz-
ki 5 (godz. 8.00-17.00), tel. 56 683 53 15

biura rachunkowe
Biuro Rachunkowe Dorota Garkowska, Go-
lub-Dobrzyń, ul. Konopnickiej (Pawilon Nr 5), 
kontakt pod nr. tel. 608 514 548

Biuro Rachunkowe SIGMA Barbara Jasieniecka, 
GD, ul. Pod Arkadami 3. tel. 666 083 486

Biuro Rachunkowe Buchalter Beata Kudźba, 
G-D ul. Mickiewicza 1/17, tel. 668 237 890

kredyty
Kredyty bez BIK od 500 zł do 20.000 zł. Na raty 
miesięczne. Golub-Dobrzyń i okolice, tel.785 025 
579 lub 508 055 036. www.pomocnykredyt.com

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

lombardy
Lombard pożyczki pod zastaw  złota - aut - nie-
ruchomości, Kowalewo  ul. Toruńska 4. kontakt 
pod nr. tel. 781 491 378

ubezpieczenia
M. Kiełkowska, ubezpieczenia OC, AC, majątko-
we, Zbójno. tel. 506 032 523

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz Golub-Do-
brzyń, ul. Pl. 1000 lecia 11, tel. 512 289 878

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz  Kowalewo 
Pom., ul. Batalionów Chłopskich 4, kontakt pod 
nr. tel.517 710 660

usługi
Dobry punkt finansowy, opłaty za wszyskie ra-
chunki tylko 1,99, Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąc-
lecia 13 B, tel. 531 022 379

Gabinet weterynaryjny lek. wet. K. Szarowska i M. 
Raś, dyżur całodobowy, Małe Pułkowo 42, kon-
takt pod nr. tel. 608 156 833, 509 954 828

Gabinet weterynaryjny lek. wet. A. Sarek-Kaczo-
rowska, ul. Szosa Rypińska 19/15, dyżur całodo-
bowy, tel. 517 532 637

Pizzeria Mamma Mia, dowóz do klienta, ul. Kiliń-
skiego 13, tel. 733 814 473

Zajazd Złota Podkowa Wrocki - hotel, restauracja, 
tel. 601 913 928

Motel Przy Stacji - Frydrychow 56. kontakt pod 
nr. tel. 56 684 18 62

Półwysep Wądzyn - Hotel, restauracja, kontakt 
pod nr. tel. 667 652 205

Komputery, sprzedaż, serwis, kasy fiskalne, ter-
minale płatnicze, programy insert. kontakt pod nr. 
tel. 600 483 434

PS INSTAL komputery, serwis, sprzedaż, napra-
wa, instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie.  
tel. 56 690 43 90

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, 
nawigacje, konsole, G-D, ul. Piłsudskiego 5, tel. 
796 088 904JK Centrum Serwisowe, telefony, 
komputery, nawigacje, konsole, Kowalewo Pom., 
pl. 700-lecia 2, tel. 537 811 711

ADA-PLUS markowa biżuteria srebrna, stoisko 
patronackie (pralnia TESCO), kolekcje na każdą 
okazję.

Gabinet kosmetyczny W. Staniszewska, Golub-
Dobrzyń ul. Konopnickiej 7c, tel. 665 848 149

Salon kosmetyczny DARIA, Golub-Dobrzyń, ul. 
Ceglana 4, tel. 508 741 237

biura nieruchomości
Z nami bezpiecznie sprzedaż , kupisz, wynajmiesz, 
kupujący nie płaci prowizji, tel. 575 665 29

NSP-Nieruchomości Biuro pośrednictwa w obro-
cie nieruchomościami. Oferujemy profesjonalne 
przeprowadzenie każdego rodzaju transakcji 
w nieruchomościach. Golub-Dobrzyń ul. Pod 
Arkadami 11 tel. 531 795 462

Agroturystyka

Auto Moto

Budowa i remonty

Dom

Domy weselne / sale

Doradztwo i inwestycje

Edukacja

Finanse
i bankowość

Gabinety weterynaryjne
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Hotele
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Rolnictwo

Sprzedam kurczaki brojlery do uboju 
13 czerwca. Tel. 693 110 176

Sprzedam jęczmień, pszenicę, 
tel.721 317 389

Knury maciory kupię odbiór z go-
spodarstwa waga 725 804 742 

Sprzedam jęczmień tel. 56 683 76 
12

Sprzedam 3 jałowice hodowlane, 
cielne. Tel. 889 678 053 

Różne

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

--- Pożyczki bez BIK na raty 
i chwilówki --- Wysoka przy-
znawalność, minimum for-
malności, atrakcyjne warunki 
508-055-036

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 
ton, tel 600 990 042

Malowanie, szpachlowanie, regipsy, 
docieplanie, sufity LED. Tel. 885 
810 599

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

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

Przewóz osób busy 8 lub 19 miejsc, 
tel 600 990 042. Wąbrzeźno i oko-
lice

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

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042 
Wąbrzeźno i okolice. 

Kupię/Sprzedam

Skupuję złomowe schładzalniki od 
mleka, chłodziarki, silniki, skrzynie 
samochodowe, silniki elektryczne 
10zł/kw i inne. Tel. 669 317 943

Działka budowlana 30 a, podzielona, 
woda, prąd. Krajżega + silnik 5,5kw. 
Wóz konny z zaczepem. Betoniarka 
250 L. Tel. 54 289 73 47. Lipno 
i okolice

Matrymonialne

Poznam dziewczynę 603 509 458  
napisz na pewno warto

Nieruchomości

Mieszkanie na sprzedaż – ul. Brod-
nicka 35a, pow. 65,92m² z tarasem, 
cena: 217.536,00 zł. KOM – BUD 
tel. 56-498-36-31

Lokal użytkowy na sprzedaż – ul. 
Brodnicka 35B, pow. 48,05m², cena 
111.219,00 zł+VAT. KOM – BUD 
tel. 56-498-36-31

Sprzedam działkę o powierzchni 0,3 
ha, pod lasem, przy drodze gminnej, 
blisko jezioro, 4 km od Golubia-Do-
brzynia. Cena do uzgodnienia. Tel. 
56 683 86 10 

Sprzedam działki budowlane i re-
kreacyjne w Rodzonem.ok.1000m2.
Cena za m2 20zł. Tel. 605 099 422

Sprzedam działki z warunkami za-
budowy. Blisko Drwęcy, Rodzone, 
ok.1000m2, cena za metr 20zł. Tel. 
605 099 422

Działka budowlana 807 m z budyn-
kiem 40m. 75 tyś. Wąbrzeźno. Tel. 
500 864 052

Sprzedam mieszkanie 38m, Wronie, 
parter, dwa pokoje, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój.Ogrzewanie gazowe, 
okna pcv. Garaż murowany, działka 
4ary.120000.Tel. 661 099 868

Praca

Poszukujemy 30 pracowników na 
produkcję do Brodnicy. Gwarancja 
długofalowej współpracy w oparciu 
o umowę o pracę, darmowy dowóz 
z Golubia-Dobrzynia, atrakcyjne za-
robki. 696 077 710 

Pilnie poszukuję opiekunki dla star-
szej osoby od lat 30-50. Wąbrzeźno 
i okolice. Tel. 661 724 198

Sprzedam mieszkanie 53 m2. Tel. 
600 159 745
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

usługi
DAMPOL transport wapna. tel. 694 498 284

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

FHU Olek Skład węgla. tel. 501 621 145

DAMPOL skład opału Małki. tel. 508 173 746

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

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

Skład opału, sprzedaż hurtowa  i detaliczna, praw-
dopodobnie najtańszy węgiel w okolicy, tel. 730 
015 103

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

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

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

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

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

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

aktywny wypoczynek
Hurtownia rowerów w Zieleniu - Sprzedaż,  
serwis, naprawa, tel. 605 418 025

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

Siłownia tylko dla kobiet DARIA, Golub-Dobrzyń, 
ul. Ceglana 4, tel. 508 741 237

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

Ośrodki
szkolenia kierowców

Rolnictwo / leśnictwo

Składy opału

REKLAMA W CGD

608 688 587
ZADZWOŃ

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

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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Dziesięciotysięczna siła
Powołania do Wojsk Obrony Terytorialnej jakie miały miejsce w maju spo-
wodowały, że liczebność piątego rodzaju sił zbrojnych przekroczyła 10 tysięcy 
żołnierzy.

Region

Świętowali mimo deszczu
GMINA RADOMIN  1 czerwca Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, wraz z KS-em Sokół Radomin, zorgani-
zował Sportowy Dzień Dziecka. Mimo kapryśnej pogody, uczestnikom dopisywały humory 

Dzień Dziecka w Polsce ob-
chodzony jest od 1950 roku,  
1 czerwca. W całym kraju różne 
instytucje organizują wydarze-
nia dla najmłodszych. Nie ina-
czej było w Radominie, gdzie na 
boisku sportowym grupa dzieci 
i młodzieży wzięła udział w ob-
chodach tego wyjątkowego świę-
ta. Nawet ulewny deszcz nie po-
krzyżował planów, bo oczekując 
na poprawę pogody, można było 
delektować się pysznymi lodami. 
Kiedy zza chmur wyjrzało słoń-
ce, rozpoczęła się sportowa ry-
walizacja. 

Oprócz Sokoła Radomin, do 
akcji włączyły się też: Iskra Dulsk 
oraz Strażak Płonne. Uczestnicy 
zostali podzieleni na sześć dru-
żyn, z której każda miała swojego 
kapitana. Krzysztof Marcinkow-
ski, Szymon Szyjkowski, Krzysz-
tof Czajkowski oraz Waldemar 
Jachowski objęli przywództwo 
nad dziećmi z Radomina i okolic, 
Jacek Laskowski prowadził Iskrę 
Dulsk, a drużynę Strażaka Płon-
ne – Dawid Rumiński. 

Po konkurencjach sprawno-
ściowych przyszedł czas na to, 
na co dzieci czekały najbardziej 

– Mini Turniej Piłki Nożnej. Bo-
isko było podzielone na trzy 
części, na których zostały roze-
grane mecze w systemie „każdy 
z każdym”. Wynik tego dnia jed-
nak miał drugorzędne znaczenie. 
Najważniejsze, że wszyscy bawili 
się świetnie, a uśmiechy nawet 
na moment nie schodziły z twa-
rzy uczestników. Po skończonych 
zawodach zawodnicy otrzymali 
pamiątkowe medale,  a następ-
nie każdy mógł posilić się upie-
czoną nad ogniskiem kiełbaską. 

(LB)
fot. GOKiS Radomin

W maju na kolejne szkolenia 
podstawowe i wyrównawcze sta-
wili się ochotnicy z Podlasia, Lu-
belszczyzny, Podkarpacia oraz Ma-
zowsza. Szeregi czterech brygad OT 
powiększyły się o kolejnych blisko 
600 ochotników, a liczebność WOT 
przekroczyła 10 tysięcy żołnierzy.

– Na duże zainteresowanie 
służbą w WOT ma wpływ wysoka 
jakość szkolenia oraz innowacyjne 
metody i narzędzia szkoleniowe, 
np. wykorzystanie potencjału by-
łych żołnierzy wojsk specjalnych – 
mówi ppłk Marek Pietrzak, rzecz-
nik prasowy z Dowództwa Wojsk 
Obrony Terytorialnej. – Szkolenie 
w WOT to nauka praktycznych 
umiejętności niezbędnych nie tyl-
ko na współczesnym polu walki, 

ale przydatnych też w codziennym 
życiu i pracy, jak np. udzielanie 
pierwszej pomocy czy kursy ope-
ratorów maszyn. Swoje miejsce 
w WOT znajdują osoby pracujące, 
specjaliści z różnych dziedzin, jak 
i poszukujący zatrudnienia. Obro-
na terytorialna to miejsce zarów-
no dla młodych, energicznych, 
jak i nieco starszych, z dużym do-
świadczenie życiowym i zawodo-
wym.

Wojska Obrony Terytorialnej 
są formacją ochotniczą, oznacza 
to, że decyzję o wstąpieniu do 
formacji można podjąć tak samo 
łatwo jak o wyjściu z niej. Dotych-
czasowe statystyki wskazują, że 
ubycia żołnierzy pełniących Tery-
torialną Służbę Wojskową (TSW) 

nie przekraczają 7 proc. stanów, co 
jest typową wartością dla formacji 
ochotniczych na świecie. 

W skali całego kraju wnioski 
o powołanie do WOT złożyło do tej 
pory ponad 17 tys. osób. Taka ilość 
kandydatów do służby pozwala 
planowo realizować proces two-
rzenia piątego rodzaju sił zbroj-
nych. Dowództwo WOT ocenia, że 
na koniec bieżącego roku formacja 
będzie liczyła 20 tysięcy żołnierzy, 
z czego 17 tysięcy będą stanowi-
li żołnierze pełniący Terytorialną 
Służbę Wojskową.

Na chwilę obecną szkole-
nie ochotników jest prowadzone 
w sześciu brygadach utworzonych 
w pierwszym i drugim etapie bu-
dowy formacji, tj. na Podlasiu, Lu-
belszczyźnie, Podkarpaciu, Mazow-
szu (dwie brygady) oraz na Warmii 
i Mazurach. Siedem kolejnych bry-
gad z województw Polski central-
nej, w tym 8. Kujawsko-Pomorska 
Brygada OT, obecnie buduje swoje 
struktury oraz przygotowuje się 
do szkolenia, które rozpocznie już 
w drugiej połowie bieżącego roku.

oprac. (ToB)
fot. nadesłane
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Dwa mecze, zero punktów
PIŁKA NOŻNA  Sokół Radomin rozegrał w zeszłym tygodniu dwa spotkania w ramach IV ligi. Podopieczni 
trenera Sławomira Rożka przegrali niestety oba mecze i są o krok od spadku do „okręgówki”

Porażka na wyjeździe
Mecz z Wisłą Nowe był klu-

czowy dla zawodników Sokoła, 
jeśli chodzi o wykaraskanie się ze 
strefy spadkowej (w zależności od 
wyników w innych ligach spad-
kiem zagrożone mogą być nawet 
cztery zespoły). Niestety, pierw-
szy kwadrans spotkania należał 
do gospodarzy, który mieli dwie 
dogodne sytuacje na objęcie pro-

wadzenia. Od 20. minuty to nasi 
zawodnicy zaczęli dochodzić do 
głosu, jednak nie przełożyło się 
to na zdobyte bramki. Wisła nadal 
napierała i w końcu, wykorzystując 
nieporadność defensorów z Rado-
mina, Michał Pokora strzelił gola 
na 1:0. Trzy minuty później, po 
strzale w długi róg, Szponikowski 
musiał po raz drugi wyciągać piłkę 
z siatki, a sędzia zaprosił oba ze-

społy na przerwę. Krótko po roz-
poczęciu drugiej połowy dyskusję 
i brak zorganizowania naszych za-
wodników wykorzystał Dropiński, 
który dograł precyzyjną piłkę ze 
środka pola do Horny, a ten strza-
łem pomiędzy nogami Szponikow-
skiego podwyższył na 3:0. Sokół 
próbował jeszcze szarpać, ale do-
skwierający obu jedenastkom upał 
sprzyjał bardziej bronieniu niż sza-
leńczemu pościgowi za bramkami. 
W doliczonym czasie gry, po wrzu-
cie z autu, wynik spotkania na 4:0 
strzałem głową ustalił Myścich.

– Wynik nie odzwierciedla 
przebiegu meczu – mówi trener 
Rożek. – Przez długie momenty 
graliśmy dobrze i mieliśmy bar-
dzo dużo niewykorzystanych sta-
łych fragmentów gry. Oddaliśmy 
dużo strzałów, jednak wiele z nich 
było niecelnych bądź blokowanych 
przez przeciwnika.

Emocjonująco z Polonią
W niedzielę na stadion w Ra-

dominie przyjechała Polonia Byd-
goszcz, czyli trzecia siła IV ligi. 
Spotkanie od początku stało na 

wysokim poziomie. Obie druży-
ny miały swoje sytuacje. Strzały 
zawodników Sokoła były najczę-
ściej blokowane przez obrońców 
przyjezdnych, natomiast Polonia 
w najgroźniejszej sytuacji obiła 
słupek bramki strzeżonej przez 
Szponikowskiego. Akcje błyska-
wicznie przenosiły się z jednego 
pola karnego na drugie. Brakowa-
ło jednak tego, co jest solą futbolu 
– goli.

W drugiej połowie za to worek 
z bramkami rozwiązał się aż nadto. 
W 49. minucie sędzia podyktował 
rzut karny dla Polonii, pewnie za-
mieniony na bramkę przez Patryka 
Podolskiego. Goście nie nacieszyli 
się zbyt długo prowadzeniem, po-
nieważ już chwilę później na prze-
ciwległym polu karnym także do-
szło do przewinienia, a jedenastkę 
wykorzystał Paweł Jachowski. 10 
minut później sędzia dopatrzył się 
przewinienia przed polem karnym 
Sokoła. Do rzutu wolnego pod-
szedł Rafał Kubacki i cudownym 
strzałem w okienko wyprowadził 
gości na prowadzenie. Sokół zare-

agował na tę bramkę w stylu: „Ja 
nie strzelę ładniejszej? Potrzymaj 
mi piwo” i już dwie minuty później 
Paweł Jachowski przepięknie huk-
nął z powietrza, nie dając szans 
golkiperowi Polonii. Sześć minut 
później sędzia podyktował nieste-
ty kolejny rzut karny po przewinie-
niu Piotra Piotrowskiego, a bram-
kę niskim strzałem zdobył Tomasz 
Sarnowski. Po tej kanonadzie oba 
zespoły nieco zwolniły tempo. 
Sokół próbował atakować prawą 
stroną boiska, ale niewiele wy-
chodziło z tych rajdów. W doliczo-
nym czasie gry Sokół zmarnował 
najlepszą okazję do wyrównania, 
kiedy po dograniu Czajkowskiego 
jeden z naszych zawodników od-
dał słaby strzał, z którymi golkiper 
przyjezdnych nie mógł mieć żad-
nych kłopotów.

W następnej kolejce Sokoła 
czeka wyjazdowy mecz ze Startem 
Warlubie, który obecnie zajmuje 9. 
miejsce w lidze. Początek spotka-
nia w sobotę o godzinie 17.00.

Tekst i fot. 
(LB)

WISŁA NOWE 
VS.

SOKÓŁ RADOMIN

4 (2: 0) 0
Skład

M. Szponikowski – Grochocki 
(45’ Bruzdewicz), Czajkowski, 
D. Muchewicz, K. Marcinkowski, 
W. Jachowski, K. Szponikowski, 
Przemysław Jachowski (60’ K. 
Muchewicz), Paweł Jachowski 
(70’ Szyjkowski ), P. Marcinkowski, 
Piotrowski

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

SOKÓŁ RADOMIN 
VS.

POLONIA BYDGOSZCZ

2 (0: 0) 3
Gole

Paweł Jachowski x2

Skład

M. Szponikowski – Pukłacki (26’ P. 
Piotrowski), Czajkowski, Szyjkow-
ski, W. Jachowski, K. Szponikowski 
(56’ Muchewicz), P. Jachowski, 
Marcinkowski, Bruzdewicz (53’ 
Grochocki), Filiński, R. Piotrowski
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Wędkarstwo

Wędkarski Dzień Dziecka
W niedzielne przedpołudnie Koło Miejskie PZW „Drwęca” zorganizowało dla mło-
dych Dzień Dziecka. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Uczestnicy spotkali się 
nad jeziorem Handlowy Młyn. 
W wydarzeniu wzięło udział po-
nad 50 dzieci, które na swoje 
święto przybyły wraz z rodzi-
cami i opiekunami – najwięk-
szymi kibicami młodych węd-
karzy. W zawodach zwyciężył 
Franciszek Jabłoński. Kolejne 

miejsca zajęli: Adam Zamorow-
ski i Kacper Piasecki. Zwycięzcy 
otrzymali pamiątkowe puchary 
i atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

Wszyscy uczestnicy mogli 
liczyć też na nagrody niespo-
dzianki. Odbyło się ponadto lo-
sowanie roweru, przekazanego 
przez wędkarza Romana Bry-

morę. Nagroda powędrowała do 
Weroniki Balińskiej. 

Impreza odbyła się przy 
wsparciu finansowym urzędu 
miasta oraz lokalnych sponso-
rów. Organizatorzy składają im 
podziękowania.

Tekst i fot. 
(Maw)

Emocjonujące derby dla Iskry
PIŁKA NOŻNA  W 27. kolejce okręgówki Iskra Ciechocin podejmowała na własnym obiekcie Drwęcę Go-
lub-Dobrzyń. Po zaciętym pojedynku lepsi okazali się gospodarze, wygrywając 3:2 po golu w doliczonym 
czasie gry

Dla obydwu drużyn było to 
spotkanie o sześć punktów. Iskra 
potrzebowała zwycięstwa, aby 
odskoczyć od strefy zagrożonej 
spadkiem. Natomiast Drwęca była 
w dramatycznej sytuacji i rele-
gacja do A-klasy zaglądała pod-
opiecznym trenera Łukasza Kierz-
kowskiego w oczy coraz bardziej. 
Licznie zgromadzeni kibice mogli 
więc liczyć na ciekawe widowisko. 

Po pierwszych dwudziestu 
minutach pewne było jedno – go-
ście zostali w szatni. Iskra robiła 
z przyjezdnymi co chciała i już 
w 8. minucie niepilnowany Jan 
Kulasiński posłał piłkę w lewy 
górny róg bramki Bojanowskiego. 
Jedenaście minut później kolejny 
błąd obrony gości wykorzystał 
Sebastian Nurowski i było 2:0. 
Drwęca po dwóch ciosach powoli 

zaczęła się przebudzać. W 25. mi-
nucie Kamil Góral strzelił z rzutu 
wolnego tuż obok bramki. Dwie 
minuty później Góral posłał do-
środkowanie do Sitkowskiego, ale 
ten nie sięgnął piłki. Drwęca nie 
ustawała w atakach i w końcu 
przyniosło to efekt w postaci gola 
Artura Pagie w 32. minucie. Wynik 
2:1 do przerwy zwiastował duże 
emocje w drugiej części spotkania. 
I w istocie tak było. Krótko po 
wznowieniu spotkania ponow-
nie dogrywał Kamil Góral, piłka 
padła łupem Karola Gołosia, któ-
ry doprowadził do remisu. W 54. 
minucie przed szansą stanął Pa-
tryk Łęgowski, ale zawodnik Iskry 
strzelił nad bramką. Tempo spo-
tkania w drugiej połowie spotka-
nia nieco spadło. Upalna pogoda 
dawała się we znaki obydwu je-
denastkom. W 70. minucie boisko 
wskutek kontuzji musiał opuścić 
Piotr Pukłacki. Dziesięć minut 

później znowu zrobiło się groźnie, 
kiedy po dograniu z wolnego Piotr 
Kiełbasiewicz staranował Daniela 
Sielskiego i potrzebna była pomoc 
medyczna. I kiedy wydawało się, 
że mecz zakończy się remisem, 
w doliczonym czasie gry niepilno-
wany Paweł Wieczyński dostał pił-
kę w polu karnym, a chwilę póź-
niej futbolówka, po rykoszecie, 
wpadła w okienko bramki gości. 

Zawodnicy i kibice Drwęcy 
domagali się odgwizdania spa-
lonego, jednak sędzia pozostał 
niewzruszony. Gościom puściły 
nerwy, a Kamil Góral i Artur Lu-
bieński zobaczyli czerwone kartki. 
Po chwili sędzia zakończył spo-
tkanie i Iskra mogła cieszyć się 
z drugiego zwycięstwa w rundzie 
wiosennej.     

Po tym spotkaniu drużyna 
z Ciechocina awansuje na 11. miej-
sce i z dorobkiem 28 punktów za-
gra w najbliższą sobotę na wyjeź-

ISKRA CIECHOCIN 
VS.

DRWĘCA GOLUB-DOBRZYŃ

3 (2: 1) 2
Gole

Kulasiński, Nurkowski, 
Wieczyński – Pagie, K. Gołoś

Skład Sokoła:

Iskra: Sielski – Kubik, P. Kulasiński, Wie-
czyński (90’+1 Janicki), Kopaczewski (90’ 
Burak), Łęgowski (65’ Sadowski), Ciechacki, 
Nurkowski, Gorczyński, Kulasiński, Jurgielski

Drwęca: Bojanowski, Gajewski, Kiełbasie-
wicz, Sitkowski (72’ Dejewski), Pukłacki (70’ 
Niburski),D. Gołoś (67’ Lubieński), K. Gołoś, 
Studziński, Rutkowski, Góral, Pagie

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

dzie z Gromem Więcbork. Drwęca 
natomiast zajmuje przedostatnią 
lokatę, mając punkt przewagi nad 
ostatnim w tabeli Torem Laskowi-
ce Pomorskie, z który zagra u sie-
bie w najbliższą sobotę o 17.00.

Tekst i fot. (LB)


