
We wtorek 12 czerwca, w go-
dzinach porannych, kryminalni 
z Golubia-Dobrzynia zapukali do 
drzwi jednego z mieszkań w mie-
ście i potwierdzili swoje wcze-
śniejsze ustalenia, że dwaj za-
mieszkujący tam bracia posiadają 
narkotyki. 

– W pokoju zajmowanym 
przez 21-latka policjanci znaleźli 
0,60 gram suszu roślinnego, któ-
rym po zbadaniu testerem okaza-
ła się być marihuaną. Natomiast 

w pokoju starszego brata krymi-
nalni znaleźli 0,40 gram amfeta-
miny wraz z wagą elektroniczną 
– mówi asp. sztab. Małgorzata 
Lipińska z KPP Golub-Dobrzyń.

Dzień później bracia usłyszeli 
zarzuty posiadania narkotyków. 
Mężczyźni byli już wcześniej kara-
ni za tego rodzaju przestępstwo. 
Teraz za swoje czyny odpowiedzą 
przed sądem. Grozi im do trzech 
lata pozbawienia wolności.

(red), fot. KPP

Golub-Dobrzyń

Narkobracia zatrzymani
Policjanci z Golubia-Dobrzynia zatrzymali dwóch 
braci: 21 i 25-latka, którzy w miejscu zamieszkania 
posiadali narkotyki. Grozi im do trzech lat pozbawie-
nia wolności.
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Drwęca 
wstanie z kolan? 

GOLUB-DOBRZYŃ  Drwęca Golub-Dobrzyń z hukiem spadła 
z ligi okręgowej, przegrywając 0:8 z KS-em Łochowo. Wiadomo 
już, że Łukasz Kierzkowski pożegna się z posadą trenera, a pre-
zes Grzegorz Górecki zapowiada nowe otwarcie w klubie
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Ostatnie miesiące to dla 
Drwęcy równia pochyła. Klub, któ-
ry aspirował do bycia piłkarskim 
liderem naszego powiatu, na ko-
lejkę przed końcem rozgrywek ligi 
okręgowej zajmuje ostatnie miej-
sce w szesnastozespołowej tabeli. 
Po 29 meczach drużyna Łukasza 
Kierzkowskiego zgromadziła zale-
dwie 20 punktów, tracąc 99 goli. 

– Trudno myśleć o utrzyma-
niu w piątej lidze w sytuacji, gdy 
frekwencja na treningach jest na 
bardzo niskim poziomie, a więk-
szość zawodników nie przepraco-
wała należycie zimowego okresu 
przygotowawczego i to ma nieste-

Z końcem sezonu Łukasz Kierzkowski 
przestanie pełnić funkcję 
szkoleniowca Drwęcy

ty odzwierciedlenie w przygotowa-
niu motorycznym tych chłopaków 
– przyznaje Kierzkowski. – Biorę 
jednak pełną odpowiedzialność za 
wyniki. Podjąłem decyzję, że mecz 
z Serockiem będzie moim ostat-
nim w Golubiu. Chciałbym podzię-
kować Grzegorzowi Góreckiemu, 
zarządowi klubu oraz całej druży-
nie za ten cały okres pracy.

Spadek klubu do A-klasy kibi-
ców boli tym bardziej, że golubsko-
dobrzyńska jedenastka przegrywa 
rywalizację z innymi zespołami 
z naszego powiatu. Sokół Radomin 
ma za sobą sezon w IV lidze, co 
prawda zakończony spadkiem, ale 
kibice zgodnie przyznają, że klub 
nie przyniósł wstydu, rywalizując 
jak równy z równym z wyżej noto-
wanymi zespołami z Bydgoszczy, 
Brodnicy czy Rypina. W okręgówce 
Drwęca oglądała plecy Promienia 
Kowalewo Pomorskie oraz Iskry 
Ciechocin. Jak przyszłość klubu, 
po spadku, widzi prezes Grzegorz 
Górecki? 

– Trenerowi kończy się umo-
wa i nie wyraził chęci dalszej 
współpracy – mówi Górecki. – Na 
tę chwilę nie mamy zastępcy, szu-
kamy nowego szkoleniowca. Jest 
zaplanowane spotkanie, podczas 

którego przedyskutujemy sytuację 
klubu. Czeka nas także rozmowa 
z zawodnikami, musimy wiedzieć, 
kto chcę nadal grać dla Drwęcy. 
Oczywiście, chciałbym żebyśmy 
jak najszybciej wrócili do klasy 
okręgowej, ale wszystko sprowa-
dza się do funduszy. Przykładowo, 
żeby zachęcić do gry w Drwęcy 
wyróżniających się graczy z są-
siednich klubów z powiatu, musi-
my mieć na to odpowiednie środ-
ki. Mam wrażenie, że w naszym 
mieście powstało błędne koło. 
Dobrze, że inwestuje się w dzieci 
i młodzież, ale wsparcia potrzebu-
je także piłka seniorska. Nie wy-
starczy, że zrozumie to jedna czy 
dwie osoby. Sens muszą w tym 
przede wszystkim widzieć lokalni 
przedsiębiorcy. Nie ukrywam, że 
szukamy sponsorów, także tych 
ogólnopolskich. Chcemy w Golu-
biu-Dobrzyniu stworzyć klimat dla 
piłki seniorskiej. 

W kolejnym wydaniu naszego 
tygodnika ukaże się wywiad z pre-
zesem Grzegorzem Góreckim, 
w którym szerzej poruszymy pro-
blemy Drwęcy. Więcej o ostatnich 
meczach na str. 31.

(ToB)
fot. archiwum



W najbliższy weekend na 
golubskim wzgórzu odbędzie się 
X Jubileuszowa Wystawa i Zlot 
Starych Ciągników i Maszyn rol-
niczych województwa kujawsko-
pomorskiego. W imprezie swój 
udział zapowiedziało ponad 100 
wystawców z całej Polski. Atrak-
cją wystawy będą m.in. maszyny 
parowe z końca XIX i XX wieku. 

Jak zapewniają organizato-
rzy, czyli Stowarzyszenie „Retro 
traktor” z Golubia-Dobrzynia, bę-
dzie okazja do samodzielnej prze-
jażdżki starymi ciągnikami. 

(Maw) 
fot. nadesłane

Program
Sobota: 
10.00 – Uroczyste otwarcie zlotu 
10-14 – Prezentacja ciągników i maszyn 
na placu wystawienniczym 
15-16 – Parada ciągników ulicami 
miasta 
16-18 – Dalsza prezentacja eksponatów 
Niedziela: 
8-15 – Prezentacja maszyn na placu 
wystawienniczym – pokazy, przejażdżki
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Golub-Dobrzyń

Retro-wystawa na zamku
Zbliżający się weekend to dla mieszkańców naszego miasta okazja do spotkania 
z historią motoryzacji. Zbliża się tradycyjna wystawa ciągników, które lata temu 
jeździły po naszych drogach.

udany debiut muszli
goLUB-DoBrZYŃ  Po raz pierwszy po remoncie muszla kon-
certowa ożyła. Ponad 200 osób obejrzało seans filmowy w cie-
kawym, jak twierdzi dyrektor domu kultury, miejscu
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Dom Kultury w Golubiu-Do-
brzyniu, w ramach współpracy 
z Letnim Kinem Orange, organi-
zuje cyklicznie seanse filmowe. 
Tym razem letnie kino zorgani-
zowano w nowo wyremontowa-

nej muszli koncertowej.
– W tym roku po raz pierw-

szy w scenerii zrewitalizowanej 
muszli koncertowej mogliśmy 
oglądać film – mówi Agniesz-
ka Matyjasik. – Ciepły wieczór 

i film w klimatach Prowansji 
pozwoliły się zrelaksować i miło 
spędzić czas ze znajomymi. Or-
ganizatorzy zadbali o bardzo 
dobry sprzęt i nagłośnienie, 
co było dodatkowym atutem, 
a także pakiet startowy będący 
miła niespodzianką dla każdego 
widza.

Na seans przybyło ponad 
200 osób.

– Wszystkie leżaki, a było 
ich 60, były zajęte, na trybunach 
też było sporo osób – mówi dy-
rektor golubsko-dobrzyńskiego 
domu kultury Artur Niklewicz. – 
Myślę, że było ponad 200 osób. 
Pojawiło się dużo młodzieży. 
Idea remontu tego miejsca była 
bardzo trafna i sama lokali-
zacja spodobała się partnero-
wi. Przedstawialiśmy mu kilka 
miejsc i wybrał właśnie muszlę. 
Ona sprawdza się pod kątem 
takich imprez, szkoda tylko, że 
jest nieszanowana i niszczona, 
nawet teraz, po rewitalizacji. 
A przecież to nasze wspólne do-
bro, dobro mieszkańców i po-
winniśmy je szanować. 

(nał)
fot. nadesłane

Pobite niemowlę?
7-miesięczna dziewczynka trafiła z poważnymi ob-
rażeniami do szpitala. Miała złamaną rękę, obojczyk 
i liczne siniaki. Matka dziecka została aresztowana na 
trzy miesiące. 

Region

Dziecko wraz z matką miesz-
kało w jednej z podbrodnic-
kich wsi. Martyna C. zgłosiła się 
z niemowlęciem do przychodni 
w Brodnicy. Stan dziecka okazał 
się na tyle poważny, że konieczne 
było natychmiastowe przetrans-
portowanie go do szpitala w To-
runiu. Okazało się, że ma zała-
mane przedramię, obojczyk oraz 
liczne siniaki.

– Powołany biegły stwierdził, 
że niemowlę ma złamane przed-
ramię oraz stare kilkutygodnio-
we złamanie obojczyka – mówi 
szefowa brodnickiej prokuratu-
ry Alina Szram. – Dziecko miało 
też liczne siniaki. Matka dziecka 
usłyszała zarzut znęcania się nad 
dzieckiem ze szczególnym okru-
cieństwem. Złożyliśmy do sądu 
wniosek o trzymiesięczny areszt 
dla matki dziecka z dwóch powo-
dów. Po pierwsze jest to obawa 
mataczenia, a po drugie to prze-
stępstwo jest zagrożone karą do 
10 lat pozbawienia wolności.

Jak informuje prokuratura, 
matka nie przyznaje się do winy. 
Twierdzi, że dziecko siniaki ma 
od zabawek, a złamanie powsta-
ło, kiedy maleństwem opiekował 

się konkubent, bo dziecko miało 
cztery dni wcześniej (przed zgło-
szeniem się do przychodni) spaść 
z kanapy. Śledztwo w sprawie 
trwa. Prokuratura nie daje wiary 
tym wyjaśnieniom, dlatego spra-
wa toczy się dwutorowo.

–  Oprócz postępowania 
karnego toczy się postępowanie 
przygotowawcze do pozbawienia 
władzy rodzicielskiej matki – do-
daje Alina Szram. – Trwają ustale-
nia, gdzie dziecko może trafić po 
wyjściu ze szpitala, kto zajmie się 
opieką nad nim.

Jak dowiedzieliśmy się nie-
oficjalnie rodzina ta nie cieszy 
się dobrą opinią. Także dziadko-
wie dziecka nie przekazali matce 
prawidłowych wzorców, dlatego 
rozważane jest przekazanie nie-
mowlęcia rodzinie zastępczej.

– To dziecko musiało moc-
no płakać z bólu – mówi jeden 
z brodnickich lekarzy – Złamany 
obojczyk nie będący odpowiednio 
i szybko leczony oraz usztywnio-
ny, powoduje silny promieniujący 
ból. Jeśli do tego dodać złamane 
przez cztery dni przedramię, to 
dziecko po prostu cierpiało.

(nał)

gmina CieChoCin  Cieszyński z absolutorium

Na ostatniej sesji Rady Gminy Ciechocin wójt Jerzy Cieszyński otrzymał 
absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu większością 
10 głosów za, 4 przeciw. Jerzy Cieszyński odebrał gratulacje oraz kwiaty.

(nał)
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Ujęli wandala
Golubsko-dobrzyńscy kryminalni już po dwóch 
dniach od zgłoszenia wyjaśnili sprawę uszkodzenia 
pojazdu zaparkowanego na jednym z osiedli w mie-
ście. Podejrzanym okazał się 27-letni mieszkaniec Go-
lubia-Dobrzynia.

Golub-DobrzyńGrozili policjantowi
REGION  Mieszkaniec naszego powiatu, w towarzystwie dwóch 
kolegów, groził policjantowi z Lipna, że go zabije. Po ustaleniu 
sprawców okazało się, że to niejedyne ich przestępstwo

R E K L A M A

W poniedziałek 11 czerwca 
policjanci zostali poinformowani 
przez mieszkańca Golubia-Do-
brzynia o tym, że uszkodzony 
został jego samochód osobowy 
marki Fiat, zaparkowany na te-
renie parkingu niestrzeżonego 
w pobliżu miejsca zamieszkania. 
Straty powstałe w wyniku uszko-
dzenia samochodu właściciel wy-
cenił na kwotę 4 tys. zł.

– Sprawą tą zajęli się kry-
minalni, których ustalenia po 

dwóch dniach doprowadziły na 
trop sprawcy uszkodzenia – tłu-
maczy asp. sztab. Małgorzata 
Lipińska z KPP Golub-Dobrzyń. 
– Okazał się nim 27-letni miesz-
kaniec miasta, który przyznał się 
do celowego uszkodzenia pojaz-
du. 

Mężczyzna usłyszał zarzut. 
Teraz za uszkodzenie samocho-
du grozi mu do 5 lat pozbawienia 
wolności.

(ToB), fot. ilustracyjne

We wtorek (12.06) policjant po 
służbie wracał z żoną do domu. 
Wjazd na posesję utrudniło mu 
stojące we wjeździe BMW i „wizy-
ta” trzech mężczyzn. Jeden z nich 
groził mężczyźnie, także pozba-
wieniem życia. Sytuację uwiary-
gadniała broń skierowana w stro-
nę funkcjonariusza przez jednego 
ze sprawców.

– Policjant niezwłocznie 
zgłosił całe zajście i złożył zawia-
domienie o groźbach karalnych. 
W wyniku podjętych działań 
funkcjonariusze szybko zatrzy-

mali wskazany pojazd, którym 
poruszało się dwóch sprawców: 
22-letni mieszkaniec powiatu go-
lubsko-dobrzyńskiego i 27-letni 
mieszkaniec powiatu lipnowskie-
go. W trakcie przeszukania pojaz-
du którym poruszali się zatrzy-
mani, funkcjonariusze ujawnili 
broń pneumatyczną. Amunicję do 
niej odnaleziono podczas prze-
szukania mieszkania 22-latka. 
Przy drugim z nich funkcjonariu-
sze znaleźli amfetaminę – mówi 
mł. asp. Małgorzata Małkińska 
z KPP Lipno.

Trzeci ze sprawców, 33-letni 
mieszkaniec powiatu lipnow-
skiego, został zatrzymany w śro-
dę (13.06) rano. Po zatrzymaniu 
podejrzanych okazało się, że to 
nie jedyne przestępstwo jakiego 
mężczyźni się dopuścili. Dzień 
wcześniej od innego mężczyzny 
żądali pieniędzy, grożąc że jeśli 
nie zapłaci, zrobią krzywdę jemu 
i jego rodzinie.

W sumie 27-latek usłyszał 
dwa zarzuty gróźb karalnych, za-
rzut wymuszenia rozbójniczego 
i posiadania narkotyków. W piątek 
(15.06) sąd przychylił się do wnio-
sku o areszt dla niego. 22-latek 
odpowie zaś za usiłowanie wy-
muszenia rozbójniczego i zmu-
szanie przemocą do określonego 
zachowania przy wykorzystaniu 
broni. On również najbliższe trzy 
miesiące spędzi w areszcie.

Mężczyznom grozi do 10 lat 
więzienia. Trzeciemu ze spraw-
ców, 33-latkowi, za kierowanie 
gróźb karalnych grozi do 2 lat po-
zbawienia wolności.

(ak), fot. KPP Lipno
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Nowe oblicze starówki 
GOLUB-DOBRZYŃ  Już niedługo golubska starówka zmieni swój wizerunek. Na rynku pojawi się plene-
rowa wystawa poświęcona naszemu miastu 

Konkurs z racji setnej rocz-
nicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości ściśle nawiązywał 
do tematyki patriotycznej w sze-
rokim znaczeniu tego słowa. 

– Zadaniem konkursowym 
było napisanie wiersza związa-
nego z Polską, patriotyzmem 
a także wykonanie zdjęcia, któ-
re będzie przedstawiało miejsce, 
wydarzenie lub obelisk związane 
bezpośrednio z Polską lub też 
własnym regionem zamieszka-
nia, walkami o niepodległość 
czy też innym miejscem pamię-
ci – mówi nauczyciel Dawid Sta-
chowski. 

Nikodem napisał wiersz 
„Mały Patriota” i wykonał pod-
czas wycieczki szkolnej do War-
szawy zdjęcie pomnik Małego 
Powstańca, zdjęcie ściśle nawią-
zywało do treści utworu. Uczeń 
w konkursie otrzymał wyróżnie-
nie. 

(ToB)
fot. nadesłane

Wystawa to pokłosie wcze-
śniejszej ekspozycji, zorganizo-
wanej w domu kultury – „Golub-
Dobrzyń – ziemia pogranicza”.

– Obecna wystawa będzie 
składała się z dwóch etapów – 
opowiada Artur Niklewicz,  dy-
rektor domu kultury. – W pierw-
szym etapie, otwartym w lipcu, 
będzie przedstawiona historia 
naszego miasta, jego wczesne 
losy, zabytki i ciekawe miejsca. 
W drugim etapie zostaną zapre-
zentowane dzieje odzyskania 
niepodległości przez nasze pań-
stwo i miasto Golub-Dobrzyń.

Wystawa będzie pokazana O wystawie z pasją opowiada Artur Niklewicz

w formie plansz ustawionych 
wokół rynku. Oprócz wspomnia-
nej historii, mieszkańcy i turyści 
będą mogli poznać charaktery-
styczne punkty, miejsca, które 
warto zobaczyć. Będą również 
mapy naszego miasta, te współ-
czesne, jak i te starodawne. Nie 
zabraknie szlaków turystycz-
nych. 

– Golub-Dobrzyń był mia-
stem granicznym. Tu przebiegała 
granica między dwoma zaborami: 
pruskim i rosyjskim. Mało miast 
ma tak bogatą historię, którą na-
prawdę warto pokazać – podkre-
śla dyrektor domu kultury.

Ekspozycja nie powstałaby 
bez zaangażowania miejscowych 
historyków –  Szymona Wiśniew-
skiego, Ryszarda Kowalskiego 
i Edwarda Bartkowskiego. W pro-
jekcie biorą również udział: Ewa 
Każmierkiewicz i Piotr Tuliszew-
ski – miłośnicy naszego miasta. 
Nie sposób pominąć także prof. 
Piotra Bireckiego – historyka 
sztuki z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika z Torunia. Nad cało-
ścią wystawy patronat sprawuje 
Urząd Miasta Golubia-Dobrzy-
nia.

Tekst i fot.
(Maw)

Gmina Golub-Dobrzyń

50 lat razem
Cztery pary z gminy Golub-Dobrzyń świętowały  
11 czerwca 50-lecie małżeństwa.

Prezydenckie medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie 
otrzymali: Eryka i Kazimierz Bo-
cianowscy, Renata i Franciszek 
Ossowscy, Krystyna i Jerzy Ko-
łodziejscy oraz Ewa i Zygmunt 
Zapaśnik. 

Medale wręczył wójt Ma-
rek Ryłowicz. Oprócz nich, pary 
otrzymały życzenia i podzięko-
wania za to, że stanowią przy-
kład dla młodego pokolenia 
mieszkańców gminy. W uroczy-
stości uczestniczył także prze-
wodniczący rady gminy Bogdan 
Jagielski. Świętującym życzymy 
kolejnych, pięknych rocznic ślu-
bu, ku uciesze dzieci i wnuków.

(pw)
fot. nadesłane

Przedszkole na medal
Działają od niespełna roku, a na swoim koncie mają już tytuł „Przedszkola na 
Medal”. Mowa o pierwszym w naszym powiecie przedszkolu dla dzieci niepełno-
sprawnych – Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Adaś” w Gałczewie.

Gmina Golub-Dobrzyń

Gala rozdania tytułów lau-
reatom konkursu „Przedszkole 
na Medal” odbyła się w miniony 
czwartek w siedzibie Wyższej 
Szkoły Bankowej w Bydgoszczy. 
Plebiscyt miał zasięg wojewódz-
ki. Najlepsze przedszkola, oprócz 

zaszczytnego tytułu, otrzymały 
upominki.

– Jesteśmy bardzo wdzięcz-
ni wszystkim osobom, które od-
dały na nas głos – mówi Walde-
mar Licznerski, prezes Fundacji 
„Pomagam”. – Jesteśmy bardzo 

młodą placówką, która ma nie-
spełna rok, a już udało nam 
się osiągnąć takie wyróżnienie, 
z którego jesteśmy niezmiernie 
dumni. 

(pw)
fot. nadesłane

Zwycięstwo Nikodema
z patriotyzmem w tle
Nikodem Stasiak, uczeń klasy V Szkoły Podstawowej 
im. Dziewanowskich w Płonnem, otrzymał wyróż-
nienie w IV Ogólnopolskim Konkursie Fotograficz-
no-literackim „Zamknij w kadrze – opowiedz piórem 
z biało-czerwonym atramentem”. 

Gmina Radomin
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Działają już 100 lat
GMINA ZBÓJNO  W sobotę jednostka Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Zbójnie obchodziła 100-lecie swej działalności. Stra-
żacy otrzymali z tej okazji nowy sztandar

R E K L A M A

Uroczystości poprzedziła 
msza święta odprawiona przez 
ks. Henryka Zagórowicza. Pod-
czas uroczystości nastąpiło 
pożegnanie starego sztanda-
ru i zarazem poświęcenie oraz 
wprowadzenie nowego, ufundo-
wanego przez mieszkańców oraz 
sponsorów. 

Strażacy ze Zbójna gościli 
przedstawicieli jednostek OSP 
z terenu gminy Zbójno i całego 
powiatu golubsko-dobrzyńskie-

go, a także OSP Giżynek z powia-
tu rypińskiego. Oprócz lokalnej 
społeczności oraz sponsorów, 
w obchodach wzięli udział wójt: 
Katarzyna Kukielska, wicewo-
jewoda Józef Ramlau, zastęp-
ca komendanta wojewódzkie-
go Państwowej Straży Pożarnej 
w Toruniu Jacek Kaczmarek, pre-
zes Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP w Toruniu Zdzisław 
Dąbrowski, komendant powiato-
wy PSP w Golubiu-Dobrzyniu Pa-

weł Warlikowski, prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
Dariusz Mężykowski. Zarząd po-
wiatu golubsko-dobrzyńskiego 
reprezentował Jacek Foksiński.

Podczas uroczystości za dłu-
goletnią służbę w szeregach OSP 
Zbójno uhonorowani zostali dru-
howie. Obchody uświetniły wy-
stępy orkiestry dętej oraz dzieci 
z Zespołu Szkół w Zbójnie.

(szyw)
fot. nadesłane

Z HISTORII OSP ZBÓJNO
Straż w Zbójnie założona zosta-
ła w 1918 roku jako organizacja do 
walki z pożarami. W późniejszym 
czasie została przemianowana jako 
Ochotnicza Straż Pożarna. Jedno-
stce Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zbójnie w 1968 roku został nada-
ny sztandar. Decyzją nr 46/15/KSRG 
Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej w Warszawie z dniem 
5 kwietnia 1965 roku jednostkę OSP 
w Zbójnie włączono Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 
Obecnie jednostka posiada nowy 
sprzęt samochód bojowy „Merce-
des” i nową strażnicę. Przy jednostce 
działają dwie Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze.

W uroczystościach brali udział druhowie z niemal całej gminy oraz zaprzyjaźnionych jednostek

Z okazji 100-lecia strażacy otrzymali nowy sztandar

Polska historia 
zawsze w cenie
13 czerwca w budynku GOKIS w Radominie Andrzej 
Szalkowski, dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej 
w Rypinie, mówił o znaczeniu symboli narodowych. 

Gmina Radomin

Szalkowski opowiadał o hi-
storii powstania godła Polski, 
dlaczego mamy biało-czerwone 
barwy, jak i gdzie powstał hymn 
Polski. Wszystko związane było 
z tematyką patriotyczną. 

– Mamy szansę ukierunkować 
zachowania patriotyczne – zwra-
ca uwagę Szalkowski. – Nauczyć 
szacunku do barw narodowych, 
hymnu. Pokazać w ciekawy spo-
sób naszą historię. Mamy zamiar 
nauczyć młodzież jak wykonać 
kotyliony. Te lekcje są bardzo cen-
ne, mogą uzmysłowić w jaki spo-

sób dochodziliśmy do własnego 
państwa. To bardzo ważne. 

Lekcja związana była z ob-
chodami 100-lecia niepodległości 
Polski. Udział w niej wzięły dzieci 
i młodzież z Zespołu Szkół w Ra-
dominie z filią w Dulsku – razem 
około 200 osób. Organizatorem 
wydarzenia był GOKIS , współor-
ganizatorem – Gminna Biblioteka 
Publiczna w Radominie, a w aran-
żacji spotkania pomógł miejscowy 
historyk Zbigniew Fodrowski.

(ToB)
fot. nadesłane
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Golubsko-Dobrzyński Dom 
Kultury przygotował inscenizację 
powieści Wiktora Hugo –„Nędz-
nicy”. Spektakl ma formę musi-
calu, a występuje w nim ponad 
40 uczniów miejscowych szkół. 
Przedstawienie reżyseruje ani-
matorka kultury Paulina Gralik.  
Jest to już szósta inscenizacja 
teatralna wystawiana w naszym 
domu kultury. Czy spektakl bę-
dzie cieszył się takim zaintereso-

waniem jak uprzednio wystawia-
ny „Upiór w operze”?  

– Dzięki powstaniu grupy 
teatralnej w miejscowym domu 
kultury możemy realizować swo-
je pasje teatralne. Współpraca 
w grupie otwiera nas na innych, 
a każda sztuka, którą prezentuje-
my jest okazją do osobistego roz-
woju – opowiadają aktorki Julia 
Rutkowska i Natalia Pokorowska. 

Przedstawienie opowiada 

o trudnym życiu młodych ludzi 
w okresie Rewolucji Francuskiej, 
w latach 1815-1825. Spektakl od-
będzie się 25 i 26 czerwca 2018 r. 
o godzinie 19.00. Bilety w cenie 10 
zł można zakupić w sekretariacie 
domu kultury. Informujemy, że 
ze względów organizacyjnych bi-
lety nie będą sprzedawane w dniu 
spektaklu. Musical od 12 lat. 

Tekst i fot. (Maw)

„Za drzwiami przedszkola 
czekają wakacje, a lato zaczy-
na słoneczne wariacje” –  tymi 

słowami najmłodsi mieszkańcy 
gminy Ciechocin zaprosili na 
zakończenie ich roku przed- Nauczycielki z przedszkola w Elgiszewie otrzymały od dzieci kwiaty

Najmłodsi przygotowali występ muzyczny

Najlepsi czytelnicy otrzymali w nagrodę książki

Gmina Ciechocin

Powitali wakacje
Dzieci z oddziału przedszkolnego zakończyły rok 
szkolny. W ramach tego przygotowano występ i po-
częstunek dla rodziców.

Ad vocem

W poprzednim numerze błędnie podaliśmy nazwę Koła Gospodyń Wiej-
skich. Oczywiście na Festiwalu Jakuba w Elgiszewie prezentowało się koło 
z Kujaw, a nie jak napisaliśmy z Rudawia. Za pomyłkę przepraszamy.

(nał)

Aktorskie emocje
GOLUB-DOBRZYŃ  W najbliższy poniedziałek w golubsko-do-
brzyńskim domu kultury planowana jest prapremiera spekta-
klu „Cienie”. Zapowiada się uczta teatralna dla mieszkańców 
naszego miasta

szkolnego. Dzieci z grup „Grosz-
ki” i „Biedronki” przygotowały 
przedstawienie muzyczne, któ-
re z zachwytem obejrzeli rodzi-
ce i goście.

– To był prawdziwy arty-
styczny występ – mówił Dariusz 
Jaskólski, reprezentujący na za-
kończeniu dyrekcję szkoły w Cie-
chocinie. – Gratuluję rodzicom 
tak wspaniałych pociech.

Po występie dzieci odebra-
ły pamiątkowe dyplomy ukoń-
czenia roku przedszkolnego, 
prezenty na zakończenie roku, 
a najlepsi czytelnicy otrzyma-
li od bibliotekarki książki. Wójt 
gminy Ciechocin Jerzy Cieszyń-
ski przekazał najmłodszym 
mieszkańcom gminy słodki po-
częstunek. Dzieci podziękowa-
ły nauczycielkom kwiatami. Po 
części oficjalnej wszystkich za-
proszono na wspólny poczęstu-
nek i zabawę.

Tekst i fot. (nał)

GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Dla dzieci w Nowejwsi

Kilka dni temu panie z KGW Nowawieś postanowiły zorganizować mło-
dym mieszkańcom ze swojego sołectwa atrakcyjne południe z okazji 
„Dnia Dziecka”. Była to już szósta taka impreza, przygotowana przez panie 
z KGW. Na dzieci czekało mnóstwo konkursów, lody, owoce, frytki, gofry, 
słodki poczęstunek, jak i ognisko z kiełbaskami. Imprezę wspomogli spon-
sorzy: sołtys Ryszard Skrzyniecki wraz z radą sołecką, Tomasz Adamczyk 
i Sylwester Barczykowski.

(nał), fot. nadesłane
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Mimo tego, że uwielbiamy 
lato i czas kiedy świeci słońce, 
czasem mamy już tego dosyć. 
Kilka kolejnych dni z bardzo 
wysoką temperaturą potrafi 
dać naprawdę w kość. Jedną ze 
sprawdzonych metod na upał 
jest wejście do kąpieliska, a tych 
w powiecie lipnowskim nie bra-
kuje. Mieszkańcy oraz turyści do 
wyboru mają kilka miejsc, które 
mogą przynieść ulgę. Należy jed-
nak pamiętać, by nie korzystać 
z dzikich kąpielisk, lecz tych bez-
piecznych.

Nakrycie głowy
Przebywając długi czas na 

słońcu, można poczuć nieprzy-
jemny ból głowy. Konieczne w ta-
kiej sytuacji jest nakrycie głowy. 

Może to być czapka lub chusta. 
Pamiętajmy, że kapelusze słom-
kowe są bardzo modne! Dzięki 
temu uzyskamy dwie korzyści, 
ochronimy swoją głowę i będzie 
nam chłodniej. Tuż przed wyj-
ściem z domu należy pomyśleć 
o ochronie skóry i nasmarować 
się kremem z filtrem przeciwsło-
necznym. W ten sposób zadbamy 
o dobre nawilżenie skóry.

Nie dla alkoholu
Jednak najważniejsze pod-

czas upałów jest to, aby się nie 
odwodnić. W upalne dni orga-
nizm człowieka ma większe za-
potrzebowanie na płyny, dlatego 
trzeba pić dużo wody, najlepiej 
mineralnej i unikać spożywania 
napojów alkoholowych, ponie-

waż te powodują szybsze usu-
wanie płynów z organizmu. Do-
brym sposobem na chwilowe 
schłodzenie jest moczenie rąk 
i nóg pod zimną, bieżącą wodą. 
Można także zrobić okład na kark 
z namoczonego ręcznika.

Lody dla ochłody
W upalne dni nie ma nic 

przyjemniejszego niż lody wyję-
te wprost z zamrażalnika, dzięki 
którym przez jakiś czas będzie 
chłodniej. Dla osób na diecie do-
skonale sprawdzą się lody wodne, 
zawierające mniejszą ilość kalo-
rii. Doskonałym uzupełnieniem 
będzie skorzystanie z zimnego 
prysznica, który ochłodzi zmę-
czone wysoką temperaturą cia-
ło. Nie ma nic  przyjemniejszego 

i odświeżającego.
Podczas upałów nie należy 

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

Zamykajmy okna
Po kilku dniach wysokich 

temperatur nagrzewają się rów-
nież wnętrza domów. By tego 
uniknąć, należy osłonić wszyst-
kie okna przed promieniami 
słonecznymi i dodatkowo poza-
mykać je, aby nie wpuszczać roz-
grzanego powietrza. W celu jesz-
cze większego komfortu trzeba 
uruchomić wiatrak i cieszyć się 
niższą temperaturą.

Najbardziej uciążliwe są upa-
ły w miastach, gdzie nagrzewa 
się beton i asfalt, a ciepło paru-
je z ulic. Jeśli przyjdzie nam ten 
czas spędzić w mieście, można 
na chwilę przysiąść przy fontan-
nie, rozkoszując się lekką bryzą, 
która ochładza rozgrzane ciało.

Nie przesadzać 
z klimatyzacją
Warto również zainwestować 

w klimatyzację. W trakcie upałów 
to urządzenie może okazać się 
zbawienne. Jednak należy na nią 
bardzo uważać. Różnica pomię-
dzy temperaturą pomieszcze-

nia, a powietrza na zewnątrz nie 
może być większa niż 6 stopni. 
W przeciwnym razie angina lub 
przeziębienie jest murowane. 
Gdy nie mamy klimatyzacji, po-
mocny będzie także wentylator. 
Przy powiewie chłodniejszego 
powietrza o wiele przyjemniej 
jest pracować. 

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

Osoby szczególnie 
zagrożone
I nie zapominajmy, że z pra-

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

Wyposażeni w taką wiedzę 
możemy już stawić czoła pięknej, 
aczkolwiek trochę uciążliwej po-
godzie. I prosimy, nie narzekajcie 
na upały. Takie gorące dni, zda-
rzają się niestety coraz rzadziej.

(mb-g), fot. (ak)

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

Region

Dopalacze sieją spustoszenie
W ostatnich tygodniach w kraju znów było głośno o kolejnych przypadkach za-
trucia dopalaczami wśród młodzieży. Policja apeluje do rodziców o zwrócenie 
szczególnej uwagi na zachowanie dziecka.

Okres letni, w tym głównie 
wakacje, i związana z tym duża 
ilość czasu wolnego sprzyja eks-
perymentowaniu przez dzieci 
i młodzież z różnymi środkami 
psychoaktywnymi. Do najniebez-
pieczniejszych z nich należą tzw. 
dopalacze (ang. smarts). Jest to 
termin używany potocznie i okre-
śla grupy różnych substancji lub 
ich mieszanek o rzekomym bądź 
faktycznym działaniu psycho-
aktywnym. Oficjalna, ustawowa 
nazwa tzw. dopalaczy to środki 
zastępcze.

– Dopalacze to poważne za-
grożenie dla dziecka, to substan-
cje działające na ośrodkowy układ 
nerwowy, wpływające negatyw-
nie na pracę mózgu, sprzedawa-
ne w postaci tabletek, proszków, 
mieszanin ziół, w postaci suszu, 

kadzidełek, naklejek tzw. „tatu-
aży”, opakowane w kolorowe, 
atrakcyjnie wyglądające papierki, 
nadające im „niewinny” wygląd – 
tłumaczy podkom. Lidia Kowal-
ska z KGP.

Sprzedawane są w sklepach 
lub przez internet pod nazwą ar-
tykułów kolekcjonerskich, często 
z umieszczonym komunikatem 
„Produkt nie do spożycia”. Nie-
bezpieczeństwo zażywania tzw. 
dopalaczy wynika z faktu, że  ich 
skład chemiczny nie jest znany, 
może podlegać wahaniom i mo-
dyfikacjom. Nigdy nie wiadomo, 
jak po ich zażyciu zareaguje kon-
kretny organizm.

Zbiorowe zatrucie młodych 
ludzi, najprawdopodobniej środ-
kami psychoaktywnymi, miało 
miejsce na początku czerwca 

w województwie zachodniopo-
morskim. Kilkanaście młodych 
osób, z różnymi objawami, trafiło 
do szpitala, a sprawę bada proku-
ratura.

– Najczęstszymi powoda-
mi sięgania przez młodzież po 
środki psychoaktywne są: chęć 
zaspokojenia ciekawości, chęć 
bycia akceptowanym przez grupę 
rówieśniczą, udowodnienie przed 
rówieśnikami swojej „dojrzało-
ści”, chęć odreagowania stresu, 
niepowodzenia, chęć pokonania 
wstydu i nieśmiałości w relacjach 
z rówieśnikami, obawa przed wy-
kluczeniem, gwarancja „dobrej” 
zabawy – wylicza podkom. Ko-
walska. 

Uwagę rodzica powinny 
wzbudzić m.in. złe samopoczucie 
dziecka, kłopoty w szkole, stany 

euforyczne, zmiana nawyków 
żywieniowych (brak apetytu lub 
objadanie się), próby wyłudza-
nia lub podbieranie pieniędzy na 
nieokreślone wydatki, zmiana za-
pachu ciała nieuzasadnione ataki 
złości, agresji oraz wychodzenie 
z domu na krótko, poprzedzone 
dzwonkiem domofonu lub tele-
fonem od nieznanej osoby.

Jak należy się zachować, co 
robić, jeśli na podstawie obser-
wacji zrodzi się podejrzenie, że 
dziecko zażywa narkotyki tzw. 
dopalacze?

– Po pierwsze, nie należy re-
agować zbyt gwałtownie. Złość 
lub próby rozwiązania siłowego 
mogą spowodować gwałtowne 
reakcje, zwłaszcza, jeśli niedawno 
przyjęło środek odurzający (atak 
serca,  silny atak paniki, duszno-
ści) – wyjaśnia podkom. Kowal-
ska. – Jeśli  dziecko jest uzależ-
nione, należy motywować je do 
leczenia i poszukać sprawdzone-
go ośrodka, jeśli będzie gotowe 
na leczenie. Najlepiej najpierw 
wysłuchać, co młody człowiek 
ma do powiedzenia, starając się 
zrozumieć jego trudności i pro-
blemy. Groźby i kary przynoszą 

krótkotrwałe i powierzchowne 
rezultaty. Konieczne jest zdoby-
cie zaufania dziecka oraz nawią-
zanie z nim lepszego kontaktu. 
Aby  rozwiać podejrzenia, że 
dziecko być może sięga po narko-
tyki, można wykonać odpowied-
nie badania. Do przeprowadzenia 
odpowiednich testów wystarczy 
próbka moczu lub śliny, któ-
re można zbadać przy pomocy 
specjalistycznych narkotesterów, 
które są dostępne w aptekach 
stacjonarnych lub w Internecie. 
Niestety, w przypadku tzw. dopa-
laczy, ich wykrycie w organizmie, 
tym bardziej konkretnej psycho-
aktywnej substancji, nie jest tak 
łatwe do stwierdzenia, gdyż skład 
tzw. dopalaczy jest nieznany 
i ulega modyfikacjom.

Pomocy można szukać pod 
nr. tel. 800 060 800 – Infolinia 
Głównego Inspektora Sanitarne-
go; 116 111 – Telefon Zaufania dla 
Dzieci i Młodzieży; 800 100 100 
– Telefon dla rodziców i nauczy-
cieli w sprawie bezpieczeństwa 
dzieci; 800 12 12 12 – Dziecięcy 
telefon Zaufania Rzecznika Praw 
Dziecka.

oprac. (ToB)
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Spotkanie uroczyście otwo-
rzył Marek Michalak, Rzecznik 
Praw Dziecka. Ogólnopolska Pre-
zentacja Projektów Młodzieżo-
wych to impreza organizowana 
przez Centrum Edukacji Obywa-
telskiej od kilkunastu lat, w Arka-
dach Kubickiego Zamku Królew-
skiego w Warszawie. 

– Jest wielkim świętem dla 
uczestników i uczestniczek pro-
gramów, którzy przyjeżdżają do 
Warszawy, aby w formie targów 

zaprezentować efekty swojej pra-
cy – tłumaczy Dawid Stachowski. 
– Także uczniowie przedstawili 
efekty swojej pracy. W kończą-
cym się roku szkolnym realizowa-
li projekt „Młodzi w akcji – taśmy 
przyszłości”.

W tym projekcie skupili się na 
lokalnym nieczynnym cmentarzu 
i przypomnieniu historii swojej 
miejscowości.

(ToB)
fot. nadesłane

Młodzi w akcji
12 czerwca uczniowie, wraz z nauczycielem Dawidem 
Stachowskim ze Szkoły Podstawowej im. Dziewa-
nowskich w Płonnem, uczestniczyli w Ogólnopolskiej 
Prezentacji Projektów Młodzieżowych na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie.

Gmina RadominNie tylko nauka
GOLUB-DOBRZYŃ  W ostatnich dniach słuchacze Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku odwiedzili Trójmiasto. Wycieczka obfito-
wała w kulturalne atrakcje 

W sobotę 9 czerwca do Trój-
miasta udała się grupa 19 słucha-
czy UTW. W programie wycieczki 
było między innymi zwiedzanie 
Muzeum II Wojny Światowej 
i Galerii Polskich Zabawek, która 
w swoich zbiorach zgromadziła 
ponad 4000 eksponatów z lat 
1920-1989. W tym miejscu wy-
cieczkowicze wrócili w swoich 
wspomnieniach do czasów dzie-
ciństwa. Po przyjeździe do Sopo-
tu obowiązkowo był spacer po 

popularnym Monciaku. Chętni 
udali się na sopockie molo, a po-
goda zachęcała do intensywnego 
opalania się na słońcu.

– Wycieczka do Trójmiasta 
to jeden z elementów działania 
naszego oddziału UTW. Chcieli-
śmy zagospodarować czas wolny 
naszych seniorów i pokazać, że 
oprócz nauki jest, również czas 
na rozrywkę – mówi Ewa Kaź-
mierkiewicz, członkini zarządu 
golubskiego oddziału UTW. – 

W ten sposób pokazujemy, że 
w naszym mieście można spo-
tkać ciekawą działalność kultu-
ralną, dostępną dla każdego se-
niora – podkreśla pani Ewa.

Dalszy ciąg integracji orga-
nizatorzy zaplanowali w środku 
tygodniu. Seniorzy urządzili im-
prezę integracyjną nad Drwęcą, 
która była doskonałą okazję do 
poznania się. 

 (Maw) 
fot. (Maw) i nadesłane

Seniorzy w muzeum

Chwila odpoczynku podczas zwiedzania
Opiekunka wycieczki 
Ewa Kaźmierkiewicz

Powiat

Powódź w Golubiu
W miniony wtorek strażacy z powiatów: golubsko-
dobrzyńskiego, brodnickiego oraz rypińskiego ćwi-
czyli działania przeciwpowodziowe na rzece Drwę-
cy. W akcji brało udział 80 strażaków zawodowych 
i ochotników.

– Celem ćwiczeń było prze-
ciwdziałanie zagrożeniom po-
wodziowym oraz podjęcie akcji 
związanej z usuwaniem skutków 
wystąpienia powodzi – podkreśla 
młodszy brygadier Karol Cachnij 
z Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Golubiu-
Dobrzyniu. – Chcieliśmy zgrać jed-
nostki z trzech powiatów, które 
leżą nad Drwęcą. 

Strażacy ćwiczyli na terenie 
Golubia-Dobrzynia. Scenariusz za-

kładał, że część miasta zagrożona 
jest powodzią. W związku z tym 
mundurowi zabezpieczyli teren 
przy ulicach Piaskowej, Zamurnej  
i Wodnej. Tam zostały rozłożone 
specjalne zapory, zastępujące wor-
ki z piaskiem. 

– Dysponujemy w naszej jed-
nostce prawie 10 kilometrami tego 
typu zapór – dodaje młodszy bry-
gadier. – W przypadku powodzi 
nasza jednostka może być użyta 
na terenie całego kraju. Tak już 

było w poprzednich latach. 
W ćwiczeniach brały udział 

następujące jednostki z powia-
tów: golubsko-dobrzyńskiego 
(Jednostka Ratowncizo-Gaśnicza 
Golub-Dobrzyń, Ochotnicza Straż 

Pożarna w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym Nowo-
gród,  OSP w KSRG Wielkie Rych-
nowo, OSP w KSRG Zbójno oraz 
OSP Olszówka); rypińskiego (JRG 
Rypin, OSP w KSRG Radziku Duże, 

OSP w KSRG  Rogowo, OSP w KSRG 
Sadłowo) oraz brodnickiego (JRG 
Brodnica, OSP w KSRG  Świedzieb-
nia, OSP w KSRG Nieżywięć). 

(szyw)
fot. nadesłane

Strażacy ćwiczyli na rzece Drwęcy
W działaniach brali udział strażacy 
z Golubia-Dobrzynia, Rypina oraz Brodnicy



Czwartek 21 czerwca 2018 Z KRAJU I REGIONU 9

DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Domy dla dzieci zamiast domów dziecka

W naszym województwie trwa budowa „czternastek” czyli 
kameralnych domów dziecka, z których każdy przeznaczo-
ny jest dla maksymalnie 14 młodych mieszkańców. Wsparcie 
samorządu województwa tra� ło dotąd na utworzenie 32 tego 
typu instytucji m.in. w Lipnie i powiatach: rypińskim, golub-
sko-dobrzyńskim oraz wąbrzeskim. Dzięki temu mają powstać 
współczesne, kameralne placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
przypominające bardziej dobrze zaprojektowane domy dla dużej 
rodziny niż tradycyjne obiekty o takim przeznaczaniu.

Jakie wynagrodzenie minimalne?

Rząd przygotował propozycję minimalnego wyna-

grodzenia na 2019 rok. Ma ono wynieść 2220 zł. To 

o 5,7 proc. i zarazem 120 zł więcej niż do tej pory. 

Wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodze-

nia, wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa 

dla określonych umów cywilnoprawnych z 13,70 

do 14,50 zł. Projekt trafił do negocjacji w Radzie 

Dialogu Społecznego. 

Zmiany w konkursach na dyrektora

W ubiegłym tygodniu Sejm RP przyjął poprawkę do 
nowelizacji ustawy Prawo oświatowe ws. wyłaniania 
członków komisji konkursowych na dyrektora szkoły 
spośród przedstawicieli związków zawodowych. Zgodnie 
z nowymi zapisami, w sytuacji, gdy w szkole działa kilka 
organizacji związkowych, będą one wyłaniać wspólnego 
przedstawiciela. Jeżeli tego nie zrobią, przedstawiciela 
wydeleguje największa organizacja związkowa działająca 

w szkole.

E-zwolnienia od grudnia

Prezydent podpisał ustawę zmieniają-cą termin wejścia w życie e-ZLA. Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 grudnia lekarze będą wystawiać zwolnienia wyłącznie przez internet. Jak informuje ZUS, od stycznia 2016 r. do końca maja 2018 r. lekarze wy-stawili łącznie ponad 3,71 mln elektronicz-nych zwolnień. Najwięcej e-ZLA odnotowa-no w województwie zachodniopomorskim (41,5 proc.), na drugim miejscu uplasowało się województwo podlaskie (40,2 proc.), trzecie jest woj. mazowieckie (37 proc.).

„Dobry start” już od lipca 

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej przypomina, że od 1 lip-
ca można składać wnioski w ramach programu „Dobry start”, któ-
ry gwarantuje rodzicom 300 zł wsparcia (raz w roku) na wypraw-
kę szkolną. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. 
Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak 
i te przebywające w pieczy zastępczej. Wnioski o świadczenie będą 
przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które obsługu-
ją obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 
500+”. Ministerstwo szacuje, że pomoc może tra� ć do ponad 4,6 mln 
uczniów. 

Kto złoży skargę nadzwyczajną? 

Od soboty 16 czerwca obowiązuje  
nowelizacja ograniczająca liczbę podmiotów, 
które mogą złożyć skargę nadzwyczajną do 
SN na prawomocne wyroki polskich sądów, 
które uprawomocniły się przed wejściem 
w życie ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie 
Najwyższym. Zgodnie z nowymi przepisami, 
może to zrobić wyłącznie Prokurator Generalny 
lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Łatwiejszy eksport polskich produktów 

W ostatnich dniach posłowie niemal jednogłośnie zaakceptowali 
nowelizację ustawy o ochronie roślin. Przepisy mają ułatwić eks-
port produktów rolnych za granicę. W ustawie pojawiły się regula-
cje dotyczące nadzoru nad podmiotami (np. spółkami czy grupami 
producenckimi) ujętymi w rejestrze eksporterów. Będzie ich pilno-
wała Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) 
lub firmy certyfikujące integrowaną produkcję roślin. Podmioty zain-
teresowane eksportem będą musiały znać wymagania obowiązujące 
w państwach trzecich, do których zamierzają wysyłać swoje produkty. 
Analogicznie sytuacja będzie wyglądać w przypadku państw tranzyto-
wych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. 
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Pora suszy
UPRAWA  Bezdeszczowa aura daje się we znaki rolnikom. 
W minionym tygodniu zebrał się zespół ds. rolnictwa działający 
przy wojewodzie, by omówić działania

W trakcie spotkania wojewo-
da poinformował o powołaniu 
nowych komisji ds. szacowania 
szkód w rolnictwie spowodowa-
nych suszą. Póki co zostaną one 
powołane w zachodniej części 
województwa, gdzie susza jest 
najbardziej odczuwalna. – W tej 
chwili wszystko wskazuje na to, 
że woj. kujawsko-pomorskie nie 
uchroni się przed katastrofą na 
dużą skalę. W maju były takie 
miejsca, w których nie spadła ani 
kropla deszczu. W innych były to 
minimalne ilości wody, która przy 
bardzo wysokiej temperaturze 
powietrza szybko wyparowała – 

mówił na nadzwyczajnym spotka-
niu zespołu rolnego wojewoda.

Mikołaj Bogdanowicz co roku 
zabiega o pomoc finansową dla 
rolników, którzy ucierpieli w wy-
niku niekorzystnych zjawisk po-
godowych. W roku 2016 rząd prze-
kazał na ten cel 50 mln zł, w roku 
2017 (po nawałnicy) było to aż 90 
mln zł wsparcia. Również i w tym 
roku sytuacja w uprawach rol-
nych, w tym również w naszym 
województwie, była poruszana 
na naradzie z Prezesem Rady Mi-
nistrów 11 czerwca.

Równolegle do spotkania 
w Bydgoszczy Instytut Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB 
w Puławach ogłosił suszę rolniczą 
na terenie kraju. Pod uwagę wzię-
to dane z 2478 gmin. O tym, czy 
w kraju występuje susza decyduje 
wskaźnik nazywany klimatycz-
nym bilansem wodnym (KBW). 
W okresie od 1 kwietnia do koń-
ca maja bilans ten wyniósł – 90 
mm. 

Wojewodowie zostali zobo-
wiązani przez resort rolnictwa 
do bieżącego monitorowania 
sytuacji w swoim regionie i bez-
zwłocznego powoływania komisji 
szacujących straty oraz przedsta-
wiania tygodniowych raportów 
z szacowania szkód na specjalnie 
opracowanych formularzach. 

W naszym województwie naj-
większa susza występuje w okoli-
cach Chełmna, Grudziądza oraz 
Inowrocławia i Mogilna. Stosun-
kowo najlepsza sytuacja jest na 
południe od Włocławka. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Dopłaty

Pierwszy raz elektronicznie 
To koniec bardzo trudnej kampanii składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. 
Trudnej, ponieważ dokumenty przesyłano przez internet. 

Drogą elektroniczną wysłano 
w tym roku 870 tys. wniosków. 
Reszta skorzystała z możliwości 
szybkiej ścieżki – mali gospo-
darze mogli złożyć oświadcze-
nie potwierdzające brak zmian 
w tym roku w odniesieniu do 
ubiegłego roku. Dzięki temu nie 
musieli wypełniać formularzy 
w internecie. 

Ostatniego dnia, czyli  

15 czerwca, biura ARiMR były 
czynne do 20.00, ale tłumów nie 
było. Rolnicy korzystali z kom-
puterów w zaciszu domowym. 
Spóźnialscy mogą wysłać wnioski 
do 10 lipca, ale każdy dzień ro-
boczy spóźnienia po 15 czerwca 
kosztuje 1 proc. należnych płat-
ności.

Gospodarze szybko przesta-
wili się na system internetowy. 

Był on dostępny już w poprzed-
nich latach, jednak wówczas nie 
zyskał popularności. Rok temu 
w ten sposób przesłano tylko  
11 tys. wniosków. 

ARiMR wypłaciła w ramach 
dopłat bezpośrednich za 2017 rok 
13,96 mld zł. To blisko 97 proc. 
planowanej kwoty. Reszta trafi 
na konta do 30 czerwca.

(pw)
Konkurs

Nagrodzony pamiętnik
Konkurs organizowany przez Instytut Rozwoju Wsi 
i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk wraz z Tygodni-
kiem Poradnikiem Rolniczym wygrała Maria Mikołaj-
czyk z Kikoła Wsi w powiecie lipnowskim. 

Celem konkursu było nadanie 
rangi losom zwyczajnych ludzi, 
gospodarzy, chłopów, którzy czę-
sto nie mieli wpływu na to, gdzie 
z powodu zawirowań wojennych 
rzucił ich los oraz zebranie jak naj-
większej liczby wspomnień, opisa-
nie historii gospodarstw, rodzin 
gospodarzy, zdobycie zdjęć. Kon-
kurs skierowany był do wszyst-
kich mieszkańców wsi lub ze wsi 
zainteresowanych historią swoich 
rodzin, gospodarstw, okolic. Ma-
ria Mikołajczyk napisała piękny 

pamiętnik zatytułowany „Historia 
naszego gospodarstwa”. Opisa-
ła m.in. najważniejsze postaci ze 
swojej rodziny. Jedną z nich była 
babcia Czesława, inicjatorka po-
wstania KGW w Kikole. 

Nagrody konkursowe wręczo-
no 7 czerwca w Warszawie. Zwy-
ciężczyni otrzymała 3 tys. zł. Gra-
tulujemy i nawet poza konkursem 
zachęcamy do dokumentowania 
pięknej historii naszych gospo-
darstw. 

(pw)

Wypadki, które uczą
Nie minęły dwa tygodnie od naszego artykułu po-
święconego bezpieczeństwu dzieci podczas prac po-
lowych, a już mieliśmy do czynienia ze zdarzeniem 
z udziałem nastolatka.

Bezpieczeństwo

W Błachcie w powiecie cheł-
mińskim 16-letniego chłopaka 
przygniótł ciągnik. Z uszkodze-
niami miednicy nastolatek został 
przetransportowany do szpitala. 
Ojciec będący świadkiem zajścia 
stracił przytomność i również wy-
magał pomocy medycznej. W oko-
licach Torunia (Starogród) 34-letnia 
kobieta, podłączając przyczepę do 
ciągnika, została przygnieciona 
przez podporę, która zmiażdżyła 
jej nogi. Na przyczepie były 2 tony 
piasku.

Niestety, tego typu wypadków 
może być więcej. Informacje o nich 
publikujemy tylko ku przestro-
dze. Oto inne przykłady zdarzeń 

z ostatnich dni. W Wielkopolsce 
mężczyzna usiłował wskoczyć na 
będącą w ruchu przyczepę i w efek-
cie poślizgnięcia został przez nią 
przejechany. Nie przeżył. Na Lu-
belszczyźnie 64-letni rolnik odpalał 
ciągnik metodą „na krótko” i został 
przejechany, gdy maszyna ruszyła. 
25 maja pod Brodnicą rolnik wyko-
nujący oprysk zahaczył ramieniem 
opryskiwacza o linię energetyczną. 
Zmarł na miejscu. Dwie inne osoby 
zostały poparzone. Na Warmii i Ma-
zurach na 59-letnią kobietę upadł 
z wysokości 230-kilogramowy ba-
lot słomy. Ciężko ranna przebywa 
w szpitalu. 

(pw)

Dronem w szpaka
Każdy właściciel sadu owocowego załamuje ręce na 
widok szpaków. Te niewielkie ptaki mogą spowodo-
wać spore straty. Do tego są inteligentne i szybko 
przyzwyczajają się do kolejnych prób walki z nimi. 
Teraz do arsenału broni przeciw szpakom mogą do-
łączyć drony.

Ciekawostki

W większości krajów, gdzie ist-
nieją wielkie sady, ochronę przed 
ptakami stanowią wielkie siatki 
zakładane na drzewa. Jest to dość 
kosztowne rozwiązanie, szczególnie 
jeśli ktoś posiada np. 100 hektarów. 
W USA tego typu farmy nie należą 
do rzadkości. Jeden z tamtejszych 
rolników, zajmujący się uprawą 
pistacji, zgłosił firmie produkują-
cej drony swój problem z ptakami. 
Poprosił o wykonanie automatu 
latającego. Firma Monarch z Ka-

lifornii przeanalizowała sytuację 
i skonstruowała specjalnego drona. 
Ma on straszyć ptaki dźwiękiem 
swoich śmigieł. Dodatkowo maszy-
na emituje odgłosy 100 rodzajów 
ptasich drapieżców, od sokoła po 
orła. Obecnie jest w fazie testów. 
Wypadają całkiem pomyślnie. Czas 
pokaże, czy amerykańskie odpo-
wiedniki szpaków nie zorientują się 
w końcu, że ze strony drona nic im 
nie grozi.

(pw)

Mniej dzików i jeleni 
Ministerstwo Środowiska poszło na rękę rolnikom w sprawie zmniejszenia popu-
lacji jeleniowatych. Trwa też redukcja liczby dzików.

Gospodarka łowiecka

Jelenie i daniele to zwierzę-
ta, które w minionych latach 
były odpowiedzialne za straty 
w rolnictwie. W związku z tym 
samorząd rolniczy zwrócił się 
o zwiększenie odstrzału, by nie-
co zredukować liczebność tych 
zwierząt. 

Odstrzał redukcyjny może 
zarządzić nadleśniczy, po zasię-
gnięciu opinii Polskiego Związku 
Łowieckiego, w przypadku nad-
miernego zagęszczenia zwie-
rzyny, zagrażającego trwałości 
lasów. Decyzję o uruchomieniu 
tego procederu może podjąć 

także starosta w porozumieniu 
z myśliwymi, ale tylko wtedy, gdy 
zwierzęta zagrażają funkcjono-
waniu obiektów produkcyjnych 
i użyteczności publicznej. Resort 
środowiska, chcąc zmniejszyć 
liczbę jeleniowatych, zezwolił już 
w ubiegłym roku na wydłużenie 
okresu polowań na łanie i ciela-
ki jelenia szlachetnego oraz da-
niele, który zaczyna się z dniem 
1 września. Drugą decyzją mi-
nisterstwa było zezwolenie na 
odstrzał w okresach ochronnych 
jeleni i danieli w drugim roku ży-
cia, które nie biorą jeszcze udzia-

łu w rozrodzie.
Dziki powodują więcej strat 

niż jeleniowate. To głównie za 
sprawą swoich „zwyczajów”, np. 
rycia ziemi. Dodatkowo przeno-
szą wirusa ASF. Samorząd rolni-
czy domagał się redukcji ich po-
pulacji do poziomu 0,1 osobnika 
na kilometr kwadratowy. W tym 
sezonie łowieckim myśliwi od-
strzelili już 340 tys. dzików. To 
imponująca liczba. By ją uzy-
skać, statystycznie codziennie 
na łowisko musiało wychodzić  
12 tys. myśliwych. 

(pw)
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lacja zbiornikowa na gaz płyn-
ny w przeciwieństwie do innych  
rozwiązań np. kotła na pelet 
lub na olej, wymaga wykonania 
projektu, który zostanie zaak-
ceptowany przez Rzeczoznawcę  
ds. Zabezpieczeń  Przeciwpoża-
rowych i uzyskania stosownego 
pozwolenia z urzędu. Lokalizacja 
zbiornika wymaga przestrzega-
nia przepisów prawa budowla-
nego i akceptacji Rzeczoznawcy  
ds. Zabezpieczeń Przeciwpoża-
rowych. W czasie użytkowania 
instalacji gazowej, zbiornik pod-
lega bezterminowemu dozoro-
wi przez Urząd Dozoru Tech-
nicznego. Te wszystkie wymogi  
i ich przestrzeganie gwarantują 
posiadaczom instalacji gazowej 

pewność, że użytkują bezpieczną 
instalację. 

Zadzwoń i zamów 
bezpłatną wycenę:

pożegnanie z węglem. wybierz to 
co wygodne i ekonomiczne - gaz płynny LpG!

Dlaczego warto wybrać 
gaz płynny LPG 
do ogrzewania domu?
Gaz płynny doskonale sprawdza 

się jako niezawodne źródło energii 
zarówno dla nowo budowanych do-
mów, jak i tych modernizowanych, 
bez dostępu do sieci gazu ziemne-
go. Ogrzewanie gazem płynnym 
jest proste, czyste i bezobsługowe.  
Od domownika wymaga ono je-
dynie wyboru odpowiedniej 
temperatury jaką chce utrzymy-
wać w swoim domu. Zaletą gazu 
płynnego jest również wszech-
stronność jego zastosowania 
w gospodarstwie domowym. Gaz 
płynny może być wykorzysty-
wany zarówno do zasilania kotła 
gazowego, który ogrzewa dom,  
do zapewnienia ciepłej wody użyt-
kowej, jak i do zasilenia kuchni 
gazowej. Warto również dodać, 
że ogrzewanie gazem płynnym 
emituje znikomą ilość szkodli-
wych związków chemicznych  
do atmosfery (smogu). Dzię-
ki temu ogromną przewagą  
gazu płynnego nad innymi pali-
wami kopalnymi jest utrzymanie 
wysokiej jakości powietrza w na-
szym najbliższym otoczeniu. 

Co trzeba wiedzieć przed 
założeniem instalacji? 
Jak wygląda cały proces?
Wybierając gaz płynny do 

ogrzewania domu trzeba mieć 
świadomość podstawowych wy-
mogów stawianych przez przepisy 
prawa budowlanego. Jednym z naj-
ważniejszych jest umiejscowienie 
kotła gazowego. Zgodnie z przepi-
sami nie może być on zlokalizo-
wany w piwnicy. Kocioł gazowy nie 
wymaga jednak specjalnie wyod-
rębnionego pomieszczenia, może 
zostać umiejscowiony na przykład 
w kuchni, łazience, czy spiżarce. 
Planując lokalizację zbiornika LPG 
na działce powinniśmy zachować 
minimalne odległości bezpieczeń-
stwa: 5 metrów od szamb, studzie-
nek oraz wszelkich zagłębień tere-
nu i 3 metry od linii energetycznej. 
Istotną rzeczą jest również zapew-
nienie dojazdu odpowiedniej auto-
cysternie, która tankuje zbiornik za 
pośrednictwem węża o długości do 
45 metrów.

Proces inwestycyjny rozpo-
czynamy od: zamówienia aktual-
nej mapy działki, na której chce-
my postawić zbiornik, wykonania 
projektu instalacji gazowej przez 
projektanta instalacji i złożenie go 
w stosownym urzędzie.

Po uzyskaniu pozytywnej 
decyzji z urzędu, przystępujemy  
do prac związanych z przygotowa-
niem wykopów pod instalację i pod 
prefabrykowaną płytę fundamen-
tową. Montaż kompletnej instalacji 

gazowej z doprowadzeniem insta-
lacji do kuchenki gazowej i kotła 
gazowego trwa około 1-2 dni. Po 
wszystkich pracach inwestycja zo-
staje zakończona wizytą Inspektora  
z Urzędu Dozoru Technicznego. 

Czym się kierować 
przy wyborze 
oferty/dostawcy?
W wyborze odpowiedniej fir-

my odpowiedzialnej za wykonanie 
instalacji gazowej oraz za dostawę 
gazu płynnego powinniśmy kiero-
wać się min. renomą i doświadcze-
niem firmy, siecią dystrybucji oraz 
wielkością posiadanych magazy-
nów. Zaletą jaka może zdecydować 
o wyborze firmy jest również kom-
pleksowość wykonywanych usług. 
Warto powierzyć inwestycję firmie, 

która zadba zarówno o kwestie 
związane z uzyskaniem stosow-
nych pozwoleń z urzędu jak i wy-
kona instalację gazową zewnętrzną 
i wewnętrzną wraz z urządzenia-
mi towarzyszącymi typu kocioł 
gazowy. Firma powinna również 
zadbać o klienta w czasie dalszej 
współpracy, zapewniając stałą ob-
sługę instalacji, serwis 24 godziny 
na dobę oraz wymagane przeglądy 
i dozór.

Jaki jest czas 
realizacji inwestycji?
Czas realizacji inwestycji zależy 

w większości przypadków od urzę-
du, który udziela odpowiednią zgodę 
oraz od obsługi geodezyjnej. Z wie-
loletniego doświadczenia wynika,  
że bezpiecznie jest założyć trzy 
miesiące na kwestie formalne  
oraz dwa dni na prace instalacyjne 

na posesji.
Jakie są 
koszty ogrzewania?
Koszty ogrzewania domu 

zależą od wielu czynników jak  
na przykład: średnia tempera-
tura powietrza, izolacja cieplna  
budynku, rodzaj i skuteczność 
wentylacji. Najistotniejszym 
czynnikiem wpływającym na 
koszty jest wielkość budynku  
i jego zapotrzebowanie na energię. 

W zależności od standardu 
ocieplenia budynku, rodzaju in-
stalacji centralnego ogrzewania 
oraz ustawionej temperatury, 
koszt ogrzewania może być róż-
ny nawet dla budynku o tej sa-
mej powierzchni. Biorąc pod 
uwagę przykładowy dom jed-

norodzinny, dobrze ocieplony, 
o powierzchni grzewczej 120 m2, 
możemy oszacować koszty ogrze-
wania: przy założeniu, że budynek 
ma zapotrzebowanie na ciepło  
100 kwh/m2/rok, wyposażony jest 
w nowoczesny kondensacyjny ko-
cioł gazowy.

Koszt ogrzewania gazem 
płynnym wyniesie około 3500 zł 
brutto rocznie. Porównując to 
do rocznego kosztu ogrzewa-
nia ekogroszkiem, który wyno-
si około 2500 zł brutto, różnica  
to zaledwie około 1000 zł rocznie.

Jaki zbiornik 
na gaz płynny wybrać?
Czynniki, które decydują o wy-

borze zbiornika to ilość miejsca, 
względy wizualne oraz wydajność 
zbiornika. Najczęściej stosowany 
jest zbiornik o pojemności 2700 

litrów w wersji naziemnej, który 
pokrywa zapotrzebowanie na gaz 
w większości typowych budynków 
jednorodzinnych. Schowanym od-
powiednikiem zbiornika naziem-
nego jest zbiornik podziemny, 
który ze względu na wymagane 
mniejsze odległości od budynków 
i granic działki można stosować 
na mniejszych działkach. Większa 
pojemność zbiorników wykorzy-
stywana jest np. do sieci gazowych. 
Z jednego postawionego zbiorni-
ka o pojemności 4850 litrów mo-
żemy swobodnie zasilić trzy lub 
więcej domów jednorodzinnych,  
na sąsiadujących ze sobą posesjach. 
Wybierając do tego rozliczenie za 
gaz zużyty, według wskazań gazo-
mierza każdy budynek rozliczany 

będzie indywidualnie.
Czy użytkowanie zbiornika 

jest bezpieczne?
Oczywiście użytkowanie 

zbiornika jest bezpieczne. Insta-

A R T Y K U Ł    S P O N S O R O W A N Y 
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 Lipno
 21 czerwca przy hali PUK w Lipnie mieszkańcy będą mogli oficjalnie powitać 

lato, biorąc udział w imprezie pod hasłem „Koncert na łące”. Początek o 18.00. W pro-
gramie 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”.

 31 sierpnia w parku miejskim w Lipnie po raz jedenasty zostanie zorganizowany 
festiwal muzyczny „Lipa”. Zespoły, które w tym roku chciałyby zaprezentować się 
przed lipnowską publicznością i wziąć udział w części konkursowej, mogą wysyłać 
swoje zgłoszenia. Formularz jest dostępny na stronie www.zielonalipa.pl. Festiwal 
jest dofinansowany przez kujawsko-pomorski urząd marszałkowski. 

 Golub-Dobrzyń 
 25 i 26 czerwca o 19.00 w DK będzie można obejrzeć spektakl „Cienie”. Bilety 

kosztują 10 zł i są do nabycia w sekretariacie domu kultury. Więcej informacji pod nr. 
tel. 56 683 24 08. 

 Wąbrzeźno
 21 czerwca o 17.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury planowana jest promocja 

drugiego tomu publikacji „Wąbrzeskie wspomnienia. Niezwykłe losy zwykłych ludzi”. 
Nowość wydawnicza stanowi zbiór tekstów napisanych przez uczniów Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie na Wojewódzki Konkurs im. gen. bryg. prof. Elżbiety 
Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”. Wydawcą publikacji jest WDK.

 Z myślą o zbliżających się wakacjach Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci, 
które ukończyły 7 lat do udziału w bezpłatnych warsztatach tematycznych. Już od 
2 lipca w ramach „Słonecznych wakacji” czekają na najmłodszych animatorzy za-
baw. – Podczas tygodniowych spotkań nie zabraknie warsztatów plastycznych, 
podczas których uczestnicy będą mogli wykazać się zdolnościami manualnymi. 
Ponadto przygotowaliśmy szereg zabaw i tańców animacyjnych. Miłośnicy bajek będą 
mieli okazję do obejrzenia przedstawienia teatralnego  pt. „Pchła krętaczka” w wyko-
naniu aktorów z teatru KRAK-ART z Krakowa – zachęcają organizatorzy. Warsztaty 
będą trwać od godz. 11.00 do godz. 13.00. Zapisać trzeba się osobiście w Dziale 
Animacji Kultury WDK (wymagane jest wypełnienie karty zgłoszenia). Liczba miejsc 
ograniczona. Informacje pod numerem telefonu 56 688 17 27, wew. 24. 

 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza zespoły i kapele ludowe do udziału w wąbrzeskiej 
Biesiadzie Seniorów. Impreza odbędzie się 8 lipca o godzinie 10.00. Tego dnia scena 
będzie należała do zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych, zespołów folk-
lorystycznych, kapel ludowych i podwórkowych. Regulamin wraz z kartą zgłoszenia 
znajduje się na stronie www.wdkwabrzezno.pl oraz w Dziale Animacji Kultury WDK. 
Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 czerwca.

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

 Rypin
 W poniedziałek 25 czerwca o 17.00, przy okazji dni miasta, gościem rypińskiej 

książnicy będzie Wojciech Waglewski – muzyk, lider zespołu Voo Voo. Waglewski 
odwiedzi Rypin w związku z wydaną w ubiegłym roku książką „Wagiel. Jeszcze wszys-
tko będzie możliwe”. Z muzykiem rozmawiał Wojciech Bonowicz, poeta i publicysta, 
kilkukrotnie nominowany do Nagrody Nike, autor wywiadów m.in. z Janiną Ochojską 
czy ks. Michałem Hellerem. Organizatorzy przygotowali także inne atrakcje. W week-
end zagra inna legenda polskiej muzyki – Lady Pank.

 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 Leni-
wiec. 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 „Stopklat-
ka”. Prace można nadsyłać do 27 sierpnia. Konkurs adresowany jest przede wszystkim 
do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentów 
oraz pozostałych miłośników amatorskiego filmowania. Tematyka jest dowolna, ale 
czas projekcji filmu nie może przekroczyć 30 minut (w uzasadnionych 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?Komedia 
bez trzymanki

FILM  W sobotę 23 czerwca, w ramach lipnowskiego DKF-u, 
będzie można obejrzeć film „Atak paniki” w reżyserii Pawła 
Maślony. Po projekcji planowane jest spotkanie z aktorką Ju-
lią Wyszyńską 

„Atak paniki” to komedio-
dramat opowiadający o losach 
zwykłych ludzi, którzy wpada-
ją w wir zupełnie nieoczekiwa-
nych zdarzeń. Poznamy historię 
autorki kryminałów, która po 
latach separacji spotyka się na 
„randce” z mężem. Z kolei inne 
małżeństwo, wracające z wakacji 

w Egipcie, ma w samolocie miej-
sce obok natrętnego pasażera. Na 
ekranie pojawią się także: nasto-
latki palące pierwszy raz w życiu 
ukradzioną marihuanę, młoda 
dziewczyna, która pracuje w in-
ternetowym serwisie erotycz-
nym, panna młoda czekająca na 
pana młodego, który zniknął na 

własnym ślubie oraz uzależniony 
od gier komputerowych kelner. 
W filmie zobaczymy m.in. Artu-
ra Żmijewskiego, Dorotę Segdę, 
Magdalenę Popławską i Grzego-
rza Damięckiego. Początek lip-
nowskiego seansu o 16.00 w kinie 
Nawojka przy ul. Mickiewicza 33. 
Bilety kosztują 10 zł. 

Po projekcji planowane jest 
spotkanie z aktorką Julią Wy-
szyńską, która w filmie wcieliła 
się w rolę Wiktorii, panny młodej. 
Wyszyńska urodziła się w Mysło-
wicach, a w 2006 roku ukończyła 
Studium Teatralne przy Teatrze 
Śląskim w Katowicach. Tam też 
debiutowała w spektaklu „Dżu-
ma” na podstawie powieści Al-
berta Camusa. Cztery lata później 
została absolwentką Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej im. 
L. Solskiego w Krakowie. Gra-
ła w dyplomowych spektaklach 
w reżyserii m.in. Jerzego Stuhra. 

Kariera Wyszyńskiej na dobre 
rozpoczęła się od roli Zabawnisi 
w spektaklu „Nowe wyzwolenie” 
w reżyserii E. Marciniak. Zagrała 
ponadto w „Klątwie” w reżyserii 
Olivera Frijicia, na deskach Teatru 
Powszechnego w Warszawie. 

Widzowie znają Wyszyńską 
także z ról telewizyjnych. Poja-
wiała się w takich serialach jak: 
„Czas honoru”, „Komisarz Alex” 
czy „Na dobre i na złe”. W 2012 
roku miesięcznik „Teatr” wyróżnił 
aktorkę za najciekawszy debiut 
2011/2012 w spektaklu „Źle ma się 
kraj”. 

(ToB)
fot. nadesłane

Konkurs

Wygraj bilety na koncert
W niedzielę 1 lipca o 21.00 w Sali Wielkiej Dworu Artusa w Toruniu wystąpi Ty-
mon Tymański. U nas do wygrania trzy wejściówki na to wydarzenie. 

Występ jest zaplanowany 
w ramach cyklu „Koncerty pod 
gwiazdami”. Tymański jest zna-
ny z występów w jazzowym ze-
spole Miłość, a także z solowej 
twórczości. Do Torunia artysta 
przyjedzie z repertuarem legen-
darnej grupy The Beatles. 

Przygotowaliśmy konkurs, 
w którym do wygrania są trzy 
pojedyncze wejściówki na to wy-
darzenie. Bilety trafią do osób, 
które jako pierwsze prawidłowo 
odpowiedzą na pytanie: w któ-

rym filmie w reżyserii Wojciecha 
Smarzowskiego zagrał Tymon 
Tymański? Odpowiedzi prosimy 
przesyłać od czwartku 21 czerw-
ca od godz. 10.00 na adres: re-
dakcja@wpr.info.pl. W tytule 
maila należy wpisać: „Konkurs 
– Tymon Tymański”, w treści 
podać odpowiedź i dane kon-
taktowe. 

Bilety w regularnej cenie 
kosztują 20 (ulgowy) i 25 zł.  

(ToB)
fot. materiały promocyjne
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19:50 Argentyna - 
Chorwacja

06:00 Appaloosa - western
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Urugwaj - Arabia Saudyjska 
 Piłka nożna 
11:05 Doktor Quinn odc. 18 s. 5 - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Planeta lasów odc. 6 - serial
13:25 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
13:50 Dania - Australia Piłka nożna
16:50 Zapowiedź Teleexpressu 
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Jeden z dziesięciu 
19:00 Trzecia połowa - serial
19:05 Pogoda
19:10 Sport 
19:20 Wiadomości
19:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
19:50 Argentyna - Chorwacja 
 Piłka nożna
22:05 Trzecia połowa - serial
22:20 Sprawa dla reportera 
23:15 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 2
23:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
00:15 Ocaleni odc. 13

05:20 Ukryta prawda odc. 259 - serial 

06:25 Szpital odc. 340 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 59 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów

 odc. 13 s. 3 - serial

09:20 Magda M. odc. 8 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 615 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 60 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 514 - serial 

14:55 Szpital odc. 341 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 s. 3 - serial

16:55 Magda M. odc. 9 - serial

17:55 Dr House odc. 19 s. 1 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 616 - serial 

20:00 Dziewczyna z marzeniami - fi lm

22:20 Lucyfer odc. 16 s. 2 - serial

23:25 Shaft - fi lm 

01:35 Moc magii odc. 166

06:00 Detektywi w akcji odc. 127 

 - serial

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 14 - serial

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 15 - serial

08:00 Drużyna A odc. 6 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 10 - serial

10:00 Na patrolu odc. 39 - serial

10:30 Na patrolu odc. 40 - serial

11:00 Drużyna A odc. 7 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 11 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 42 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 170

15:00 Detektywi w akcji odc. 43 - serial

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 182

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 183

18:00 Policjantki i policjanci odc. 377 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 378 

 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 168 - serial

21:00 Oczy anioła - thriller 

23:20 Amityville - horror 

06:00 To moje życie! odc. 316 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 83 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 68 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 14 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 6 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 6 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 90 s. 2 - serial
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 14 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 14 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 389 s. 16 - serial
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 390 s. 16 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 68 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 69 s. 2 - serial
20:00 Teściowie - komedia
21:55 Polowanie na drużbów - komedia 
00:00 Bez litości - horror 

08:00 Dezerterzy odc. 74

08:30 Informacje kulturalne 

08:55 Monolog trębacza - fi lm

09:25 Kocie ślady - fi lm

11:00 Niewiarygodne przygody 

 Marka Piegusa odc. 2 - serial

11:35 Niewiarygodne przygody 

 Marka Piegusa odc. 3 - serial

12:10 Studio Kultura - rozmowy 

12:25 Ferdydurke - fi lm

14:10 Gorący czwartek - fi lm

15:45 Spotkanie 

 z Aleksandrem Bardinim 

16:45 Ryś - dramat

18:20 Blisko, coraz bliżej odc. 3 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

20:00 Rocky Horror Picture Show 

 - komedia 

21:50 Scena klasyczna odc. 25

22:35 Dziennik fi lozofa odc. 88

22:50 Obława - dramat

00:30 Spotkania z profesorem Zinem 

 odc. 66

06:50 Był taki dzień odc. 600
06:55 Bitwa o Monte Cassino 1944 
 - fi lm
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 23
08:40 1200 muzeów odc. 4 - serial
09:10 Korona królów odc. 65 - serial
09:45 Korona królów odc. 66 - serial
10:15 Podróże z historią odc. 2 s. 1
10:50 Flesz historii 
11:10 Manewry - 1936 odc. 1 - serial
11:40 Niezłomni. 
 Pod drutami Auschwitz - fi lm
12:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:25 Sensacje XX wieku odc. 7
14:15 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 31 - serial
14:50 Niezwykła broń odc. 6 - serial
15:50 Powstanie zamojskie 1944 - fi lm 
16:55 Taśmy bezpieki odc. 3
17:25 Mieczysław Niedziałkowski - fi lm 
17:50 Bodo odc. 7 - serial
19:00 Sensacje XX wieku odc. 8
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Jak wygrać wojnę odc. 3 - serial
21:30 Korona królów odc. 67 - serial
22:05 Korona królów odc. 68 - serial
22:35 Spór o historię odc. 14
23:15 Miasto Gniewu odc. 3 - serial
23:50 Miasto Gniewu odc. 4 - serial
00:35 Tulipan odc. 6 - 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 Jan Paweł II i cud w Kostaryce 
 - fi lm
10:00 Informacje dnia 
10:15 Podróż apostolska 
 Papieża Franciszka do Genewy 
11:05 Myśląc ojczyzna 
11:15 Podróż apostolska 
 Papieża Franciszka do Genewy 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 16 - fi lm 
13:40 Podobni 
 do ewangelicznego siewcy 
14:10 Dotyk przyjaźni - dramat
15:45 Podróż apostolska 
 Papieża Franciszka do Genewy 
17:00 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło” 
17:05 Ja głuchy 
17:30 Podróż apostolska 
 Papieża Franciszka do Genewy 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Superksięga odc. 15 s. 2 - serial
20:00 Podróż apostolska 
 Papieża Franciszka do Genewy 
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. 5
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
23:00 Sanktuarium św. Anny w Auray 
 - fi lm
23:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii 

05:55 Na dobre i na złe odc. 643 

 - serial

06:50 Podróże z historią odc. 15 s. 2

07:20 Na sygnale odc. 82 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:55 Panorama

11:05 Pogoda - fl esz 

11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 

11:25 Iran - Hiszpania Piłka nożna 

13:40 Alternatywy 4 odc. 8 - serial

14:55 Postaw na milion 

16:00 Familiada 

16:30 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna

16:50 Francja - Peru Piłka nożna

19:30 Barwy szczęścia odc. 1853 

 - serial

20:10 Na ostrzu szpady - fi lm 

22:25 Mów mi Dave - fi lm

00:05 Wszystkie drogi prowadzą 

 do Rzymu - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 6

07:50 Doradca smaku odc. 26 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2276

10:55 Ukryta prawda odc. 563 - serial

12:00 Szkoła odc. 305 - serial

13:00 Szpital odc. 449 - serial

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 7 s. 2 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 4

16:00 Szkoła odc. 306 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 564 - serial 

18:00 Szpital odc. 450 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5348

20:10 Doradca smaku odc. 38 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2700 - serial

20:55 Milionerzy odc. 74

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 15

22:30 Gliniarz z Beverly Hills II 

 - komedia

00:45 Romeo musi umrzeć - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:50 Trudne sprawy odc. 706 - serial 

08:50 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 519 - serial 

09:20 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 520 - serial 

09:50 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 61 - serial 

10:50 Dlaczego ja? odc. 834 - serial 

11:50 Gliniarze odc. 185 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 582 - serial 

13:50 Sekrety rodziny odc. 8 - serial

14:50 Dlaczego ja? odc. 797 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3656

16:40 Gliniarze odc. 127 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 9 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 103 - serial

20:05 Rozmowy nocą - komedia 

22:10 To Twoja wina odc. 3 - serial

23:10 W chmurach - fi lm

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 09:00 Gliniarz i prokurator 08:00 Dezerterzy 13:25 Sensacje XX wieku

07:20 Na sygnale 08:00 Dzień Dobry TVN 19:30 Świat według 
Kiepskich

Lekarz Jerry Peyser dowiaduje się, że przyszły teść 
jego córki jest ofi cerem operacyjnym CIA. Niebawem 
ekscentryczny Steve Tobias wciąga doktora do 
udziału w akcji związanej z przemytem broni.

17-letnia Bliss dorasta w prowincjonalnym 
miasteczku. Przypadkiem odkrywa wyścigi roller 
derby. Rozpoczyna treningi z lokalną drużyną. 
Wkrótce okazuje się, że doskonale radzi sobie na 
wrotkach.

„Dziewczyna z marzeniami”
(2009r.) TVN 7 20:00

„Teściowie”
(2003r.) TV Puls 20:00



Piątek, 22 czerwca 2018

22:35 Ekstradycja

06:00 Odstrzał - western
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Francja - Peru Piłka nożna 
11:05 Doktor Quinn odc. 19 s. 5 - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:40 Rok w zagrodzie odc. 6
12:55 Planeta lasów odc. 7 - serial
13:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
13:50 Brazylia - Kostaryka Piłka nożna
16:50 Zapowiedź Teleexpressu 
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Jeden z dziesięciu 
19:00 Trzecia połowa - serial
19:05 Pogoda
19:10 Sport 
19:20 Wiadomości
19:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
19:50 Serbia - Szwajcaria Piłka nożna
22:10 Trzecia połowa - serial
22:15 Alarm! 
22:35 Ekstradycja odc. 2 - serial
23:40 Księżyc i Valentino - dramat
01:35 Bankomat - thriller 

05:20 Ukryta prawda odc. 260 - serial 

06:25 Szpital odc. 341 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 60 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 s. 3 - serial

09:20 Magda M. odc. 9 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 616 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 61 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 515 - serial 

14:55 Szpital odc. 342 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 3 - serial

16:55 Magda M. odc. 10 - serial

17:55 Dr House odc. 20 s. 1 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 617 - serial 

20:00 Miasto cienia - fi lm

22:05 Charlie St. Cloud - melodramat

00:10 Uprowadzona odc. 4 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 128 
 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 15 - serial
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 16 - serial
08:00 Drużyna A odc. 7 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 11 - serial
10:00 Na patrolu odc. 1 - serial
10:30 Na patrolu odc. 2 - serial
11:00 Drużyna A odc. 8 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 12 s. 5 
 - serial
13:00 Galileo odc. 662
14:00 Galileo odc. 663
15:00 Detektywi w akcji odc. 44 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 184
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 185
18:00 Policjantki i policjanci odc. 378 
 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 379 
 - serial
20:00 Gry wojenne: kod śmierci - fi lm 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 165 - serial
23:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 166 - serial
00:05 Silent Hill - horror 

06:00 To moje życie! odc. 317 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 84 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 69 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 16 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 14 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 6 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 6 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 91 s. 2 - serial
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 14 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 14 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 390 s. 16 - serial
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 391 s. 16 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 69 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 70 s. 2 - serial
20:00 Wasabi: Hubert zawodowiec 
 - komedia
22:00 Ryzykanci - fi lm 
23:55 Zasady walki II - Zdrada - fi lm 
02:00 Dyżur

08:00 Chuligan literacki odc. 84

08:30 Studio Kultura - rozmowy 

08:50 Przyjaciel - fi lm

09:25 Ryś - dramat

11:00 Niewiarygodne przygody 

 Marka Piegusa odc. 4 - serial

11:40 Niewiarygodne przygody 

 Marka Piegusa odc. 5 - serial

12:15 Studio Kultura - rozmowy 

12:30 Actus Humanus Nativitas 

 - Farinelli 

13:30 Antyfonie odc. 2

14:20 Jestem - dramat

16:10 Tydzień z życia mężczyzny 

 - dramat

17:50 Videofan odc. 80

18:15 Blisko, coraz bliżej odc. 4 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Człowiek z Hawru 

 - komediodramat

21:40 Wizyta - fi lm 

23:10 Dziennik fi lozofa odc. 89

23:25 Actus Humanus Nativitas 

 - Farinelli 

00:25 Rocky Horror Picture Show 

 - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 601
07:00 Powstanie zamojskie 1944 - fi lm
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 24
08:35 Klasztory polskie odc. 6 - serial
09:15 Korona królów odc. 67 - serial
09:45 Korona królów odc. 68 - serial
10:20 Manewry - 1936 odc. 2 - serial
10:50 Podróże z historią odc. 43 s. 4
11:25 Taśmy bezpieki odc. 4
12:00 Przestrzenie Banacha - fi lm 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:35 Sensacje XX wieku odc. 8
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 11 - serial
15:00 Dawne światy odc. 2 - serial
16:05 Defi lada zwycięzców - fi lm 
17:00 Daj siebie innym 
 - Marek Kotański 
17:30 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 80
17:45 Bodo odc. 8 - serial
18:55 Sensacje XX wieku odc. 35
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 13
20:30 Kulisy II wojny światowej odc. 6 
 - serial 
21:35 Korona królów odc. 69 - serial
22:05 Korona królów odc. 70 - serial
22:40 Szerokie tory odc. 101
23:20 Zawód: podróżnik na południe. 
 Andrzej Stasiuk - fi lm 
00:15 Wiedźmin odc. 1 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Superksięga odc. 15 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 Moc przebaczenia - fi lm 
11:15 Trzy wyspy - trzy światy - fi lm 
11:25 Głos Polski 
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 12 - serial
11:50 Przypowieści Jezusa - serial
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Samuraj Chrystusa - fi lm 
13:40 Chcę żyć - fi lm 
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 „Będę jej głównym Patronem” 
 - Andrzej Bobola 1809 r. - fi lm 
14:45 Pocztówka z Indii - Chennai 
 - miasto św. Tomasza Apostoła 
 - fi lm 
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
 z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial
17:00 Boliwia odc. 1 - serial
17:20 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii 
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 Orędzie na trudne czasy 
23:10 Joanna d’Arc. 
 Pod sztandarami wiary - fi lm 

06:00 Na dobre i na złe odc. 644 
 - serial
06:55 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 13 - serial
07:20 Na sygnale odc. 83 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:10 Panorama
11:20 Pogoda - fl esz 
11:25 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:40 Argentyna - Chorwacja 
 Piłka nożna 
14:00 Coś dla Ciebie odc. 155
14:25 Makłowicz w podróży odc. 31
14:55 Postaw na milion 
16:00 Familiada 
16:30 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
16:50 Nigeria - Islandia Piłka nożna
19:30 Barwy szczęścia odc. 1854 
 - serial
20:00 Pociąg do podróży odc. 3 
 - miniserial
20:10 Pracująca dziewczyna - komedia 
22:10 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 293 s. 14 - serial
22:55 Mocny skład - Europejski Stadion 
 Kultury Rzeszów 2018 
00:45 Na ostrzu szpady - fi lm 

05:40 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 6

07:50 Doradca smaku odc. 38 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2277

10:55 Ukryta prawda odc. 564 - serial

12:00 Szkoła odc. 306 - serial

13:00 Szpital odc. 450 - serial

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 8 s. 2 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 5

16:00 Szkoła odc. 307 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 565 - serial 

18:00 Szpital odc. 451 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5349

20:00 Dziedzictwo Bourne’a - fi lm 

22:50 Mission: Impossible II - fi lm 

01:20 Kuba Wojewódzki odc. 12 s. 11

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:50 Trudne sprawy odc. 707 - serial 

08:50 Malanowski i Partnerzy odc. 521 

 - serial 

09:20 SuperPies odc. 2

09:50 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 62 - serial 

10:50 Dlaczego ja? odc. 835 - serial 

11:50 Gliniarze odc. 186 - serial 

12:50 Trudne sprawy odc. 583 - serial 

13:50 Sekrety rodziny odc. 9 - serial

14:50 Dlaczego ja? odc. 638 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3657

16:40 Gliniarze odc. 128 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 10 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich odc. 208 

 - serial

20:05 801 lat Opola 

 „Piosenki wakacyjne” 

23:05 Umów się ze mną. Take me out 

 odc. 2

00:40 Diabelskie nasienie - thriller 

07:20 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 18:15 Blisko, coraz bliżej 08:05 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

19:30 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 08:50 Malanowski 
i Partnerzy

Nastoletni Will włamuje się do rządowego 
systemu komputerowego. Nawiązuje połączenie 
z superkomputerem zwanym „Ripley” i za 
pomocą samodzielnie napisanej gry symuluje 
atak terrorystyczny.

Program służący szkoleniu agentów i wojowników 
ma zostać zamknięty, a osoby z nim związane mają 
być zlikwidowane. Jedyny z agentów, któremu udaje 
się przeżyć, musi odzyskać tożsamość.

„Gry wojenne: kod śmierci”
(2008r.) TV4 20:00

„Dziedzictwo Bourne’a”
(2012r.) TVN 20:00



Sobota, 23 czerwca 2018

05:40 Klan

05:40 Klan odc. 3297
06:15 Sprawa dla reportera 
07:10 Pełnosprawni 
07:35 Rok w ogrodzie 
08:00 Rok w ogrodzie extra 
08:15 Powitanie lata z Jedynką 
08:25 Weterynarze z sercem odc. 45 
 - serial
08:50 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 2
09:15 Nigeria - Islandia Piłka nożna 
11:25 Powitanie lata z Jedynką 
11:35 Doktor Quinn odc. 20 s. 5 - serial
12:25 Powitanie lata z Jedynką 
12:40 Planeta lasów odc. 8 - serial
13:10 Powitanie lata z Jedynką 
13:20 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
13:50 Belgia - Tunezja Piłka nożna
16:50 Zapowiedź Teleexpressu 
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:40 Orły Nawałki odc. 13 - serial
19:05 Trzecia połowa - serial
19:10 Sport 
19:12 Pogoda
19:20 Wiadomości
19:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
19:50 Niemcy - Szwecja Piłka nożna
22:10 Trzecia połowa - serial
22:15 Jan Pietrzak, czyli Jan bez sceny 
 - fi lm 
23:15 Kompania X odc. 2 - serial
00:10 Arsene Lupin - fi lm 

05:30 Ukryta prawda odc. 261 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy

08:40 Przyjaciele odc. 48 - serial

09:15 Magda M. odc. 6 - serial

10:15 Columbo odc. 1 - serial

12:20 Andre - fi lm 

14:25 Dziewczyna z marzeniami - fi lm

16:45 Areszt domowy - komedia 

19:00 Nigdy w życiu! - komedia 

21:15 Wystrzałowe dziewczyny 

 - western

23:20 Dzień zagłady - fi lm

01:55 Moc magii odc. 168

06:00 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 11 - serial
06:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 12 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 13 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 14 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 5 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 6 - serial
09:00 Planeta 51 - fi lm
10:55 Policjantki i policjanci odc. 375 
 - serial
11:55 Policjantki i policjanci odc. 376 
 - serial
12:55 Policjantki i policjanci odc. 377 
 - serial
13:55 STOP Drogówka odc. 171
15:00 Wesołe świry - komedia 
17:00 Domy za grube miliony odc. 4 
 - serial
18:00 Żona dla milionera odc. 4
19:00 Galileo odc. 664
20:00 Policjantki i policjanci odc. 378 
 - serial
21:00 Policjantki i policjanci odc. 379 
 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 167 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
odc. 168 - serial
00:20 Niebezpieczna strefa - fi lm 

06:00 Skorpion odc. 24 s. 2 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 64 s. 3

07:50 Tajemnice medyczne odc. 26 

 - serial 

08:50 Tajemnice medyczne odc. 27 

 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 66 s. 2 - serial

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 67 s. 2 - serial

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 68 s. 2 - serial

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 69 s. 2 - serial

13:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 70 s. 2 - serial

14:40 Powrót do przyszłości - fi lm

17:00 Robin Hood: książę złodziei - fi lm 

20:00 Rambo III - fi lm 

22:00 Po prostu walcz 3 - fi lm

00:05 Łowca błyskawic - fi lm 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 3 - serial

09:05 Gwiazdy tamtych lat odc. 23

09:45 Lo i stało się. Zaduma 

 nad światem w sieci - fi lm 

11:35 Człowiek z Hawru 

 - komediodramat

13:20 Chleba naszego powszedniego 

 - fi lm

14:20 Wydarzenie aktualne 

15:00 Intruz - thriller 

16:50 Jak ojciec i syn - dramat

19:00 Brian Johnson: Życie w trasie 

 odc. 4 - serial

20:00 W kręgu miłości - melodramat

22:00 The XX live at La Halle 

 Tony Garnier 

23:35 Córki dancingu - musical 

01:15 W kręgu miłości - melodramat

06:50 Był taki dzień odc. 602
07:00 Opowieść o Indiach odc. 2 - fi lm 
08:05 Regiony z historią odc. 4
08:30 Podróże z historią odc. 43 s. 4
09:10 Egipt odc. 3 - serial
10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 135
10:40 Wielki test o Chopinie 
12:10 Sprint przez historię 
 Przemysława Babiarza odc. 10
12:45 Życie odc. 4 - serial
13:45 Szerokie tory odc. 90
14:20 Wielka gra odc. 138
15:15 Spór o historię odc. 133
15:55 Koło historii odc. 4
16:30 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 70
16:50 Olimpiada czasu wojny - fi lm 
17:25 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 16
17:45 Noce i dnie odc. 8 - serial
18:50 Jak wygrać wojnę odc. 3 - serial
19:55 Wojownicy czasu odc. 2
20:30 Ekstradycja odc. 10 s. 3 - serial
21:40 Piekło sprawiedliwych - fi lm 
22:20 Andrew Marr: Historia świata 
 odc. 7 - serial
23:25 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 6 - serial
01:25 Karbala - fi lm

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 Święty na każdy dzień
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
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 Orędzie na trudne czasy 
15:10 Ks. Bronisław Markiewicz 
 - wielki wychowawca młodzieży 
 - fi lm 
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 23
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary odc. 2 - serial
17:00 Jubileusz 1050-lecia pierwszego 
 polskiego biskupstwa w Poznaniu 
19:00 Sanktuaria polskie 
19:20 Kartka z kalendarza
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 Miłość odnajdzie cię wszędzie 
 - fi lm
23:30 Tata - katolik nie jest mięczakiem

05:25 Koło fortuny 

06:05 Na dobre i na złe odc. 645 

 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1358 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:50 Pytanie na śniadanie 

 - ekstra odc. 96

11:00 Pogoda - fl esz odc. 244

11:10 Rodzinka.pl - serial

11:40 Serbia - Szwajcaria Piłka nożna 

14:00 Familiada 

14:35 Koło fortuny 

15:15 Koncert Fundacji Anny Dymnej 

 - „Każdy komuś jest potrzebny” 

 odc. 13

16:20 Słowo na niedzielę

16:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna

16:50 Korea Południowa - Meksyk 

 Piłka nożna

19:30 Lajk! 

20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 131

21:35 La La Poland odc. 1

22:25 Skarbiec - thriller 

00:10 Świętokrzyska Gala Kabaretowa 

 odc. 1

05:45 Mango - Telezakupy

07:50 Wyjątkowa chwila odc. 9

07:55 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 1 s. 8

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 1

11:00 Na Wspólnej odc. 2697 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2698 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2699 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2700 - serial

12:50 Ugotowani odc. 2 s. 13

13:55 Mistrzowskie cięcie odc. 3 s. 2

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

16:00 Domowe rewolucje odc. 5 s. 2

17:00 Projekt Lady odc. 5 s. 3

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 15

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5350

20:00 Wpadka - komedia 

22:45 Seks w wielkim mieście 

 - komedia 

01:40 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 15

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:40 Tarzan i Jane - fi lm

09:15 My3 odc. 36

09:45 My3 odc. 37

10:15 Ewa gotuje odc. 297

10:50 Czterej Pancerni i Pies: Rudy, 

 miód i krzyże; Most - serial

13:05 Krokodyl Dundee - komedia 

15:10 Jaś Fasola odc. 6 - serial

15:40 Joker odc. 43

16:40 Emsi na tropie odc. 3

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 77

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 78

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich odc. 190 

 - serial

20:05 801 lat Opola „Kabarety” 

23:10 Terminator III: Bunt maszyn - fi lm

01:35 Chirurdzy odc. 82 - serial

10:15 Columbo 13:55 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw

15:45 Lo i stało się. Zaduma 
nad światem w sieci

10:05 Okrasa łamie 
przepisy

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

Nocna zabawa w klubie ma dla ambitnej dziennikarki 
Alison Scott nieoczekiwane konsekwencje. Po ośmiu 
tygodniach kobieta dowiaduje się, że jest w ciąży. 
Postanawia odszukać ojca dziecka.

Dziennikarka Sue Charlton robi reportaż 
o Australijczyku Michaelu Dundeem. W zamian 
za uratowanie przed atakiem wielkiego krokodyla 
zaprasza myśliwego do Nowego Jorku.

„Krokodyl Dundee”
(1986r.) Polsat 13:05

„Wpadka”
(2007r.) TVN 20:00



Niedziela, 24 czerwca 2018

19:05 Trzecia połowa

05:40 Klan odc. 3298
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 
08:30 Powitanie lata z Jedynką 
08:40 Ziarno odc. 666
09:15 Korea Południowa 
 - Meksyk Piłka nożna 
11:20 Powitanie lata z Jedynką 
11:30 Spotkanie ze świętym odc. 9
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. 12
12:55 Planeta lasów odc. 9 - serial
13:30 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
13:50 Anglia - Panama Piłka nożna
16:15 Teleexpress
16:30 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
16:50 Japonia - Senegal Piłka nożna
19:05 Trzecia połowa - serial
19:10 Pogoda
19:14 Sport 
19:20 Wiadomości
19:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
19:50 Polska - Kolumbia Piłka nożna
22:10 Trzecia połowa - serial
22:20 Wkręceni II - komedia 
00:00 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 12

06:00 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 13 - serial

06:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 14 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 15 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 17 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 7 - serial

08:35 Mulan - fi lm 

10:55 Galileo odc. 663

11:55 Galileo odc. 664

12:55 Potyczki z tatą - komedia 

15:20 Plaga podziemnych pająków 

 odc. 42 s. 6 - fi lm

17:00 Szklane piekło - fi lm

19:00 Galileo odc. 665

20:00 Czysty strzał - thriller 

22:30 Antidotum - fi lm 

00:30 Święci z Bostonu - dramat

06:00 Skorpion odc. 25 s. 2 - serial

07:00 Przygody Merlina 

 odc. 7 s. 3 - serial

08:00 Miki i raźni rajdowcy odc. 3 

 - serial

08:35 Jake i piraci z Nibylandii 

 odc. 3 s. 4 - serial

09:05 Hotel Zacisze odc. 2 - serial

09:45 Hotel Zacisze odc. 3 - serial

10:30 Wojciech Cejrowski. Boso Etiopia 

 odc. 1

11:00 Wojciech Cejrowski. Boso Etiopia 

 odc. 2

11:40 Powrót do przyszłości - fi lm

14:10 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm

15:55 Sześć dni, siedem nocy - komedia 

18:00 Zakonnica w przebraniu 

 - komedia

20:00 Piękna i teczka - komedia 

21:50 Litewski przekręt - komedia

23:50 Uwikłana odc. 3 s. 2 - serial

00:45 Z archiwum policji odc. 12 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 4 - serial 

09:00 Dyrygentki - Długa droga 

 na podium - fi lm 

10:05 Trzeci punkt widzenia odc. 242

10:40 Duma i uprzedzenie 

 odc. 2 - serial

11:45 Tess - melodramat

14:45 Chciałbym się ogolić - fi lm

15:10 Chuligan literacki odc. 85

15:45 Laureaci konkursu 

 im. Henryka Wieniawskiego 

 odc. 13

16:10 Laureaci konkursu 

 im. Henryka Wieniawskiego 

 odc. 14

17:00 Pomniki historii - serial

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 504

18:10 Hydrozagadka - komedia

19:35 Wniebowzięci - komedia 

20:30 Ziarno prawdy - fi lm 

22:35 Scena alternatywna w Opolu 

23:05 Trzeci punkt widzenia odc. 242

23:40 Lech Majewski. 

 Świat według Bruegela - fi lm 

00:35 Legenda - koncert 

06:50 Był taki dzień odc. 603

06:55 Wszystkie kolory świata 

 odc. 20 - serial

08:05 Droga od Chrystusa 

 do Konstantyna odc. 2 - fi lm 

09:05 Chłop i baba odc. 9 - serial

09:35 Chłop i baba odc. 10 - serial

10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 136

10:40 Ziemia, planeta roślin odc. 2 - fi lm 

11:40 Planeta dinozaurów odc. 2 - serial

12:45 Bliżej niedźwiedzi odc. 2 - serial

13:45 Szerokie tory odc. 82

14:25 Jego Ekscelencja Subiekt 

 - komedia 

15:45 Pisz na Berdyczów... 

16:15 Wielka gra odc. 103

17:15 Ex libris 

17:40 Noce i dnie odc. 9 - serial

18:50 Kulisy II wojny światowej 

 odc. 6 - serial 

19:55 Ranczo Wilkowyje - komedia 

21:40 Wielki test o NATO 

23:25 Jak zdobyć pieniądze, 

 kobietę i sławę - komedia 

00:25 Dziewczyny do wzięcia - komedia 

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 7 - serial
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 Niezwykłe stworzenia, 
 które przeczą teorii ewolucji 
 odc. 1 - serial
11:30 Peru-Piura - fi lm 
12:00 Anioł Pański 
 z Ojcem Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:15 Opowieść o Zbawicielu 
 odc. 1 - fi lm
15:55 Święty na każdy dzień
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja 
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 7 - 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 Cuda Jezusa odc. 13 - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
23:30 Moje leczenie wodą - fi lm 

05:25 Koło fortuny 
06:05 Na dobre i na złe odc. 646 
 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1359 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:35 Makłowicz w podróży odc. 36
11:15 Niemcy - Szwecja Piłka nożna 
13:25 Rodzinka.pl - serial
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:20 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 7 s. 11
16:45 Kocham Cię, Polsko! 
 - kulisy po odcinku odc. 19
16:50 Bake off - Ale przepis 
17:10 Na dobre i na złe odc. 693 
 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion 
19:25 Pociąg do podróży odc. 4 
 - miniserial
19:35 Rodzinka.pl - serial
20:10 Zgadnij kto - komedia 
22:05 Sherlock odc. 10 - serial
23:50 Rodzinka.pl - serial
00:25 Biały aligator - thriller 

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 16 s. 2

08:25 Akademia ogrodnika odc. 16

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 2

11:00 Iron Majdan odc. 7

12:00 Co za tydzień odc. 855

12:30 36,6 °C odc. 5 s. 3

13:30 Rango - fi lm

15:45 Niania i wielkie bum - komedia 

18:00 Ugotowani odc. 3 s. 13

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5351

20:00 Pieniądze to nie wszystko 

 - komedia 

22:25 Dziedzictwo Bourne’a - fi lm

01:10 Sekrety lekarzy odc. 5 s. 4

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 16 - serial

08:15 Anna i król - melodramat

11:30 Wakacje rodziny Johnsonów 

 - komedia 

13:40 Ciemność rusza do boju - fi lm 

15:50 W rytmie serca odc. 5 - serial

16:50 W rytmie serca odc. 6 - serial

17:50 Nasz nowy dom odc. 50

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 278, 

20:05 Kabarety Rybnik 2017 odc. 1

22:05 Prawdziwe kłamstwa - komedia

01:05 Niesamowity Spider-Man II - fi lm

05:50 Ukryta prawda odc. 262 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Magda M. odc. 7 - serial

10:00 Magda M. odc. 9 - serial

11:05 Columbo odc. 2 - serial

12:50 Samoloty II - fi lm

14:35 Szeryf z Firecreek - western

16:50 Duży - komedia 

19:00 Lucyfer odc. 16 s. 2 - serial

20:00 Wysłannik przyszłości - fi lm

23:45 Żółtodziób - fi lm 

02:20 Moc magii odc. 169

08:55 Magda M. 10:55 Galileo

10:30 Wojciech Cejrowski. 
Boso

10:40 Duma i uprzedzenia 10:05 Okrassa łamie 
przepisy

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

Początkująca dziennikarka marzy o karierze w świecie 
mody i o wielkiej miłości. Jej życie nabiera barw, gdy 
incognito zatrudnia się w banku, aby napisać artykuł 
o miłości w sferach biznesu.

Rok 2013. Na świecie panują chaos, przemoc 
i bezprawie. Samotny wędrowiec znajduje 
porzucony na pustkowiu samochód, a w nim torby 
z listami. Postanawia rozwieźć korespondencję do 
adresatów.

„Wysłannik przyszłości”
(1997r.) TVN 7 20:00

„Piękna i teczka”
(2010r.) TV Puls 20:00



Poniedziałek, 25 czerwca 2018

11:05 Krawcowa z Madrytu

06:00 Chile śladami Ignacego Domeyki 
 - fi lm 
06:50 W trosce o bagna - fi lm 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Anglia - Panama Piłka nożna 
11:05 Krawcowa z Madrytu odc. 16 
 - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Kazimierskie granie 
12:50 Ekstremalne oseski odc. 5 
 - serial
13:45 Elif odc. 265 - serial
14:40 Gala „Teraz Polska” 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
15:50 Urugwaj - Rosja Piłka nożna
18:35 Jeden z dziesięciu 
19:00 Trzecia połowa - serial
19:05 Pogoda
19:10 Sport 
19:20 Wiadomości
19:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
19:50 Hiszpania - Maroko Piłka nożna
22:10 Trzecia połowa - serial
22:15 Alarm! Magazyn reporterów 
22:35 Bez tożsamości odc. 1 - serial
23:25 Na pierwszej linii walki z ebolą 
 - fi lm 
00:25 Nocny recepcjonista 
 odc. 3 - serial

05:20 Ukryta prawda odc. 263 - serial 

06:25 Szpital odc. 342 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 61 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 3 - serial

09:20 Magda M. odc. 10 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 617 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 62 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 516 - serial 

14:55 Szpital odc. 343 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 3 - serial

16:55 Magda M. odc. 11 - serial

17:55 Dr House odc. 21 s. 1 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 618 - serial 

20:00 Moc pierścionka - komedia 

21:50 Uprowadzona odc. 5 - serial

22:50 Jonah Hex - fi lm 

00:30 Tajemnice Laury 

 odc. 12 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 129 
 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 16 - serial
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 17 - serial
08:00 Drużyna A odc. 8 - serial
09:00 Detektyw Monk 
 odc. 12 s. 5 - serial
10:00 Na patrolu odc. 3 - serial
10:30 Na patrolu odc. 4 - serial
11:00 Drużyna A odc. 9 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 13 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 45 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 115
15:00 Detektywi w akcji odc. 46 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 186
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 187
18:00 Policjantki i policjanci odc. 379 
 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 380 
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 169 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 10 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 11 - serial
22:00 Galileo odc. 664
23:00 Galileo odc. 665
00:00 Weselna gorączka - komedia 

06:00 To moje życie! odc. 318 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 85 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 70 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 16 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 17 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 14 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 6 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 6 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 1 - serial
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 14 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 14 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 391 s. 16 - serial
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 392 s. 16 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 70 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 71 s. 2 - serial
20:00 Leon zawodowiec - dramat
22:30 Rambo III - fi lm 
00:30 Magnum odc. 16 s. 6 - serial

08:00 Białoruski klimat odc. 3

08:25 Rzecz Polska 

08:50 Lato 2014 - fi lm

09:15 Tydzień z życia mężczyzny 

 - dramat

11:00 Niewiarygodne przygody 

 Marka Piegusa odc. 6 - serial

11:40 Niewiarygodne przygody 

 Marka Piegusa odc. 7 - serial

12:10 Studio Kultura - rozmowy 

12:30 Straszny sen 

 Dzidziusia Górkiewicza - komedia 

14:25 Koncert na 707 ulic - fi lm

15:30 Piosenki z autografem odc. 3

16:30 Frank - komediodramat

18:15 Blisko, coraz bliżej odc. 5 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Prognoza pogody - fi lm

21:35 Kino przyszłości - fi lm 

23:55 Którędy po sztukę odc. 55

00:00 Videofan odc. 75

06:50 Był taki dzień odc. 604
07:00 Defi lada zwycięzców - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 25
08:35 1200 muzeów odc. 5 - serial
09:05 Korona królów odc. 69 - serial
09:35 Korona królów odc. 70 - serial
10:15 Życie odc. 4 - serial
11:10 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 14
11:45 Krótki dzień pracy - dramat
13:00 Mieszkanie w dzielnicy zamkniętej 
 - fi lm 
13:50 Sensacje XX wieku odc. 35
14:50 Encyklopedia II wojny światowej 
 - serial
15:15 Spór o historię odc. 48
15:50 Bliżej niedźwiedzi odc. 2 - serial
16:50 Ex libris 
17:20 Flesz historii 
17:40 Bodo odc. 9 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 85
19:20 Sensacje XX wieku odc. 86
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Rosja. Podróże z Jonathanem 
 Dimblebym odc. 1 - fi lm 
21:40 Korona królów odc. 71 - serial
22:10 Korona królów odc. 72 - serial
22:45 Dzieci Kotana - fi lm 
00:05 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 5 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Chrystus w Biblii i „Kodzie 
 Leonarda da Vinci” odc. 1 - serial
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Wielcy duchem - serial
13:20 Koncert życzeń
14:10 Opowieść o Zbawicielu 
 odc. 1 - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie - serial
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kartka z kalendarza 
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w parafi i pw. Św. Andrzeja Boboli 
 w Czechowicach Dziedzicach 
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. 79 
 - serial
23:05 Ty idź pierwszy! - fi lm 

06:00 Na dobre i na złe odc. 647 

 - serial

06:55 Coś dla Ciebie odc. 145

07:20 Na sygnale odc. 84 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:45 Panorama

10:50 Pogoda - fl esz 

11:00 Pytanie na śniadanie 

 - ekstra odc. 88

11:15 Polska - Kolumbia Piłka nożna 

13:30 Koło fortuny 

14:10 Alternatywy 4 odc. 9, - serial

15:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna

15:50 Arabia Saudyjska - Egipt 

 Piłka nożna

18:30 Rodzinka.pl odc. 107 s. 5 - serial

19:00 Barwy szczęścia odc. 1855 

 - serial

19:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna

19:50 Iran - Portugalia Piłka nożna

22:15 Wyjazd integracyjny - komedia 

23:55 Ofi cer odc. 5 - serial

01:00 Ofi cer odc. 6 - serial

05:50 Mango - Telezakupy

07:00 MasterChef Junior odc. 1 s. 3

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 6

09:30 Szkoła odc. 307 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 565 - serial

11:30 Szpital odc. 451 - serial

12:30 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 9 s. 2 - serial

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 961 - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 962 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 6

16:00 Szkoła odc. 308 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 566 - serial 

18:00 Szpital odc. 452 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5352

20:10 Doradca smaku odc. 30 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2701 - serial

20:55 Milionerzy odc. 75

21:30 Projekt Lady odc. 6 s. 3

22:30 Sekrety lekarzy odc. 6 s. 4

23:30 Torque. Jazda na krawędzi - fi lm 

01:15 Co za tydzień odc. 855

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:50 Trudne sprawy odc. 708 - serial 

08:50 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 523 - serial 

09:20 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 524 - serial 

09:50 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 63 - serial 

10:50 Dlaczego ja? odc. 836 - serial 

11:50 Gliniarze odc. 187 - serial 

12:50 Trudne sprawy odc. 584 - serial 

13:50 Sekrety rodziny odc. 10 - serial

14:50 Dlaczego ja? odc. 639 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3658

16:40 Gliniarze odc. 129 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 11 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 209 - serial

20:05 Niesamowity Spider-Man II - fi lm

23:10 Nożownik - thriller 

01:15 Patriota - dramat

09:20 Magda M. 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 

18:35 Niewirygodne 
przygody Marka Piegusa 13:50 Sensacje XX wieku

19:00 Barwy szczęścia 16:00 Szkoła 12:50 Trudne sprawy

Wrobiony w morderstwo Cary Ford musi w krótkim 
czasie udowodnić swoją niewinność, oszukać 
bezlitosnego dilera narkotyków i umknąć pogoni 
gangu motocyklistów.

Wiele wskazuje na to, że Peter Parker dobrze się 
czuje w roli walczącego ze złem Spider-Mana. 
Niestety, wszystko ma swoją cenę. Gdy w Nowym 
Jorku pojawia się Electro, Spider-Man musi stawić 
mu czoła.

„Niesamowity Spider-Man II”
(2014r.) Polsat 20:05

„Torque. Jazda na krawędzi”
(2004r.) TVN 23:30
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13:50 Elif

05:55 Elif odc. 265 - serial
06:50 Ekstremalne oseski odc. 5 
 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Iran - Portugalia Piłka nożna 
11:00 Krawcowa z Madrytu odc. 17 
 - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 Gala „Teraz Polska” 
12:55 Ekstremalne oseski odc. 6 
 - serial
13:50 Elif odc. 266 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
15:50 Dania - Francja Piłka nożna
18:35 Jeden z dziesięciu 
19:00 Trzecia połowa - serial
19:05 Pogoda
19:10 Sport 
19:20 Wiadomości
19:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
19:50 Nigeria - Argentyna 
22:10 Trzecia połowa - serial
22:15 Alarm! 
22:35 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 4 - serial
23:30 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 11 - serial
00:45 Agfa 1939 - fi lm 

05:20 Ukryta prawda odc. 264 - serial 

06:25 Szpital odc. 343 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 62 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 3 - serial

09:20 Magda M. odc. 11 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 618 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 63 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 517 - serial 

14:55 Szpital odc. 344 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 3 - serial

16:55 Magda M. odc. 12 - serial

17:55 Dr House odc. 22 s. 1 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 619 - serial 

20:00 Żółtodziób - fi lm 

22:35 Wysłannik przyszłości - fi lm

02:15 Masters of Sex odc. 4 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 130 

 - serial

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 17 - serial

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 18 - serial

08:00 Drużyna A odc. 9 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 13 - serial

10:00 Na patrolu odc. 5 - serial

10:30 Na patrolu odc. 6 - serial

11:00 Drużyna A odc. 10 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 14 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 47 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 116

15:00 Detektywi w akcji odc. 48 - serial

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 188

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 189

18:00 Policjantki i policjanci odc. 380 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 381 

 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 170 - serial

21:05 Potrzask - thriller 

23:05 Życie, którego nie było - thriller 

01:05 STOP Drogówka odc. 171

06:00 To moje życie! odc. 319 s. 4
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 86 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 71 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 17 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 14 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 6 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 6 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 2 - serial
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 14 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 14 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 392 s. 16 - serial
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 393 s. 16 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 71 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 72 s. 2 - serial
20:00 Wasabi: Hubert zawodowiec 
 - komedia
21:55 Po prostu walcz 3 - fi lm
00:00 Trzynasty apostoł 
 odc. 1 s. 2 - serial

08:00 Wydarzenie aktualne 

08:35 Informacje kulturalne 

08:55 Lokomotywa - fi lm

09:15 Frank - komediodramat

11:00 Niewiarygodne przygody 

 Marka Piegusa odc. 8 - serial

11:40 Niewiarygodne przygody 

 Marka Piegusa odc. 9 - serial

12:10 Studio Kultura - rozmowy 

12:30 Wrzeciono czasu - fi lm

14:25 Beczka amontillado - nowela

15:10 Spotkania z profesorem Zinem 

 odc. 9

15:25 Słownik wyrazów obcych odc. 41

16:00 Persona non grata - dramat

18:05 Blisko, coraz bliżej odc. 6 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

20:00 Ta nasza młodość - komedia 

21:40 Dziennik fi lozofa odc. 91

21:50 Wirus - fi lm 

23:35 Paryż. Czas dokonany - fi lm 

00:40 Legendy rocka odc. 36 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 605
07:00 Być w cieniu - fi lm
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 26
08:35 1200 muzeów odc. 6 - serial
09:05 Korona królów odc. 71 - serial
09:40 Korona królów odc. 72 - serial
10:10 Daj siebie innym - Marek Kotański 
 - fi lm 
10:45 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 3 - serial
12:30 Reportaż 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:30 Sensacje XX wieku odc. 85
14:00 Sensacje XX wieku odc. 86
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 32 - serial
14:55 Rosja. Podróże z Jonathanem 
 Dimblebym odc. 1 - fi lm
16:10 Marsz wyzwolicieli - fi lm 
17:15 Cyrk po sowiecku odc. 1 - serial
17:45 Bodo odc. 10 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 189
19:20 Sensacje XX wieku odc. 62
19:55 Krwawe rubiny 
 Czerwonych Khmerów - fi lm 
21:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
21:30 Korona królów odc. 73 - serial
22:05 Korona królów odc. 74 - serial
22:40 Byliśmy pierwsi. Poznań 56 - fi lm 
23:35 Cwał - komedia 
01:35 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 26

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
09:55 Kartka z kalendarza
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 
11:45 180 lat na zdrowie - fi lm 
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Niebieska jabłoń - fi lm
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 79 - serial
14:55 Kartka z kalendarza
15:00 Jestem gotowy na wszystko... 
 - fi lm 
15:45 Święty na każdy dzień
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
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 Nowa nadzieja - fi lm

05:25 Koło fortuny 

06:05 Na dobre i na złe odc. 648 

 - serial

07:00 Wybór 

07:20 Na sygnale odc. 85 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:45 Panorama

10:50 Pogoda - fl esz 

11:00 Pytanie na śniadanie 

 - ekstra odc. 89

11:15 Hiszpania - Maroko Piłka nożna 

13:35 Koło fortuny 

14:15 Daleko od szosy odc. 1 - serial

15:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna

15:50 Australia - Peru Piłka nożna

18:30 Rodzinka.pl odc. 108 s. 5 - serial

19:00 Barwy szczęścia odc. 1856 

 - serial

19:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna

19:50 Islandia - Chorwacja Piłka nożna

22:15 Rocky III - fi lm 

00:00 Wyjazd integracyjny - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 961 - serial
07:35 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 962 - serial
08:20 Doradca smaku odc. 30 s. 8
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 6
09:30 Szkoła odc. 308 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 566 - serial
11:30 Szpital odc. 452 - serial
12:30 Ślub od pierwszego wejrzenia 
 odc. 10 s. 2 - serial
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 964 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 965 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 7
16:00 Szkoła odc. 309 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 567 - serial 
18:00 Szpital odc. 453 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5353
20:10 Doradca smaku odc. 40 s. 8
20:15 Na Wspólnej odc. 2702 - serial
20:55 Milionerzy odc. 76
21:30 Gracz - dramat
23:55 Kuba Wojewódzki odc. 1 s. 11
00:55 Lista klientów odc. 11 s. 2 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:50 Trudne sprawy odc. 709 - serial 

08:50 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 525 - serial 

09:20 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 526 - serial 

09:50 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 64 - serial 

10:50 Dlaczego ja? odc. 837 - serial 

11:50 Gliniarze odc. 188 - serial 

12:50 Trudne sprawy odc. 585 - serial 

13:50 Sekrety rodziny odc. 11 - serial

14:50 Dlaczego ja? odc. 640 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3659

16:40 Gliniarze odc. 130 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 12 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 238 - serial

20:10 Patriota - dramat

23:50 Zakładnik z Wall Street - thriller 

01:55 Dziewczyna z ekstraklasy 

 - komedia 

06:25 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

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

- boso przez świat 

18:30 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 09:20 Malanowski 
i Partnerzy

Hubert, paryski policjant, wyjeżdża na urlop do Tokio, 
gdzie przed laty przeżył cudowne chwile z utraconą 
ukochaną. Teraz okazuje się, że jest ojcem 19-letniej 
Yumi. Oboje muszą uciekać przed yakuzą.

Nowy Jork. Agent Jeremy Reins nagle traci 
przytomność, a kiedy się budzi, odkrywa, że został 
porwany i zamknięty w bagażniku samochodu. 
Porywacze żądają ujawnienia tajemnicy dotyczącej 
prezydenta.

„Potrzask”
(2012r.) TV4 21:05

„Wasabi: Hubert zawodowiec”
(2001r.) TV Puls 20:00
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19:00 Trzecia połowa

05:55 Elif odc. 266 - serial
06:50 Ekstremalne oseski odc. 6 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Islandia - Chorwacja 
11:05 Doktor Quinn odc. 21 s. 5 - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:50 Nieznany Pantanal odc. 1 - serial
13:50 Elif odc. 267 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
15:50 Korea Południowa - Niemcy 
 Piłka nożna
18:35 Jeden z dziesięciu 
19:00 Trzecia połowa - serial
19:05 Pogoda
19:10 Sport 
19:20 Wiadomości
19:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
19:50 Serbia - Brazylia Piłka nożna
22:10 Trzecia połowa - serial
22:15 Alarm! 
22:35 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 5 - serial
23:25 Mumia Lenina - obiekt specjalny 
 w sercu Rosji - fi lm 
00:30 Komandosi odc. 3 - miniserial

05:35 W-11 - wydział śledczy odc. 1141 

 - serial 

06:25 Szpital odc. 344 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 63 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 3 - serial

09:20 Magda M. odc. 12 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 619 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 64 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 518 - serial 

14:55 Szpital odc. 345 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 3 - serial

16:55 Magda M. odc. 13 - serial

17:55 Dr House odc. 1 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 620 - serial 

20:00 Przeczucie - thriller 

22:10 Olimp odc. 6 - serial

23:10 Goło i wesoło - komediodramat

01:00 Moc magii odc. 171

06:00 Detektywi w akcji odc. 131 - serial

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 18 - serial

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 19 - serial

08:00 Drużyna A odc. 10 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 14 - serial

10:00 Na patrolu odc. 7 - serial

10:30 Na patrolu odc. 8 - serial

11:00 Drużyna A odc. 11 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 49 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 117

15:00 Detektywi w akcji odc. 50 - serial

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 190

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 191

18:00 Policjantki i policjanci odc. 381 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 382 

 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 171 - serial

21:00 Przepowiednia - thriller 

23:35 Gry wojenne: kod śmierci - fi lm 

01:35 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 11

06:00 To moje życie! odc. 320 s. 4
07:00 Mojżesz - 10 przykazań odc. 87 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 72 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 19 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 14 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 6 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 6 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 3 - serial
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 14 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 14 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 393 s. 16 - serial
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 394 s. 16 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 72 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 73 s. 2 - serial
20:00 Morderczy występ - fi lm 
21:55 Ryzykanci - fi lm 
23:35 Trzynasty apostoł odc. 3 s. 2 
 - serial
01:10 Trzynasty apostoł odc. 4 s. 2 
 - serial

08:00 Szlakiem Kolberga odc. 14

08:30 Studio Kultura - rozmowy 

08:55 Persona non grata - dramat

11:00 Banda Rudego Pająka odc. 1 

 - serial

11:40 Banda Rudego Pająka odc. 2 

 - serial

12:20 Studio Kultura - rozmowy 

12:35 Daleko od okna - dramat

14:45 Profesor Zazul - fi lm

15:20 Z archiwum i pamięci 

15:50 Słownik wyrazów obcych odc. 1

16:25 Pora umierać - dramat

18:25 Blisko, coraz bliżej odc. 7 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 86

20:05 Bullitt - fi lm 

22:05 Dziennik fi lozofa odc. 92

22:20 Trishna. Pragnienie miłości 

 - dramat

00:25 Nadal wracam. Portret 

 Ryszarda Krynickiego - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 606
07:00 Marsz wyzwolicieli - fi lm
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 27
08:40 1200 muzeów odc. 7 - serial
09:10 Korona królów odc. 73 - serial
09:40 Korona królów odc. 74 - serial
10:20 Planeta dinozaurów odc. 2 - serial
11:15 Spór o historię odc. 44
11:55 Dawne światy odc. 3 - serial
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:30 Sensacje XX wieku odc. 189
14:00 Sensacje XX wieku odc. 62
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 46 - serial
15:05 Byliśmy pierwsi. Poznań 56 - fi lm
16:20 Henryk Sławik. Polski Wallenberg 
 - fi lm 
17:15 Cyrk po sowiecku odc. 2 - serial
17:45 Bodo odc. 11 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 56
19:20 Sensacje XX wieku odc. 97
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 1 - fi lm 
21:30 Korona królów odc. 75 - serial
22:05 Korona królów odc. 76 - serial
22:35 August Kowalczyk 
 - numer obozowy 6804 - fi lm 
23:40 Poznań ‘56 - dramat
01:45 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 27

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Każdy maluch to potrafi 
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 2 - serial
11:15 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Edward Stachura z tego świata 
 - fi lm 
13:05 Chłopcy z Namugongo - fi lm 
13:45 Nowa nadzieja - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Z pamiętnika podróżnika odc. 2
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 Ocalić Winstona - dramat
23:25 Kartka z kalendarza
23:30 Największe przeboje Pana Boga 
 - Ave Maria - fi lm 
23:50 Kabwe 

06:00 Na dobre i na złe odc. 649 

 - serial

06:55 Pożyteczni.pl 

07:20 Na sygnale odc. 86 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:45 Panorama

10:50 Pogoda - fl esz 

11:00 Pytanie na śniadanie 

 - ekstra odc. 90

11:15 Nigeria - Argentyna Piłka nożna 

13:35 Koło fortuny 

14:10 Daleko od szosy odc. 2 - serial

15:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna

15:50 Meksyk - Szwecja Piłka nożna

18:30 Rodzinka.pl odc. 109 s. 5 - serial

19:00 Barwy szczęścia odc. 1857 

 - serial

19:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna

19:50 Szwajcaria - Kostaryka 

 Piłka nożna

22:15 Droga do serca - dramat

00:20 Tajemnica Elise odc. 5 - serial

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy odc. 964 
 - serial
07:35 W-11 - wydział śledczy odc. 965 
 - serial
08:20 Doradca smaku odc. 40 s. 8
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 6
09:30 Szkoła odc. 309 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 567 - serial
11:30 Szpital odc. 453 - serial
12:30 Ślub od pierwszego wejrzenia 
 odc. 11 s. 2 - serial
13:30 W-11 - wydział śledczy odc. 967 
 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy odc. 969 
 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 8
16:00 Szkoła odc. 310 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 568 - serial 
18:00 Szpital odc. 454 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5354
20:10 Doradca smaku odc. 18 s. 8
20:15 Na Wspólnej odc. 2703 - serial
20:55 Milionerzy odc. 77
21:30 Kobieta-kot - fi lm 
23:40 Pieniądze to nie wszystko 
 - komedia
01:55 MasterChef Junior odc. 1 s. 3

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:50 Trudne sprawy odc. 710 - serial 
08:50 Malanowski i Partnerzy odc. 527 
 - serial 
09:20 Malanowski i Partnerzy odc. 528 
 - serial 
09:50 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 65 - serial 
10:50 Dlaczego ja? odc. 678 - serial 
11:50 Gliniarze odc. 189 - serial 
12:50 Trudne sprawy odc. 586 - serial 
13:50 Sekrety rodziny odc. 12 - serial
14:50 Dlaczego ja? odc. 641 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3660
16:40 Gliniarze odc. 131 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 13 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich odc. 83
 - serial
20:05 Świat według Kiepskich odc. 519 
 - serial
20:40 Dziewczyna z ekstraklasy 
 - komedia 
22:50 Dyktator - komedia 
00:40 Rewers - komedia 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 12:35 Daleko od okna 13:30 Sensacje XX wieku

07:20 Na sygnale 09:30 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

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.

Opowieść o niezwykłej, legendarnej postaci: kobiecie 
kocie. Po raz pierwszy pojawiła się ona w literaturze 
w latach 40. XX wieku. Do swoich komiksów 
wprowadził ją słynny Bob Kane, twórca „Batmana”.

„Przeczucie”
(2007r.) TVN 7 20:00

„Kobieta-kot”
(2004r.) TVN 21:30
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Deser śmietankowo-truskawkowy

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II 
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 

300 g truskawek

50 g cukru pudru

500 ml śmietany 30 proc.

50 g wiórków kokosowych

Sposób wykonania:

Truskawki umyj, oczyść z szypułek i zmiksuj 

z połową cukru pudru. Śmietanę ubij na sztywno 

z pozostałym cukrem pudrem. Do zmiksowanych 

truskawek dodaj 1/3 ubitej śmietany, wymieszaj.  

Rozłóż do pucharków warstwami. Udekoruj wiórka-

mi kokosowymi i połówkami truskawek, odstaw do 

lodówki na 30 minut.

Smacznego!
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Bezpieczny wypoczynek nad wodą
WAKACJE  Od 1 kwietnia w Polsce utonęło ponad 120 osób. Jak bezpiecznie korzystać z kąpieli wodnej, by 
nie narażać siebie i swoich bliskich?

Od 2013 roku dane dotyczące 
liczby tonięć w Polsce opracowy-
wane są na podstawie danych za-
wartych w Systemie Analitycznym 
Krajowego Systemu Informacyj-
nego Policji. W 2017 roku w Polsce 
było 471 wypadków tonięcia. Uto-
nęło 449 osób, w tym 62 kobiety. 
Najczęściej z żywiołem wody nie 
radziły sobie osoby po 50 roku ży-
cia (233). Nastolatków w wieku 15-
18 lat woda zabrała aż 20, a dzieci 
w przedziale 8 do 14 lat sześcioro. 
Najczęściej do utonięć dochodziło 
w rzekach (112), jeziorach (101) i sta-
wach (80). Zalewy zabrały 41 ludz-
kich istnień, morze 14.

Najczęstsze okoliczności tych 
wypadków to kąpiel w miejscu nie-

strzeżonym, lecz nie zabronionym 
– 55 osób; nieostrożność podczas 
przebywania nad wodą – 34; kąpiel 
w miejscu zabronionym – 28; nie-
ostrożność w czasie łowienia ryb – 
36. W 2017 roku alkohol jako przy-
czyna utonięcia osób występował 
w 97 przypadkach.

Lepiej strzeżone
W myśl powiedzenia „strzeżo-

nego Pan Bóg strzeże” warto wy-
bierać kąpieliska strzeżone. Unikaj-
my dzikich plaż z dwóch względów. 
Po pierwsze, dlatego że nie ma tam 
ratownika, a po drugie dno w ta-
kim miejscu może być nieregularne 
i nieoczyszczone. Na kąpieliskach 
strzeżonych dokonuje się okreso-
wego przeglądu i oczyszczania dna 

wody, na niestrzeżonych nikt tego 
nie robi. Na kąpielisku niestrzeżo-
nym mogą pojawić się np. wiry.

Zawsze na oku
Będąc nawet na strzeżonym 

kąpielisku, miejmy swoje pociechy 
na oku. Nieważne, że jest ratownik. 
On zapewnia pomoc w krytycznej 
sytuacji. Sami jesteśmy odpowie-
dzialni za swoje dzieci. Czasem wy-
starczy dosłownie chwila nieuwa-
gi, by doszło do tragedii. Dlatego 
towarzyszmy dziecku, kiedy idzie 
pluskać się w wodzie. Nie liczmy na 
to, że maluch będzie wołał o po-
moc, gdy przewróci go fala lub za-
chłyśnie się nawet niedużą ilością 
wody. 

Słońce może być groźne
Wszyscy lubimy wygrzewać się 

na słońcu. Ale właśnie ono może 
być pośrednią przyczyną utonię-
cia. Gdy jesteśmy zbyt rozgrzani 
i wejdziemy zbyt szybko do wody, 
możemy doznać szoku termicz-
nego, który potrafi doprowadzić 
do utonięcia z powodu skurczów 
mięśni i zaburzenia oddychania. 
Dlatego absolutnie nie jest wska-
zane skakanie do zimnej wody po 

kąpieli słonecznej. Do wody należy 
się przyzwyczajać stopniowo, ale 
przede wszystkim unikać prze-
grzania. Warto zabezpieczyć się 
parasolem, dziecku ubrać kape-
lusik i pamiętać, że w godzinach 
od 12.00 do 14.00 słońce jest naj-
ostrzejsze. 

Akcesoria mają znaczenie
Pakując dziecko na plażę, nie 

zapomnijmy o gadżetach, dzię-
ki którym młody człowiek spędzi 
czas na plaży wesoło, a przede 
wszystkim bezpiecznie. Zacznijmy 
od akcesoriów ochronnych – koło 
ratunkowe, motylki na ręce albo 
specjalne kamizelki z kołnierzem, 
które utrzymują głowę dziecka 
nad wodą. W sklepach mamy sze-
roki asortyment kolorowych dmu-
chańców. Kupujmy je jednak nie ze 
względu na kolor, a atesty bezpie-
czeństwa. Dziecko łatwo przekonać 
do kąpieli z kolorowymi „motylka-
mi” czy kołem ratunkowym z ulu-
bionymi postaciami z bajek. Zawsze 
jest to dodatkowe zabezpieczenie, 
lecz nie stuprocentowe. Asekuracja 
i czujne oko rodzica musi być jed-
nak wartością dodaną.

Zrezygnuj z alkoholu
Słońce, alkohol i woda to bar-

dzo złe połączenie. Nawet nie-
duża ilość alkoholu, szczególnie 
w gorący dzień, zaburza zdolność 
koncentracji, a przede wszystkim 
szybkość reagowania. Pilnując ma-
łego człowieka nad morzem lub 
jeziorem, nie pozwalajmy sobie na 
osłabienie czujności. 

Kąpiel po alkoholu jest bardzo 
niebezpieczna. Gdy temperatura 
powietrza jest wysoka, procenty 
szybciej uderzają do głowy. Ogra-
nicza to koordynację ruchową, 
stajemy się bardziej rozluźnieni, 
a co za tym idzie - lekkomyślni. Al-
kohol, wbrew pozorom, rozgrzewa 
nas od środka, co podczas upałów 
prowadzi często do problemów 
z krążeniem, a nawet do utraty 
przytomności. Pod jego wpływem 
rozszerzają się też naczynia krwio-
nośne. Wówczas, jeśli wejdziemy 
do zimnej wody, możemy doznać 
szoku termicznego. U niektórych 
osób dochodzi nawet do zatrzy-
mania akcji serca.

(nał)
fot. pixabay/ilustracyjne

• Najpierw zadzwoń po pomoc. Jeżeli to plaża strzeżona, zawo-
łaj ratownika.

• Poproś o pomoc innych plażowiczów.
• Oceń sytuację i wybierz najodpowiedniejszą metodę wycią-

gnięcia tonącego. Jeżeli nie potrafisz pływać, a ofiara jest daleko od 
brzegu, musisz zdać się na pomoc innych.

• Przy udzielaniu pomocy z brzegu najpierw podaj tyczkę, wio-
sło, gałęzie, część ubrania. Podawanie własnej dłoni nie jest zale-
cane. Tonący ma bardzo silny chwyt, co może spowodować utratę 
równowagi i niebezpieczeństwo znalezienia się w wodzie. Ewentual-
nie możesz wykorzystać łódkę albo inny sprzęt pływający.

• Udzielanie pomocy bez użycia sprzętu stosujemy tylko w osta-
teczności. Po skoku do wody dopływamy do tonącego, którego przez 
cały czas obserwujemy. Zatrzymując się poza zasięgiem ramion to-
nącego staramy się nawiązać z nim kontakt. Najczęściej szok spo-
wodowany tonięciem jest tak wielki, że jest to niemożliwe. W takim 
przypadku należy go obezwładnić i w dalszej kolejności doholować 
do brzegu.

Jak pomóc tonącemu?
1. Najbezpieczniejsza jest kąpiel w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych, będących pod 

nadzorem ratowników WOPR lub funkcjonariuszy Policji Wodnej.
2. Nie korzystaj z kąpieli w gliniankach, stawach, na żwirowiskach – mogą być bardzo zanieczyszczone, 

zarośnięte i głębokie; w razie zagrożenia nikt cię nie usłyszy.
3. Bardzo lekkomyślne jest pływanie w miejscach, gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i ta-

blice. Nie wolno też pływać na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych 
(mostów, zapór, portów itp.).

4. Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym wypoczywasz.
5. Dobrze jest znać oznaczenia obowiązujące na kąpielisku: biała flaga – kąpiel dozwolona, czerwona flaga 

– kąpiel zabroniona, brak flagi – nie ma dyżuru ratowników.
6. Jeśli twoje dzieci są w wodzie, miej nad nimi ciągły nadzór (na moment nie spuszczaj ich z oka), nawet 

wtedy, gdy umieją pływać. Jedno zachłyśnięcie może się skończyć utonięciem.
7. Obecność ratowników nie zwalnia rodziców lub opiekunów z obowiązku pilnowania dziecka. Odpowie-

dzialność za swoje dzieci zawsze ponoszą rodzice.
8. Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni Celsjusza, najlepsza temperatura to 22-25 stopni.
9. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
10. Nie skacz do wody, gdy skóra jest nagrzana po bezpośrednim kontakcie ze słońcem. Przed wejściem do 

wody skorzystaj z prysznica lub stopniowo ochlap klatkę piersiową, szyję i nogi – unikniesz wtedy wstrząsu 
termicznego, skurczu lub omdlenia.

11. Nie przebywaj też za długo w wodzie, gdyż grozi to wychłodzeniem organizmu. Po wyjściu z wody trzeba 
się osuszyć i przebrać w suche ubranie.

12. Nie pływaj w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują zawirowania i zimne prądy. 
Pływaj w miejscach dobrze ci znanych.

13. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych, gdy nie wiesz, jaka jest głębokość wody i jak ukształtowane 
jest dno. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem! Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki na 
tzw. główkę. Pamiętaj też, żeby nie popychać innych kąpiących się i wypoczywających.

14. Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu.
15. Nie pływaj na czczo lub bezpośrednio po posiłku.
16. Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, daleko od brzegu, podobnie 

jak inne gumowe zabawki (np. koło, rękawki, pontony).
17. Pływanie po zapadnięciu zmroku oraz w nocy jest bardzo niebezpieczne.
18. Korzystaj jedynie z pewnego i sprawnego sprzętu pływającego.
19. Na brzegu, szczególnie w słońcu, noś nakrycie głowy, smaruj się filtrami ochronnymi. Najlepiej opalaj 

się w ruchu, np. grając w piłkę.
20. Jeżeli jesteś świadkiem udzielania pomocy człowiekowi wyciągniętemu z wody – nie przeszkadzaj ra-

townikom, nie komentuj ich działań, nie traktuj tej sytuacji instruktażowo. Tu toczy się walka o życie ludzkie.
21. Bawiąc się w wodzie, nie zakłócaj wypoczynku innym. Zadbaj o czyste kąpielisko – nie wrzucaj do wody 

śmieci, butelek, papierków, opakowań.
22. Nie krzycz nad wodą, nie rób niepotrzebnego hałasu, nie wzywaj pomocy dla żartu. Jeśli widzisz, że 

ktoś w wodzie lub na brzegu potrzebuje pomocy ratownika, najlepiej unieś obie ręce, krzyżuj i rozkładaj je nad 
głową.

23. Podczas pływania kajakiem, łódką czy żaglówką pamiętaj zawsze o założeniu dziecku kamizelki ratun-
kowej z kołnierzem, która musi być dopasowana do jego wagi i wzrostu oraz koniecznie zapięta.

24. Dobrze jest wpisać do telefonu numer ratunkowy nad wodą – 601 100 100. W razie wypadku zadzwoń, 
podając miejsce zdarzenia, opisując sytuację, stan osób poszkodowanych i ich liczbę. Koniecznie podaj swoje 
nazwisko. Nigdy nie przerywaj pierwszy rozmowy z dyżurnym!

Rady dla wypoczywających nad wodą

Osoba, która się topi nie krzyczy, nie wymachuje w widoczny 
sposób rękoma. Nie tonie jak w filmach. Dzieje się tak, ponieważ 
często ma zablokowane drogi oddechowe i jest w ataku paniki. Oso-
by, które w wodzie walczą o utrzymanie się na powierzchni, mają 
usztywnione mięśnie kończyn ciała, postawę pionową, chaotyczne 
machają rękoma na boki. Mają przerażone spojrzenie.

Powinnyśmy reagować, jeśli w swoim otoczeniu w wodzie wi-
dzimy osobę, która zachowuje się w następujący sposób:

• głowa w wodzie, usta na poziomie lustra wody,
• głowa przechylona do tyłu i otwarte usta,
• szklane oczy i puste spojrzenie,
• zamknięte oczy,
• próby płynięcia na plecach,
• włosy opadające na czoło lub oczy,
• nogi nie pracują, pozycja pionowa,
• gwałtowne łapanie powietrza,
• nieudane próby płynięcia w określonym kierunku.

Jak tonie człowiek?
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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 sprawach zawodowych niespodziewane spo-
wolnienie, zyskasz sporo czasu dla siebie. Nagle 
ważniejsza od stanu posiadania stanie się dla ciebie 
jakość życia. Rozmowy, spacery, lektura – temu się 
poświęcisz. Przyjaciele zainspirują cię do szukania 
nowych zainteresowań. Może spróbujesz jazdy kon-
nej? Miej otwartą głowę, a wiele zyskasz.

To, czego ci teraz trzeba to oderwanie od codziennych 
obowiązków. Najlepiej, jeśli spędzisz weekend w towa-
rzystwie sprawdzonych przyjaciół. Ktoś ci się zwierzy, 
ale w tym przypadku pamiętaj o zachowaniu tajemnicy. 
Gdy piśniesz choćby słowo, plotka rozniesie się lotem 
błyskawicy, a ty stracisz zaufanie osoby, która jest dla 
ciebie ważna.

Jeśli uda ci się przekonać szefa do swojego po-
mysłu, przypływ gotówki murowany. Zabierz się 
do dzieła, bo to odpowiednia pora. Sprzyjają ci nie 
tylko gwiazdy, ale i życzliwi ludzie. W weekend niech 
miłość będzie priorytetem. Poświęć czas ukochanej 
osobie, wyjedźcie w zaciszne miejsce lub chociaż 
zjedzcie razem romantyczną kolację.

Miłość ci teraz w głowie. Randki, flirty, romantycz-
ne kolacje i podziwianie zachodu słońca pochłoną 
cię bez reszty. Pamiętaj jednak, że masz obowiązki. 
Trudno będzie wytłumaczyć się przed szefem, jeśli 
zarwiesz ważny projekt. Szczęście ci sprzyja, ale 
czasem trzeba mu pomóc.

W najbliższych dniach będziesz starała się jak naj-
szybciej wykonać obowiązki, a potem wrócić do 
domu i zająć się ogrodem lub czytaniem książek. 
Twoje wycofanie nie ujdzie uwadze przyjaciół, któ-
rzy będą się niepokoić. Uspokój ich, że potrzebujesz 
czasu tylko dla siebie.

Postaw na przyjemności, ale nie takie, które do-
brze znasz. Coś, co będzie wyzwaniem sprawi, że 
nawiążesz nowe, ciekawe znajomości, przeżyjesz 
przygodę. Gwiazdy wspierają twoją aktywność w ob-
szarach, w których można się czegoś nauczyć lub 
dowiedzieć.

Bardzo dobre dni, będziesz w pełni sił witalnych 
i intelektualnych. Jeśli w pracy chcesz przeforsować 
jakieś rozwiązania, teraz jest najlepszy moment. 
Zespół stanie za tobą, a i szef doceni kreatywność. 
Samotne Strzelce mają szanse na spotkanie wyma-
rzonej miłości.

Skoncentrujesz się teraz na swoich sprawach. Obcy 
ludzie i ich zmartwienia nie tylko nie będą cię ob-
chodzić, ale wręcz irytować. Zatroszcz się o zdrowie, 
bo jesteś w kiepskiej formie. Jeśli tylko możesz, weź 
kilka dni urlopu i wyjedź odpocząć. Przydadzą się też 
zabiegi regeneracyjne. Od partnera będziesz oczeki-
wał zrozumienia. Unikaj kłótni.

Tydzień upłynie spokojnie i w sympatycznej atmos-
ferze, o ile nie dasz dojść do głosu ambicji i nie weź-
miesz na siebie dodatkowych zadań. Poświęć trochę 
czasu sobie, idź do kina, na koncert czy po prostu 
spotkaj się z przyjaciółmi. To pozwoli ci naładować 
akumulatory. Postaw na regenerację i solidny wy-
poczynek.

Ciesz się małymi chwilami – smakiem kawy, wido-
kiem kwiatów. Zwolnij tempo pracy, po powrocie 
do domu poczytaj książkę, napij się herbaty. Sma-
kowanie życia sprawi, że po kilku dniach poczujesz 
przypływ sił witalnych. Najdzie cię ochota na zmiany 
w najbliższym otoczeniu, ruszysz na zakupy, by na 
nowo urządzić dom czy mieszkanie.

Myślami będziesz niepotrzebnie wracał do przeszłości. 
Nie da się zmienić tego, co już się wydarzyło, cofnąć 
czasu. To, że kiedyś coś się nie udało, wcale nie ozna-
cza, że tak będzie i teraz. Przekonasz się o tym tylko 
wtedy, kiedy podejmiesz kolejną próbę. Możesz liczyć 
na wsparcie rodziny i znajomych. Przygotuj się na nie-
spodziankę w miłości. 

Weekend to doskonała okazja, by wyrwać się ze świa-
ta i zaszyć w głuszy. Skorzystaj z niej, wyłącz telefon, 
nie zabieraj laptopa. Bliski kontakt z naturą pozwoli ci 
zregenerować siły. Po powrocie będziesz w doskonałej 
formie. Samotne Wodniki mogą poznać kogoś cie-
kawego przez internet. Randka w realu zapowiada się 
niezwykle interesująco.

Kolorowanki dla dzieci
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cenią wiersze patronki szkoły
KOWALEWO POMORSKIE  Pod koniec maja w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Po-
morskim odbył się rejonowy konkurs recytatorski, poświęcony twórczości patronki szkoły. Tradycyjnie termin 
przeglądu wyznaczony został w miesiącu urodzin poetki. Uczestnikom nie brakowało zdolności aktorskich, 
a także inwencji w doborze rekwizytów i kostiumów

– Stało się już tradycją, że 
w maju, miesiącu urodzin poetki, 
spotykamy się, aby dzieci mogły 
zaprezentować jej wiersze – 
mówi Justyna Bąkowska. 

W tym roku swoje zdolno-
ści recytatorskie zaprezentowały 
dzieci z przedszkoli i szkół z te-
renu powiatu: Niepublicznego 
Przedszkola Entliczek Pentliczek 
w Kowalewie Pom.– Kacper Ter-
piłowski (wiersz „Na zasadzce”), 
z Przedszkola Publicznego w Ko-
walewie Pom. – Lena Misiaszek 
(„Zosia i jej mopsy”), Milan Za-

charek („Stefek Burczymucha”), 
Luiza Kamper („Wielkie pranie”), 
z Przedszkola Publicznego nr 2 
w Golubiu Dobrzyniu – Zuzanna 
Błaszkiewicz (wiersz pt. „Zosia 
i jej mopsy”),  Julia Turczyńska 
(„Zosia i jej mopsy”), ze Szkoły 
Podstawowej w Pluskowęsach – 
Maria Szablewska ( „Sposób na 
laleczkę”), Martyna Krzyżanow-
ska („Bocian”), Oliwia Wiśniewska 
(„Pranie”), Dawid Lewandowski 
(„Co dzieci widziały w drodze”), 
Kacper Ptaszyński („Stefek Bur-
czymucha”), ze Szkoły Podstawo-

wej w Wielkim Rychnowie – Maja 
Kasprowicz („W ogrodzie”), Lidia 
Żurawska („Pan Zielonka”), Ze 
Szkoły Podstawowej w Wielkiej 
Łące Marta Belzyt z wierszem 
pt.”Komedia przy myciu”, z Ze-
społu Szkół Miejskich w Golu-
biu-Dobrzyniu – Zofia Pieczka 
(„Parasol”), Witold Tykałowski 
(„Krasnoludki”), Julia Kłosowska 
(„Żabka Helusi”) oraz z naszej 
szkoły: Lena Curyło („Przy mro-
wisku”), Amelia Redman („Sposób 
na laleczkę”), Martyna Kwiatkow-
ska („O czym ptaszek śpiewa”), 

Kacper Dunajski („Stefek Burczy-
mucha”), Patryk Sawicki („Spotka-
nie z Filusiem”), Julia Pietrkiewicz 
(„Skrucha Józi”), Damian Olpeter 
(„Na zasadzce”).

W komisji konkursowej za-
siedli poloniści z kowalewskich 
szkół: Krzysztof Zaniewski (Zespół 
Szkół w Kowalewie Pomorskim), 
Ewa Szewczyk i Dawid Nieczypor 
(Gimnazjum Publiczne w Kowale-
wie Pomorskim). 

– Jurorzy oceniali prezentacje 
w dwóch kategoriach wiekowych. 
W pierwszej dla dzieci z przed-
szkoli, zerówek i klas pierwszych, 
natomiast w drugiej kategorii wy-
stąpiły dzieci z kl. II-III – wyjaśnia 
Justyna Bąkowska. – Jury ocenia-
ło uczestników, biorąc pod uwagę 
dobór i pamięciowe opanowanie 
tekstu, interpretację, kulturę sło-
wa oraz ogólny wyraz artystyczny 
–  dodaje.

Wszystkie dzieci wykazały się 
talentem recytatorskim, dlatego 
jury nie miało łatwego zadania, 
wybierając zwycięzców. Jednak 
po naradzie ustalona została na-
stępująca klasyfikacja: W kate-
gorii kl. 0-I: Grand Prix – Luiza 
Kamper (Przedszkole Publiczne 
w Kowalewie Pom.), I miejsce 

– Maria Szablewska (SP Plusko-
węsy), II miejsce – Kacper Terpi-
łowski (Przedszkole Niepubliczne 
w Kowalewie Pom.), III miejsce 
– Marta Belzyt (SP Wielka Łąka). 
Wyróżnienie – Lena Curyło (SP 
Kowalewo Pom.). W kategorii kl. 
II – III nagrody otrzymali: Grand 
Prix – Damian Olpeter (SP Ko-
walewo Pom.), I miejsce – Dawid 
Lewandowski (SP Pluskowęsy), II 
miejsce – Kacper Ptaszyński (SP 
Pluskowęsy), III miejsce – Zofia 
Pieczka (Zespół Szkół Miejskich 
w Golubiu-Dobrzyniu). Wyróżnie-
nie – Patryk Sawicki (SP Kowale-
wo Pom.).

Organizatorkami konkursu 
były nauczycielki: Justyna Bąkow-
ska, Agnieszka Rudnicka i Kata-
rzyna Gentkowska. Nagrody i sta-
tuetki uczestników i zwycięzców 
zostały ufundowane przez: bur-
mistrza Kowalewa Pomorskiego 
Andrzeja Grabowskiego, radę ro-
dziców przy Szkole Podstawowej 
w Kowalewie Pomorskim, Urząd 
Gminy w Kowalewie Pomorskim 
oraz dyrektora Szkoły Podstawo-
wej w Kowalewie Pomorskim Be-
nedykta Mrozińskiego. 

(krzan)
fot. nadesłane

Golub-Dobrzyń

Po pierwsze profilaktyka
Golubsko-dobrzyńscy policjanci, wspólnie z pracownikami Państwowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej, spotkali się z młodzieżą z Zespołu Szkół nr 1 im. 
Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, aby porozmawiać o problemie dopalaczy 
i narkotyków.

W trakcie spotkania, które 
odbyło się 13 czerwca młodzież 
mogła dowiedzieć się czym są 
dopalacze i narkotyki, jaką cenę 
młody człowiek może zapłacić, 
jeśli zdecyduje się spróbować 
tego rodzaju substancje. 

– Prelekcja miała na celu 
podniesienie świadomości  mło-
dzieży na temat zagrożeń jakie 
niesie ze sobą zażywanie środ-
ków psychoaktywnych – tłu-
maczy asp. sztab. Małgorzata 
Lipińska z KPP Golub-Dobrzyń. 
– Policjanci starali się uświado-
mić młodzież o odpowiedzial-
ności karnej i społecznej, bę-
dącej konsekwencją posiadania 
i zażywanie substancji prawem 
zabronionych. Przedstawicielka 
Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej  w Golubiu-
Dobrzyniu podkreślała również 

problemy zdrowotne jakie mogą 
być konsekwencją zażywania 
środków odurzających.

Podczas spotkań uczniowie 
mogli przymierzyć narkogogli – 
specjalne okulary, które symulu-

ją wiele skutków używania sub-
stancji odurzających, takich jak: 
dezorientacja, zaburzenia per-
cepcji, zniekształcenia obrazu, 
brak koncentracji, spowolnie-
nie czasu reakcji czy problemy 

z oceną odległości i kierunków. 
Zakładając te specyficzne okula-
ry młodzież miała okazję prze-
konać się o tym, jak zmienia się 
obraz świata postrzegany ocza-
mi osoby będącej pod wpływem 

środków odurzających. Proble-
mem było przejście kilku kro-
ków po linii prostej.

(ToB)
fot. KPP
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XX wiek

Piekło obiecane
Handel kobietami był najciemniejszą kartą z cie-
kawej historii dotyczącej przemytu miedzy Do-
brzyniem a Golubiem.

Niestety, wiele dziewcząt 
z tzw. Kongresówki chciało za 
wszelką cenę udać się do Ame-
ryki. Nieostrożne podróżowa-
ły samotnie i czasem trafiały 
w szpony mafii zajmującej się 
werbowaniem ich do domów 
publicznych. W 1907 roku nie-
miecka policja miała już dość 
tego procederu i wydawała 
wojnę handlarzom. W Toruniu 
na dworcu głównym 26 kwiet-
nia aresztowano trzech szefów 
całego przedsięwzięcia. Policja 
śledziła ich od Golubia, gdzie 
napotkali swoje ofiary. Następ-
nie wsiadali na pociąg w Golu-
biu i udali się do Torunia, skąd 
dalszy etap podroży przewidy-
wał udanie się do portów w pół-
nocnych Niemczech.  

Po przesłuchaniu przez 
niemiecką policję handlarze 
wydali swój kontakt z agent-
ką z Ameryki. Jej zadaniem 
było przejmowanie dziewcząt 

i rozsyłanie ich do domów pu-
blicznych w Argentynie. Uwol-
nione przez policje dziewczęta 
nie były świadome co je czeka. 
Były przekonane, że pomaga im 
profesjonalna agencja emigra-
cyjna.

Handlarze należeli najpew-
niej do siatki mafijnej o nazwie 
Zvi Migdal. W jej skład wchodzi-
li polscy Żydzi. Oficjalnie roz-
poczęła ona działalność w 1906 
roku. Co roku do Buenos Aires 
z Kongresówki trafiało w po-
dobny sposób kilkaset dziew-
cząt.  Organizacja działała do 
1930 roku. Władała 2 tysiącami 
domów publicznych, w których 
pracowało 4 tysiące prostytu-
tek. Pięknie historię naiwnych 
dziewcząt, które liczyły na lep-
sze życie opisuje książka pt. 
„Piekło obiecane” autorstwa ar-
gentyńskiej dziennikarki Elzy 
Drucaroff.  

(pw), fot. ilustracyjne

Arabski Leonardo
POSTAĆ  Leonardo da Vinci to najbardziej znana postać 
doby renesansu. Był malarzem, konstruktorem, po tro-
sze medykiem... człowiekiem wielu talentów. Kilkaset lat 
przed Leonardem w północnym Iraku żył niejaki Ziryab 
– inny i nieco zapomniany geniusz

Ziryab urodził się około 
790 roku na terenie dzisiej-
szej Hiszpanii. Ta część Euro-
py była wówczas pod włada-
niem arabskim. Do tej pory 
nie wiadomo jakiego pocho-
dzenia był nasz bohater. Na-
ukowcy sprzeczają się między 
pochodzeniem afrykańskim, 
kurdyjskim lub perskim. Jego 
imię, a właściwie pseudonim, 
Ziryab oznaczał w arabskim 
tyle co „kos”. Od nazwy tych 
inteligentnych ptaków wzięło 
się także określenie nadawane 
niewolnikom.

Ziryab już jako dziecko zo-
stał dostrzeżony jako utalen-
towany muzyk i wysłany do 
specjalnej szkoły w Bagdadzie. 
Po ukończeniu studiów w wie-
ku 23 lat wyruszył w długą 
podróż do dzisiejszej Tunezji, 
gdzie zamieszkał na dworze 
jednego z lokalnych władców. 
Przebywał tam przez kilka 
lat,  a następnie powrócił do 
Al-Andaluz, czyli Hiszpanii. 
Na tutejszym dworze otrzy-
mał sowitą pensję 200 zło-
tych denarów. Wkrótce stał 
się kimś w rodzaju współcze-
snych celebrytów. Dyktował 
trendy muzyczne oraz kuli-
narne. Założył także szkołę 
dla muzyków. W dziedzinie 
muzyki udoskonalił budowę 
lutni, która miała królować na 
dworach Europy przez kolejne 
wieki. Skomponowane przez 

niego pieśni był wykonywane 
w świecie arabskim przez set-
ki lat po jego śmierci. Ustano-
wił także kanony savoir vivre 
. Wiele z nich przetrwało do 
dziś. Chodziło tu m.in. o za-
chowanie się przy stole oraz 
sposób ubioru. Uczniów może 
zniechęcić informacja, że to 
Ziryab wynalazł testy szkol-
ne. W swojej szkole muzycznej 
w mieście Cordoba bardzo dbał 
o poziom wiedzy. Dla swo-
ich uczniów był bezwzględny. 
Na przykład, kazał im wkła-
dać do buzi kawałki drewna, 
a następnie śpiewać. W ten 
sposób rozwijał się aparat gę-
bowy i dykcja. Inną metodą 
było ciasne obwiązywanie ta-
lii studentów szarfą. Miało to 
skłonić ich do odpowiedniego 
oddychania podczas śpiewu. 
Kryterium przyjęcia do szko-
ły była głośność śpiewu. Gdy 
do Cordoby przybywał poten-
cjalny uczeń, Ziryab kazał mu 
śpiewać jak najgłośniej i naj-
dłużej. W ten sposób doko-
nywał oceny pojemności jego 
płuc.

W dziedzinie mody Ziryab 
wprowadził sezonowość stro-
jów. Inne ubrania nosił ran-
kiem, inne wieczorem. Była to 
wówczas nowość, ale bardzo 
szybko przyjęła się na arab-
skich dworach. Stworzył także 
coś, co przypominało dzisiej-
szy dezodorant, by pozbyć się 

nieprzyjemnych zapachów. 
Spopularyzował również po-
ranne i wieczorne kąpiele, by 
poprawić stan higieny. Było 
to zresztą zgodne z religią is-
lamu, która kładzie nacisk 
na rytualne obmywanie się. 
Ziryab jest uważany także za 
jednego z pionierów w dzie-
dzinie stomatologii. Stworzył 
jedną z pierwszych past do zę-
bów. Dokładne składniki nie 
są znane, ale w tym okresie 
naukowcy znajdują pozosta-
łości past do zębów stworzone 
z drobno zmielonych skorupek 
jaj lub kości oraz dodatków 
ziołowych.

Ziryab był także krzewi-
cielem nowego stylu fryzjer-
skiego. Do czasu jego przybycia 
zwyczajem było, że wszyscy 
na dworze w Cordobie nosili 
długie włosy. Nie inaczej było 
także w sąsiednich krajach eu-
ropejskich. Długie włosy uwa-
żano za symbol statusu oraz 
mocy, zwłaszcza mężczyzny. 
Tylko niewolników golono na 
łyso. Ziryab zaproponował no-
szenie krótkich fryzur. Ważne 
było, by odsłonić tył szyi oraz 
uszy. Wśród mężczyzn pro-
pagował golenie się. Mówiąc 
w skrócie, stworzył kanony 
ówczesnego piękna.

Kolejną dziedziną, w któ-
rej odmienił wiele były kuli-
naria. Ziryab wprowadził do 
niej szparagi. To on zapropo-
nował także, że obiad powi-
nien składać się z trzech części 
– pierwszego i drugiego dania 
oraz z deseru. Trunki zaczął 
podawać w kryształowych 
kielichach, co było wielką no-
wością. Dotąd w dobrym tonie 
pozostawało picie z metalo-
wych naczyń.

Dzięki Ziryabowi dwór 
w Cordobie stał się wzorem 
do naśladowania dla całego 
świata. Nawet współczesna 
klasyczna muzyka hiszpań-
ska zawiera w sobie sporo mo-
tywów, które wynalazł i spo-
pularyzował. Powodziło mu 
się także w życiu prywatnym. 
Doczekał się ośmiu synów 
i dwóch córek. Pięciu synów 
i dwie córki zostało wybit-
nymi muzykami. To oni, po 
śmierci ojca, prowadzili szkołę 
w Cordobie.

(pw)
fot. internet

XIX wiek

Kasa lekiem 
na lichwę
Szybkie pożyczki kuszą tych, którzy potrzebują 
błyskawicznego zastrzyku gotówki. Lichwiarskie 
pożyczki były dla mieszkańców Dobrzynia w XIX 
wieku wielkim kłopotem, ponieważ wielu dopro-
wadzały do ruiny.

W nieuczciwym bizne-
sie parabankowym królowali 
w naszej okolicy Żydzi. Pienią-
dze pożyczali często chłopom 
w zamian za zboże. Przykła-
dowo, jeśli chłop miał problem 
w urzędzie i musiał szybko za-
płacić karę, wówczas szedł do 
Żyda i dawał mu pod zastaw 
pożyczki zboże. Równie dobrze 
mogły być to jaja, kury, mąka 
lub masło. Niestety, nawet lek-
kie opóźnienie spłaty powodo-
wało przepadek towaru. 

Nie musimy dodawać, 
że Żydzi w zamian za nawet 
niski kredyt żądali towaru 

o wartości dwu lub trzykrot-
nie większej. W efekcie w Do-
brzyniu bywali i tacy szew-
cy, którzy pracowali tylko na 
spłatę towaru, który oddali 
w zamian za kredyt. W efekcie 
w miasteczku powołano kasę 
oszczędnościowo-pożyczkową. 
Władze miasta uzbierały kapi-
tał początkowy, by móc zacząć 
udzielać kredytów.  Kasa roz-
wijała się dobrze i  miała nawet 
nadwyżkę, z której zbudowano 
na rynku jatki, czyli stragany 
oraz fragment drogi. Kasa dzia-
łała od 1871 roku.

(pw)
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Przed epoką zegarów nasi 
przodkowie do wyznaczania 
czasu używali ciał niebieskich. 
W dzień za zegar służył cień 
rzucany przez drzewa, nocą cień 
księżyca, względnie konstela-
cje. Oczywiście żaden chłop nie 
znał ich naukowych nazw, ale 
dokładnie wiedział, kiedy się ich 
spodziewać na niebie.

Kiedy na niebie pojawiały 
się „spadające gwiazdy”, lud po-
szukiwał ich pozostałości na zie-
mi. Uważano, że po upadku na 
ziemię przyjmują dwie postacie: 
aerolita, czyli kamiennego lub 
metalowego okrucha, oraz po-
staci tzw. flegmistej. Wierzono, 
że po znalezieniu flegmy z upa-
dłej gwiazdy należy wysma-
rować sobie nią włosy. Flegmy 
poszukiwali zwłaszcza łysiejący 
panowie, ponieważ miała ideal-
nie działać na porost włosów.

Zaćmienie słońca odczy-
tywano za bardzo zły omen. 
Zwiastowało zarazę na wszel-
kie ziemskie istoty. Zakrywano 
studnie, by zabezpieczyć wodę, 
a bydła nie wypuszczano na 
pole, chroniąc je od wpływu 
złych mocy. Dawniej bywało, 

że zaćmienia w Polsce zdarzały 
się nieco częściej. Tylko w XVIII 
wieku były dwa całkowite i dwa 
częściowe zaćmienia. Nic dziw-
nego, że lud wiejski przekazy-
wał sobie informacje o tych nie-
zwykłych zjawiskach. Ludzie 
byli przekonani, że we wszyst-
kie soboty w roku słońce musi 
pokazać się na niebie, choćby 
na kilka sekund. Słońce miało 
także przynosić ulgę wszystkim 
matkom, które musiały zmagać 
się z nocnym płaczem dzieci. 
Aby dziecko uciszyło się, należa-
ło wystawić je na widok zacho-
dzącego słońca i wypowiedzieć 
zaklęcie „zorze, zorze, zorznice, 
odbierzcie od naszego dziecka 
płacznice”.

Księżyc był wdzięcznym 
źródłem wielu zabobonów. Nie-
które z nich, chociaż błędnie 
rozumiane, miały w sobie wie-
le racji. Na przykład, gdy wokół 
księżyca pojawiała się srebrna 
aureola, oznaczało to nadejście 
silnego mrozu. Latem to samo 
zjawisko przepowiadało deszcz. 
Światło księżyca nie mogło pa-
dać na twarz dziecka, ponieważ 
mogło ono zostać lunatykiem. 

Księżyca nie można było wyty-
kać palcem, ale należało go po-
zdrawiać słowami: Witaj księży-
cu, niebieski dziedzicu, w ziemie 
korona, na ziemi fortuna. 

Panny mogły zamiast tego 
wypowiadać imię chłopca, któ-
rego chciały poślubić. Podobno 
była to dość skuteczna metoda 
na zdobycie ukochanego. Podczas 
pełni wpatrywano się uważnie 
w księżyc. Chciano dojrzeć tam 
ludzi, ponieważ wierzono, ze 
trafiali tam po śmierci ci, którzy 
za życia pracowali w niedzielę. 
Za karę mieli obrabiać nieuro-
dzajne księżycowe pola.

Deszcz był bardzo lubianym 
zjawiskiem atmosferycznym. 
Dziewczęta we wsi oczekiwały 
na pierwszy wiosenny deszcz 
marcowy. Wodę zlewano do na-
czyń i myto się w niej. W ten 
sposób dziewczyny zabezpie-
czały się na cały rok przed nad-
miernym opalaniem się i piega-
mi, które uważano za niezbyt 
piękne. Nie lubiano, gdy pod-
czas opadów jednocześnie moc-
no świeciło słońce. Miało to być 
zgubne dla roślin oraz przycią-
gać czarownice. Lud mawiał, że 

„Słońce świeci, a deszcz leci, cza-
rownica masło kleci”. 

Kiedy padał deszcz, a na ka-
łużach robiły się bąble, odczyty-
wano to jako zapowiedź długo-
trwałych opadów, które mogły 
trwać aż do dziewięciu dni. Gdy 
deszcz padał w piątek, oznacza-
ło to także deszczowy tydzień. 
Kiedy padało, a odbywało się sa-
dzenie kartofli, wieśniacy wole-
li, by opady były bardzo mocne. 
Miało to związek z zabobonem, 
który głosił, że ile kropel spad-
nie na ziemie podczas ich sa-
dzenia, tylu ziemniaków można 
spodziewać się jesienią.

Gdy w słoneczny, ciepły 
i spokojny dzień nagle pojawiał 
się silny wiatr oczekiwano, że 
gdzieś  w okolicy powiesił się 
człowiek. Inna wersja mówi-
ła o tym, że wiatr niesie wieść 
o wojnie toczonej w odległych 
krajach. Burze były najniebez-
pieczniejszym zjawiskiem at-
mosferycznym na wsiach. Od-
palanie w czasie ich trwania 
gromnic było koniecznością, 
by uchronić chatę przed pioru-
nem. Gdy burza gradowa sza-
lała bardzo długo, wówczas lu-

dzie skupiali się w jednej chacie 
i wspólnie odmawiali modlitwy 
za dusze dzieci, które bez chrztu 
zmarły. Dlaczego? Według wie-
rzeń jest to najskuteczniejszy 
sposób na rozproszenie chmur.

Tęcza była symbolem bar-
dzo upragnionym przez naszych 
przodków. Zwiastowała popra-
wę pogody. Co innego, jeśli na 
niebie pojawił się tylko wycinek 
tęczy, wówczas oznaczało to ty-
dzień deszczy. Ciekawy był prze-
sąd, który sprawiał, że złe dzie-
wuchy wpadały do chałup, gdy 
tylko zobaczyły na niebie tęczę. 
Mówił on o tym, że tęcza może 
uchwycić u unieść na księżyc 
dziewczę, które przegrało swa-
wolnie i bezmyślnie kilkanaście 
wiosen. Podczas tęczy nie kąpa-
no także niemowląt, obawiając 
się ich wciągnięcia do nieba.

Chmury na niebie nie miały 
u ludu polskiego nazw związa-
nych z tymi naukowymi. Za-
miast cirrusów i cumulusów, 
były ludowe odpowiedniki. Małe 
chmurki piętra wysokiego nazy-
wano barankami bożymi.

(pw)
fot. internet

Pogodowe mity
CIEKAWOSTKI  Nasi przodkowie wierzyli, że każdy człowiek wraz z przyjściem na świat otrzy-
muje swoją gwiazdę. W momencie śmierci miała ona spadać na Ziemię. W ten sposób tłumaczono 
sobie zjawisko spadających gwiazd, czyli drobnych okruchów kosmicznych, spalających się w at-
mosferze. Wszelkie zjawiska ukazujące się na niebie, poza tęczą, lud polski uznawał za złowrogie. 
Oto niektóre z zabobonów astronomiczno-atmosferycznych, w które wierzono w przeszłości

XIX wiek

Powstańczy pamiętnik
O powstaniu styczniowym pisano już bardzo wiele – tak pozytywnie, jak 
i negatywnie. Najciekawsze bywają nie książki napisane przez historyków, 
ale wspomnienia powstańców. Oto jedno z nich, spisane w 1888 roku.

Wspomnienie, niestety nie-
znanego z imienia i nazwiska, 
powstańca wydrukowane zosta-
ło w wychodzącej w Tarnowie 
gazecie „Pogoń”. Opowiada o epi-
zodzie powstańczym w Dulsku, 
gdzie Rosjanie zamknęli w aresz-
cie domowym miejscowego zie-
mianina. Powstaniec wspomi-
na, że pod koniec stycznia 1863 
roku, kiedy wybuchło powstanie 
w powiecie lipnowskim, nic nie 
zwiastowało wojny.

– Gazety krajowe niosły 
krótkie wzmianki o rozbiciu 
„band buntowniczych”. Zagra-
niczne pisały o oddziałach po-
wstańczych w różnych częściach 
królestwa. Tylko w lipnowskim 
było cicho i głucho jak grobie. 
Relacjonując pierwsze dni po-
wstania, autor zwracał uwagę na 
stacjonujące w Lipnie 4 tysiące 
żołnierzy rosyjskich, którzy cze-

kali tylko na sygnał miejscowe-
go szefa żandarmerii Drozdowa. 
Jednym z pierwszych organi-
zatorów powstania był dziedzic 
z Dulska – Aleksander Wysocki. 
Pod koniec stycznia dopadła go 
jednak grypa. Musiał wrócić do 
domu, a na jego miejsce władze 
powstańcze przysłały wysłanni-
ka – Rolskiego.

– Ten stanąwszy w Zbójnie 
wezwał wszystkich przychyl-
nych do stawienia się 16 lute-
go w Kamionce, skąd by moż-
na uderzyć na zgromadzonych 
w Dobrzyniu objezdczyków, 
rozbroić ich i zabrawszy konie 
i amunicję wyruszyć na Lipno. 
Sam stanął na czele oddziału 
złożonego z kilkunastu służą-
cych dworskich i kilkudziesięciu 
rzemieślników z Lipna. O zmro-
ku 16 lutego ruszył z nim na 
Dulsk ku Kamionce.

Dulsk nie był w tym czasie 
najlepszym miejscem dla po-
wstańców. Rosjanie kontrolowa-
li chorego Wysockiego. 10 lutego 
przybył tam lekarz wojskowy 
w towarzystwie oddziału koza-
ków. Chcieli przetransportować 
go do Lipna, ale stan zdrowia 
chorego na to nie pozwalał. Dalej 
oddajmy głos powstańcowi:

– Nazajutrz (11 lutego) Wy-
socki miał się gorzej. Po paru 
kielichach mocnej wódki gorącz-
ka się wzmogła. Twarz nabyła 
ciemnej cery, na nosie i czole po-
kazały się jakieś plamy. Lekarz 
otrzymawszy łapówkę w po-
staci grubego banknota opatry-
wał chorego, pukał, namyślał 
się, przeklinał i nareszcie rzekł: 
„Czort znajet, on krepko bolnyj, 
ja nie choczu za niego otwie-
czat!”. Po śniadaniu obaj wraz 
z oddziałem odjechali zosta-

wiwszy pięciu kozaków i chło-
pów z gminy przy Wysockim.16 
lutego w południe kozacy nagle 
opuścili swój posterunek. Wy-
socki wstał, ubrał się pierwszy 
raz w tym roku. Około północy 
przybyli do Dulska Rolski i Su-
wiński ze Zbójna prowadząc 
150 ochotników ze strzelbami 
i kosami ze strzelbami, kosami 
pieszo na koniach i wozach. Po 
dwugodzinnym odpoczynku 
cały oddział ruszył na punkt 
zborny do Kamionki zabrawszy 
ze sobą Wysockiego w towarzy-
stwie trzech służących. W ka-
mionce, małej wioseczce poło-
żonej wśród lasu, w odległości 
3 km od Dulska miało się zgro-
madzić do 4 tysięcy powstańców 
i stąd uderzyć na koszary straży 
granicznej w Dobrzyniu. Nie-
stety! Inaczej się stało. Naszych 
było tam zaledwie 200, a stojący 
w Lipnie Moskale zawiadomieni 
o oddziale wsiedli na 200 wozów 
chłopskich i o 2 w nocy byli już 
w Dobrzyniu. Naszym więc nic 
nie pozostało, jak tylko uchodzić 
co prędzej z Kamionki. Jakoż opu-
ściwszy ją rano, dążyli ku Rypi-
nowi, gdzie stanęli w samo połu-
dnie. Była to niedziela zapustna. 
Mieszczanie wracając z kościo-

ła gdy ujrzeli swoich na rynku 
zbliżyli się do nich, pytali o to 
i owo, przynosili wódkę, chleb 
ze szpreką i piwo. Odpocząwszy 
tu powstańcy ruszyli w dalszą 
drogę ku Sadłowcu. Nazajutrz, 
gdy oddział malał przez dezercję 
panowie starsi radzili o rozwią-
zaniu go. Następnej nocy porzu-
ciwszy broń w lesie każdy chro-
nił się, gdzie mógł. Rolski puścił 
się w stronę wschodnią guberni 
płockiej. Simiński czmychnął 
do Prus. Wysocki nocą z ponie-
działku na wtorek przywlókł się 
z dwoma towarzyszami do mły-
narza w Rużu, a otrzymawszy 
z kasy narodowej paręset rubli 
pojechał ku Toruniowi narażając 
siebie i tych, których po drodze 
odwiedzał na wielkie niebez-
pieczeństwo. Pomimo zaczepek 
przez straże wiejskie przedarł się 
szczęśliwie na stronę pruska. Tu 
ujął go żandarm i zaprowadził do 
Torunia, gdzie poznany znalazł 
się w więzieniu za długi, których 
miał kilka tysięcy talarów. Gdy 
się okupił jednemu wierzycielo-
wi i odzyskał wolność areszto-
wał go drugi i trzeci itd. Naresz-
cie przeniósł się do Golubia, gdzie 
zmarł w grudniu 1964 roku.

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

Agroturystyka

Agroturystyka U Lucyny, Handlowy Młyn 20, 

kontakt pod nr. tel. 724 365 793

Agrturystyka na Pojezierzu Brodnickim, sma-

żalnia Skarlanka, Gaj Grzmięca 45, kontakt pod 

nr. tel. 721 181 247

Auto moto

auto handel/komisy

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

sprzedaż zamiana Szychowo 35, kontakt pod nr. 

tel. 514 342 906

DAMAR - auta sprowadzane z Niemiec  - ko-

mis, transport, ul. Sikorskiego 4, Brodnica, 

kontakt pod nr. tel. 660 466 986

Auto Handel-Komis skup i zamiana, Marek 

Wiśniewski, ul. Lidzbarska 10B, Brodnica, 

kontakt pod nr. tel. 603 858 933

części i akcesoria

Części i akcesoria sam. U Małgosi, Małgorzata 

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

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

Części i akcesoria sam. U Małgosi,  Małgo-

rzata Salach, Kowalewo Pom., ul. Batalionów 

Chłopskich 3B. tel. 56 684 40 72

mamAUTO – sprawdzone części używane do 

wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 

54 280 2990

Radmat Sklep motoryzacyjny, części i naprawa 

rowerów. tel. 726 235 076

FUH Belczyński Spraye, lakiery, kosmetyki, 

samochodowe, farby śnieżka, emulsje. kontakt 

pod nr. tel. 516 123 663

U Adama Sklep motoryzacyjny ul. Świerkowa 

8. tel. 566 833 784

Auto częśći AiR ul. Tulipanowa 14. kontakt pod 

nr. tel. 664 490 951

Sklep motoryzacyjny, wymiana oleju MOTO-

OIL Diag. komput., wymiana opon, klimaty-

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

ziewanowskiego 22

AUTO-ZARĘBSKI Części i akcesoria samocho-

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

tel. 56 683 50 58

motocykle/skutery

Hel-Trans - części i akcesoria do jednośladów, 

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

myjnie

Myjnia bezdotykowa 24h ul. Żeromskiego 40A 

(naprzeciw TESCO). tel. 502 683 025

Myjnia samochodowa. Stacja Orlen Frydrychowo 

56. tel. 56 684 18 62

Myjna samoobsługowa bezdotykowa, ul. Brod-

nicka 21, Kowalewo Pomorskie

serwisy

Auto naprawa J. Cebula geometria, diagnostyka 

pojazdowa Kowalewo Pom. tel. 721 300 688.

Auto Gaz Montaż instalacji gazowych, mecha-

nika pojazdowa. tel. 600 055 664

A.Osowski Ogumienie sprzedaż, wymiana, ser-

wis. tel. 692 833 009

JB Truck Diagnostyka i naprawa samochodów 

ciężarowych, serwis klimatyzacji. kontakt pod 

nr. tel. 608 711 361

Trygum Kompleksowe usługi wulkanizacyjne, 

opony używane. Pląchoty 14. tel. 782 659 253

D.Grabowski Klimatyzacja i diagnostyka kół 

3D, Sadykierz 17. tel. 668 547 369

K.Bieganowski Zakład wulkanizacyjny ul. Stru-

mykowa 1. tel. 601 917 253

D.Kęsicki Usługi mech. Klimatyzacja, wulkani-

zacja, diag. komp. tel. 665 832 917

G.Nowakowski Auto naprawa-handel wulkani-

zacja, klimatyzacja. tel. 603 607 228

Tom-Gaz Montaż samochodowych instalacji 

gazowych. tel. 608 027 239

Auto-Nik Mechanika i diagnostyka samocho-

dowa, Radomin 63 A. tel. 665 130 681

Auto Check Klimatyzacja, elektryka sam., ob-

sługa, naprawa. tel. 882 510 025

WICHUREX klimatyzacja, serwisy opon me-

chanika pojazd. Kowalewo Pom. Tel. 504 395 

786, 501 499 948

AUTO-ZARĘBSKI naprawy bieżące, geometria 

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

tel. 56 683 50 58

Naprawa i serwis samochodów ciężarowych - 

GABAR Wrocki. tel 601 656 616

Wulkanizacja kompleksowo – GABAR Wrocki. 

tel. 601 707 951

MAR-MOT, naprawa samoch. specjalizacja Re-

nault, Peugeot, Citroen. tel. 666 866 751

D. Siemienik, klimatyzacja, wulkanizacja, ser-

wis. tel. 56 683 30 17

AiR Auto naprawa i kompleksowe naprawy po-

wypadkowe. tel. 664 490 951

AUTOLAK blacharstwo-lakiernictwo, autoko-

smetyka kompleksowa. tel. 606 634 083

skup aut/demontaż

mamAUTO – złomowanie/auto-kasacja – PŁA-

CIMY NAJWIĘCEJ – Odbiór gratis, gotówka! 

54 280 2990 

K. Bieganowski Skup aut gotówka. kontakt pod 

nr. tel. 601 917 253

stacja kontroli pojazdów

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

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

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

489, Kowalewo Pom.

Okręgowa stacja kontroli pojazdów AUTO-ZA-

RĘBSKI, ul. Szosa Rypińska 32A. kontakt pod 

nr. tel. 56 683 50 57

Okręgowa stacja kontroli pojazdów ul. Soko-

łowska 23 (naprzeciwko targowiska) kontakt 

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

stacje paliw

Stacja paliw LOTOS – GABAR Wrocki. kontakt 

pod nr. tel. 56 683 69 66

Stacja Paliw Orlen - Frydrychowo 56. kontakt 

pod nr. tel. 56 684 18 62

usługi

Dorabianie kluczy, ostrzenie noży, nożyczek, ma-

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

Pomoc drogowa – autoholowanie – GABAR 

Wrocki. tel. 663 007 096

Transport, usługi ładowarką – GABAR Wrocki. 

tel. 601 656 616

Wynajem Mercedesa W110 do ślubu i na im-

prezy okolicznościowe. tel. 606 634 083

JAC Wypożyczalnia lawet i przyczep towaro-

wach oraz podłodziowych, G-D, Podzamek 

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

Gawrońscy - legalizacja tachografów cyfrowych, 

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

Budowa i Remonty

materiały

Drewniane konstrukcje dachowe, Radomice 119. 

tel. 604 493 762, 54 287 94 91

ogrzewanie

Wodny kolektor słoneczny sprzedaż, montaż, ser-

wis. tel. 668 773 499

KARKON Zaporowicz producent kotłów UKZ EKO 

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

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

Usługi hydrauliczno - ślusarskie wodno-kan 

i CO. Wykonawstwo instalacji wodnych i kana-

lizacyjnych, centralnego ogrzewania. Montaż 

kotłowni. Radomin 23b, tel 512 295 280

usługi

PIASEK, ŻWIR oferuje: piasek płukany, sucho 

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

tłuczeń, gruz, DOWÓZ, tel. 608 219 596

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

biurowe, szafy przesuwne. Wyposażenia firm, ap-

tek, przychodni lekarskich, inst. pożytku publicz-

nego, tel. 662 116 657

DOM

wyposażenie wnętrz

FHU Olek Sprzedaż dywanów, wykładzin, chodni-

ków, Ostrowite 22. tel. 501 621 145

Sklep rzeczy używanych meble, kosiarki, rowe-

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

nr. tel. 693 481 013

Firanex pomiar wystrój i aranżacja okien 

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

kontakt pod nr. tel. 516 126 855

DOMY WESELNE / SALE

Sala bankietowa „U DANIELI” - wesela, im-

prezy okolicznościowe, Zbójno 152, tel. 698 

142 767

Sala bankietowa Róża wesela przyjęcia stypy im-

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

tel. 532 524 082, 532 524 099

Dom weselny KARDAMON - wesela, imprezy 

okolicznościowe, Małe Pułkowo 36, kontakt 

pod nr. tel. 884 885 090 

Zajazd Złota Podkowa Wrocki - sala weselna, im-

prezy okolicznościowe, tel. 601 913 928

Bar Janosik imprezy okolicznościowe do 30 

osób, Frydrychowo, tel. 730 201 309

Półwysep Wądzyn - Sala weselna, imprezy 

okolicznościowe, tel. 667 652 205

DORADZTWO I INWESTYCJE

Formalności i inwestycje w pigułce „od A 

do Z”. Operaty wodnoprawne, karty  informacyjne 

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

Viz-Arch biuro architektoniczne Dorota Czar-

nołucka-Krzemińska, projektowanie, nadzoro-

wanie, doradztwo inwestycyjne, kontakt pod 

nr. tel. 881 205 398,  886 115 708

EDUKACJA

szkoły językowe

Szkoła języków obcych SPARROW, ul. Konop-

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

Akademia Językowa CGD-uczymy dzieci, 

młodzież i dorosłych, Golub-Dobrzyń, ul. Pod 

Arkadami 9, tel. 604 791 169

żłobki/przedszkola

Przedszkole niepubliczne „ Wróbelek” - , organi-

zacja urodzin  dla dzieci, tel. 519 844 525

FINANSE I BANKOWOŚĆ

agencje

Agencja PKO BP-kredyty, lokaty otwieranie 

kont osobistych, wpłaty, wypłaty, ul. Kościusz-

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

biura rachunkowe

Biuro Rachunkowe Dorota Garkowska, Go-

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

kontakt pod nr. tel. 608 514 548

Biuro Rachunkowe SIGMA Barbara Jasieniecka, 

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

Biuro Rachunkowe Buchalter Beata Kudźba, 

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

kredyty

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

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

579 lub 508 055 036. www.pomocnykredyt.com

leasing

Leasing-Experts oferta specjalna nie tylko dla 

firm, leasingujemy prawie wszystko- auta, kom-

putery, maszyny, urządzenia, tel. 575 665 290

lombardy

Lombard pożyczki pod zastaw  złota - aut - nie-

ruchomości, Kowalewo  ul. Toruńska 4. kontakt 

pod nr. tel. 781 491 378

ubezpieczenia

M. Kiełkowska, ubezpieczenia OC, AC, majątko-

we, Zbójno. tel. 506 032 523

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz Golub-Do-

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

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz  Kowalewo 

Pom., ul. Batalionów Chłopskich 4, kontakt pod 

nr. tel.517 710 660

usługi

Dobry punkt finansowy, opłaty za wszyskie ra-

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

lecia 13 B, tel. 531 022 379

GABINETY  WETERYNARYJNE

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

Raś, dyżur całodobowy, Małe Pułkowo 42, kon-

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

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

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

bowy, tel. 517 532 637

GASTRONOMIA

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

skiego 13, tel. 733 814 473

HOTELE

Zajazd Złota Podkowa Wrocki - hotel, restauracja, 

tel. 601 913 928

Motel Przy Stacji - Frydrychow 56. kontakt pod 

nr. tel. 56 684 18 62

Półwysep Wądzyn - Hotel, restauracja, kontakt 

pod nr. tel. 667 652 205

KOMPUTERY / IT

Komputery, sprzedaż, serwis, kasy fiskalne, ter-

minale płatnicze, programy insert. kontakt pod nr. 

tel. 600 483 434

PS INSTAL komputery, serwis, sprzedaż, napra-

wa, instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie.  

tel. 56 690 43 90

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, 

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

796 088 904JK Centrum Serwisowe, telefony, 

komputery, nawigacje, konsole, Kowalewo Pom., 

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

MODA I URODA

ADA-PLUS markowa biżuteria srebrna, stoisko 

patronackie (pralnia TESCO), kolekcje na każdą 

okazję.

Gabinet kosmetyczny W. Staniszewska, Golub-

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

Salon kosmetyczny DARIA, Golub-Dobrzyń, ul. 

Ceglana 4, tel. 508 741 237

NIERUCHOMOŚCI

biura nieruchomości
Z nami bezpiecznie sprzedaż , kupisz, wynajmiesz, 

kupujący nie płaci prowizji, tel. 575 665 29

NSP-Nieruchomości Biuro pośrednictwa w obro-

cie nieruchomościami. Oferujemy profesjonalne 

przeprowadzenie każdego rodzaju transakcji 

w nieruchomościach. Golub-Dobrzyń ul. Pod 

Arkadami 11 tel. 531 795 462

Agroturystyka

Auto Moto

Budowa i remonty

Dom

Domy weselne / sale

Doradztwo i inwestycje

Edukacja

Finanse
i bankowość

Gabinety weterynaryjne

Gastronomia

Hotele

Komputery / IT

Moda i uroda

Nieruchomości



Firma Alpha Dam w Dębowej 
Łące zatrudni pracownika 
produkcji - obsługa maszyn 
do cięcia/rozcinania folii 
i pakowanie towaru. Atrak-
cyjne warunki zatrudnienia. 
CV prosimy wysyłać na adres: 
87-207 Dębowa Łąka 45  lub 
e-mail: info@alphadam.com.
Tel.: 56 646 20 07

Poszukuję pracownika do pracy 
w gospodarstwie rolnym-bydło. Tel. 
669 221 627

Praca przy zbiorze borówki 
tel. 601 282 554

Rolnictwo

Knury maciory kupię odbiór z go-

spodarstwa waga 725 804 742 

Sprzedam jęczmień, tel. kontaktowy 

56 683 76 12

Sprzedam ziemię rolną 5,70 ha. 

Piórkowo. Tel. 889 091 206 

Sprzedam ziemię rolną klasy IIIB 

w Radominie o pow. 1,10 ha. Tel. 

603 778 327. Proszę dzwonić po 

20:00

Sprzedam przyczepę 10500 zł, 

kombajn Bizon Z056, rok produkcji 

1982, sieczkarnia i stół do rzepaku. 

Tel. 784 544 325 

Sprzedaż kurek 15tyg.15zł, dostawa 

gratis.tel.503 508 148

Sprzedam pszenżyto, jęczmień. Go-

lub-Dobrzyń. Tel. 694 380 389

Sprzedam dmuchawę do zboża, lej 

do nawozów. Tel. 693 604 758

Różne

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

Dachy, okna, drzwi, płyta warstwo-

wa, garaże (blaszaki). Zadzwoń 514 

866 203 lub 56 474 09 20

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 

ton, tel 600 990 042

Matrymonialne

Poznam dziewczynę 603 509 458  
napisz na pewno warto

Kupię/Sprzedam

SPRZEDAM Kanapę, garderobę, 
dywan, 2 fotele, futro damskie. Tel. 
532 834 892 GOLUB-DOBRZYŃ

Skupuję złomowe schładzalniki od 
mleka, chłodziarki, silniki, skrzynie 
samochodowe, silniki elektryczne 
10zł/kw i inne. Tel. 669 317 943 
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 z warunkami za-
budowy. Blisko Drwecy, Rodzone, 
ok.1000m2, cena za metr 20zł. Tel. 
605 099 422

Zbójno: 1,47ha rola IVa-65000zł. 
Łąka 1,36ha (1,05ha przelicz) KRUS/
budowa- 26000zł; Łąka 0,47ha 
7000zł. 607768660 po 16 

Sprzedam dom w Węgiersku z dział-
ką o pow. 47 ar. Tel. 514 752 315 

Dom na wynajem w Golubiu-Do-
brzyniu od grudnia 2018, koszt 
najmu 1500 zł/miesiąc plus opłaty, 
kaucja 3000 zł. Tel. 604 446 828 

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

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

Mieszkanie 53 m2 po kapitalnym 
remoncie, ul. Kościuszki, G-D. Tel. 
602 355 909

Praca

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

Nieruchomości
Rolnictwo

Różne

Usługi

Matrymonialne
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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

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,
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W zawodach spławikowych, 
oprócz dwóch drużyn gospodarzy, 
czyli koła miejskiego PZW „Drwę-
ca”, wzięli udział także goście z kół 
w Kowalewie Pomorskim i Ciecho-
cinie. Nad jeziorem zgromadziło 
się łącznie 18 wędkarzy. 

Pogoda dopisała, humory tak-
że. W rywalizacji najlepsza okazała 
się drużyna z Golubia-Dobrzynia, 
uzyskując 16 110 punktów. Drugie 
miejsce także zajęła ekipa z na-

szego miasta z wynikiem 15 430 
punktów. Trzecią lokatę wywal-
czyła natomiast drużyna z Kowa-
lewa Pomorskiego z rezultatem 15 
035 oczek. Indywidualnie zawody 
wygrał Artur Alechniewicz z koła 
miejskiego PZW „Drwęca”. 

Zwycięzcy otrzymali pamiąt-
kowe puchary i dyplomy, a prze-
grane ryby wróciły z powrotem do 
jeziora.

Tekst i fot. (Maw)

Do rywalizacji stanęły trzy 
drużyny: Zespół Szkół nr 1 im. 
Anny Wazówny, Zespół Szkół nr 2 
w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespół 
Szkół im. Lecha Wałęsy z Kowale-
wie Pomorskim. Bezkonkurencyj-
ni byli piłkarze „dwójki”. 

– Nasi zawodnicy w pierw-
szym meczu, po dobrej grze, po-
konali drużynę z Kowalewa 5:1 

– opowiada Jakub Piotrkowski, 
nauczyciel wychowania fizyczne-
go. – W drugim pojedynku zwy-
ciężyliśmy z kolegami z „Górki” 
6:0. Wszyscy zawodnicy naszej 
drużyny spisali się doskonale. 
Zdobyliśmy 11 bramek, tracąc tyl-
ko jedną. 

Bramki dla „Rolnika” zdoby-
wali: Patryk Sitkowski – 5, Karol 

Żuchowski – 2, Krzysztof Mar-
cinkowski – 1, Marcel Filipiak – 1, 
Dawid Wesołowski – 1, Filip Mo-
drzejewski – 1. W drużynie zagrali 
również: Mateusz Skrzeszewski, 
Kamil Baliński, Karol Pagie oraz 
Patryk Tarkowski – bramkarz. 
Opiekunem drużyny był Jakub 
Piotrkowski.

(szyw), fot. ZS 2

Spotkanie było podsumowa-
niem gminnego programu pro-
filaktyki uzależnień, który był 
realizowany w szkołach na tere-
nie gminy Radomin. Wzięli w nim 
udział przedstawiciele urzędu 
gminy Radomin, zaproszeni go-
ście, uczniowie i nauczyciele z są-
siednich placówek. 

W ramach spotkania odby-
ły się występy uczniów na te-
mat skutków uzależnień, pokazy 

powiatowej i ochotniczej stra-
ży pożarnej, zawody sportowe, 
prezentacja stoisk ze zdrową 
żywnością, degustacja zdrowej 
żywności, konkursy: wiedzy i pla-
styczny. Wszyscy wzięli udział 
w akcji Balonowe Serce – akcji 
przeciw przemocy. 

– Wypuszczając czerwone 
i białe balony wyrażony został 
sprzeciw wobec przemocy – mówi 
Dawid Stachowski, nauczyciel z SP 

w Płonnem. – W konkursie wie-
dzy uczniowie odpowiadali na py-
tania na temat zdrowej żywności 
i uzależnień, a w konkursie pla-
stycznym malowali plakat ukazu-
jący skutki takich uzależnień jak: 
fonoholizm, narkomania, alkoho-
lizm i nikotynizm.

Na koniec wszyscy odcisnęli 
swoje dłonie pod hasłem – „Sta-
wiamy na życie bez nałogów.”

(ToB), fot. nadesłane

Mistrzowie – Zwycięska reprezentacja Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

Sezon w pełni
Miejscowi wędkarze praktycznie co tydzień rywalizu-
ją w zawodach, szlifując w ten sposób formę. Tym ra-
zem spotkali się nad jeziorem Ostrzywilk w Gajewie. 

O mistrzostwo powiatu
W minionym tygodniu na orliku w Golubiu-Dobrzyniu młodzież walczyła o mi-
strzostwo powiatu. Najlepsza okazała się reprezentacja Zespołu Szkół nr 2 w Go-
lubiu-Dobrzyniu.

Piłka nożna Wędkarstwo

powiedzieli „Nie!” nałogom
GMINA RADOMIN  5 czerwca w Szkole Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem zostało zorgani-
zowane XIX gminne „Spotkanie z Profilaktyką” pod hasłem „Twoja droga – masz wybór – postaw na życie 
bez nałogów”



Czwartek 21 czerwca 2018 SPORT 31  GOLUB–CGD.PL

Drwęca żegna się z V ligą
PIŁKA NOŻNA  Dwie ubiegłotygodniowe porażki, odpowiednio 0:1 z Torem Laskowice Pomorskie i 0:8 
z KS-em Łochowo, przypieczętowały spadek Drwęcy do A-klasy. Trener Łukasz Kierzkowski złożył już rezy-
gnację i poprowadzi naszą drużynę jeszcze tylko w jednym, ostatnim meczu sezonu

Do obydwu spotkań Drwęca 
przystępowała nie tylko z mocno 
przetrzebionym przez kontuzje 
i zawieszenia składem, ale też 
w ponurych nastrojach. Spadek 
był już praktycznie przesądzony. 
Wtorkowy mecz dwóch najgor-
szych drużyn w lidze mógł być 
okazją do poprawy humorów 
oraz podtrzymania iskierki na-
dziei na utrzymanie. Niestety, 
Tor za sprawą niepilnowanego 
Konrada Kuffela w 17. minucie 
meczu wyprowadził przyjezd-
nych na prowadzenie. Drwęca 
wyglądała źle, zawodnicy nie 
potrafili przeprowadzić jednej 
składnej akcji, a w ich zagraniach 
było mnóstwo niedokładności. 
W drugiej połowie obraz gry tyl-
ko nieznacznie uległ zmianie na 
korzyść Drwęcy. Swoje szanse 
mieli m in. Karol Gołoś i Szymon 

Pawłowski, ale bramkarz Toru 
nie musiał się zbytnio wysilać. 
Goście praktycznie całą drugą 
połowę spędzili w okolicach wła-
snej szesnastki, broniąc korzyst-
nego dla nich rezultatu. W 75. 
minucie doszło jeszcze do małej 
kontrowersji, kiedy po zamie-
szaniu w polu karnym, po rzu-
cie rożnym, zawodnicy Drwęcy 
domagali się karnego, ale sędzia 
pozostał niewzruszony i kwa-
drans później zakończył to nie-
ciekawe widowisko.

O sobotnim meczu można 
powiedzieć tyle, że był to po-
grom (i bynajmniej nie chodzi 
tu o Pogrom Zbójno, z którym 
Drwęca spotka się w przyszłym 
sezonie w A-klasie). Jedynym 
jasnym punktem Drwęcy był 
Rafał Bojanowski, który po raz 
kolejny w tym sezonie robił co 

mógł. Jednak sam nie był w sta-
nie powstrzymać gospodarzy. Co 
o obydwu spotkaniach sądzi tre-
ner Drwęcy Łukasz Kierzkowski?

– Braki kadrowe mocno rzu-
towały na naszą grę w obu spo-
tkaniach. W tych dwóch meczach 
zaprezentowaliśmy się słabo, co 
przeciwnicy skrzętnie wykorzy-
stywali. Trudno po takich me-
czach szukać optymizmu, tym 
bardziej, że te mecze przypieczę-
towały nasz spadek. Podjąłem 
decyzję, że mecz z Serockiem 
będzie ostatnim, w którym po-
prowadzę Drwęcę.

Warto zatem pojawić się 
w przyszłą sobotę o 16:00 na 
stadionie przy ulicy Sportowej 
i podziękować trenerowi  za jego 
pracę na rzecz klubu.

Tekst i fot. 
(LB)

DRWĘCA GOLUB-DOBRZYŃ 
vs. 

TOR 
LASKOWICE POMORSKIE

0 (0:1) 1

KS ŁOCHOWO
 vs. 

DRWĘCA GOLUB-DOBRZYŃ

8 (2:0) 0

TRENER Z PASJĄ
Obserwując trenera Łukasza Kierzkowskiego przy linii bocznej podczas spotkań 
Drwęcy nigdy nie można mu było odmówić pasji i zaangażowania w to, co robi. 
Mimo wielu przeciwności, nie tracił do końca nadziei i szczerze wierzył w to, że 
Drwęca może się utrzymać. 
Z tym trenerem kojarzą mi się szczególnie dwie sytuacje. Pierwsza, podczas me-
czu z BKS-sem Bydgoszcz. Jeden z naszych zawodników pokazuje, że nie będzie 
w stanie kontynuować gry. Trener wtedy krzyknął do niego: „Wstań, powalcz, 
za Drwęce trzeba czasem pocierpieć”. W pierwszej chwili wydało się to dość 
komiczne, wszak trudno oczekiwać od zawodnika okręgówki, żeby ryzykował 
zdrowiem dla półamatorskiego kopania w piłkę. Jednak później uświadomiłem 
sobie, że taki jest trener Kierzkowski, zawsze daje od siebie 100 procent i tego 
samego wymaga od swoich zawodników. 
Druga sytuacja to zdarzenie po przegranym w ostatnich minutach spotkaniu 
z Iskrą Ciechocin. Trener został wtedy sam na ławce i było mi go zwyczajnie, po 
ludzku, szkoda. Na twarzy miał wymalowany żal i bezsilność. Niestety czasami 
w życiu nie wszystko zależy tylko od nas. Ostatecznie trzeba pamiętać, że to nie 
trener biega po boisku, a zawodnicy. 
Życzę panu Łukaszowi powodzenia w dalszej karierze trenerskiej. Człowiek tak 
oddany temu co robi, prędzej czy później, musi odnieść sukces, na który on 
zdecydowanie zasługuje.  

Damian Lebowski 

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

Piłka nożna

„Sokół to my!”
Sobotnią porażką aż 1:7 z Unią Janikowo piłkarze So-
koła Radomin przypieczętowali spadek do V ligi. Jed-
nak w żaden sposób nie załamało to ani zawodników, 
ani sympatyków tego klubu, którzy spotkali się na 
ognisku podsumowującym sezon.

Do przedostatniego spotka-
nia w tym sezonie Sokół przy-
stępował w kiepskich nastro-
jach, gdyż tydzień temu musiał 
uznać wyższość Startu Warlubie, 
a ostatni raz z trzech punktów 
podopieczni trenera Rożka cie-
szyli się na początku kwietnia. 
Unia natomiast ewidentnie jest 
w gazie. W ostatnich trzech me-
czach zdobyła sześć punktów, de-
klasując m.in. Polonię Bydgoszcz 
5:0.

Jak to spotkanie podsumował 
trener Sokoła, Sławomir Rożek?

– Wynik mówi sam za siebie. 
Pierwsza połowa była jeszcze do 
zaakceptowania, chociaż także 
popełnialiśmy proste błędy, ale 
o drugiej trzeba jak najszybciej 
zapomnieć. Nie było żadnych po-
zytywów. Z przodu bez zagroże-
nia, z tyłu masa błędów. To naj-
słabsza połówka jaką pamiętam 
kiedykolwiek. Pod każdym wzglę-
dem.

Mimo wysokiej porażki, za-
planowane wcześniej ognisko na 
podsumowanie sezonu nie mo-
gło się nie odbyć. Fani dziękowali 

swoim zawodnikom za dostarczo-
ne emocje i za to, że wprowadzili 
mały klub z niskim budżetem do 
IV ligi.

– Dziękujemy kibicom za 
liczną frekwencję na naszych 
meczach – mówi trener Rożek. 
– Mam nadzieję, że mimo końco-
wego rezultatu, pozostaną pozy-

tywne wspomnienia po sezonie 
2017/2018. Byli z nami zawsze, 
na dobre i na złe. Liczymy na ich 
pomoc w przyszłym sezonie, bo 
na pewno będzie ona potrzebna. 
Zawsze powtarzam, że klub two-
rzą zawodnicy, trenerzy, ale tak-
że kibice i całe otoczenie. To oni, 
zapełniając trybuny, powodują, 

że jest o co grać. Wygrywamy 
i przegrywamy razem.

Sokoła czeka jeszcze ostatni 
mecz w tym sezonie. W meczu 
wyjazdowym podopieczni trene-
ra Rożka  zmierzą się z Notecian-
ką Pakość.

Tekst i fot.
(LB)
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Wyścig na medal 
KOLARSTWO  W sobotę 16 czerwca Golub-Dobrzyń był stolicą polskiego kolarstwa. Ulicami miasta prze-
jechało około 200 uczestników I Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego im. Grzegorza Piwowarskiego

Start i meta były zlokalizowa-
ne na Zamku Golubskim,  a trasa 
przebiegała ulicami miasta i gmi-
ny Golub-Dobrzyń. Wyścig odby-
wał się w dwóch kategoriach – 
„Amator” i „Masters”. W pierwszej 
zawodnicy (startowało 147 kolarzy) 
mieli do przejechania trzy rundy 
o długości 14 km każda. 

Nie obyło się bez kraksy, 
w której uczestniczyło kilku za-
wodników. Dwóch z nich nieste-
ty zakończyło wyścig w szpitalu. 
Mimo to rywalizacja trwała dalej. 
Ostatecznie wygrał Jakub Średziń-
ski z Wąbrzeźna, a wśród kobiet 
Kinga Tomaszewska z Gowina.

W rywalizacji „Masters” 
uczestniczyło około 50. Kolarze 
musieli pokonać sześć rund, czyli 
ponad 80 kilometrów. Mimo du-
żego upału i trudnej trasy, wyścig 
został ukończony, a wygrał Piotr 
Osiński ze Stargardu Gdańskiego.

Niewątpliwą atrakcją był udział 
w imprezie kolarzy-olimpijczyków, 

czyli Andrzeja Sypytkowskiego 
i Marka Leśniewskiego, prywatnie, 
kolegów z reprezentacji Grzegorza 
Piwowarskiego, również naszego 
olimpijczyka z Barcelony z 1992 
roku. Podczas kolarskiej imprezy 
na wzgórzu zamkowym można 
było zapoznać się z elementami 
treningu stosowanego przez gru-
pę kolarską z klubu „LUKS Grod-
no-Nowogród”. Ma ona w swoim 
składzie mistrzynie Polski szkółek 
kolarskich w kolarstwie szosowym 
z 2016 roku i aktualnie przygoto-
wuje się do kolejnych mistrzostw, 
pod okiem  trenera Wiesława Mło-
dziankiewicza.  Podczas przerw 
w kolejnych wyścigach chętni 
mogli zbadać swój stan zdrowia 
w punkcie „Zdrowego dietetyka” 
oraz skosztować napojów ekolo-
gicznych.

Impreza nie mogłaby się od-
być bez udziału grupy młodych 
mieszkańców naszego miasta pod 
wodzą Tomasza Borowskiego i jego 

grupy GTR. W pracy pomagali mu: 
brat Jakub oraz Izabela i Marcin 
Najderowie. Wyścig zabezpieczali 
druhowie z jednostek OSP w Han-
dlowym Młynie, Nowogrodzie, Ol-
szówce  i  Owieczkowie oraz poli-
cjanci z KPP Golub-Dobrzyń. 

– Dziękuję lokalnym sponso-
rom za duże wsparcie w organi-
zacje wyścigu – mówi organiza-
tor Tomasz Borowski. – Były to 
następujące instytucje: Golpasz, 
Imprefarb, Gra-Mar, MKK, Inter-
marche Golub-Dobrzyń, Agrolok, 
Biofood, Przyjazny Dietetyk, Do-
mplast, Avon, Kawa dla kolarzy. 
Nie sposób wymienić tu wszyst-
kich. Impreza odbyła się również 
dzięki patronatowi Starostwa Po-
wiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, 
Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń 
i Tygodnika CGD oraz współor-
ganizatora, czyli Oddziału  PTTK 
w Golubiu-Dobrzyniu.

Tekst i fot. 
(Maw)

Przyjazny Dietetyk cieszył się dużym zainteresowaniem

Grzegorz Piwowarski (drugi z prawej) wraz z kolegami z zespołu

Zwycięzca w kategorii „Amator” wraz z rodziną

Zawodnicy jechali m.in. ulicą PTTK

Honorowy start

Otwarcia wyścigu dokonał Grzegorz Piwowarski Organizatorzy zawodów

Grupa kolarska „LUKS- Grodno-Nowogród”


