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W piątek 8 czerwca, w ramach 
100-lecia Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Orła Białego oraz z oka-
zji 450. urodzin Anny Wazówny 
i 100-lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, urząd miasta 
zorganizował Święto Latawców. 
W notatce zamieszczonej na stro-
nie urzędu czytamy:

„Po raz pierwszy w naszym 
mieście obchodziliśmy Święto 
Latawców. Własnoręcznie wyko-
nane latawce prezentowały dzieci 
i dorośli.”

Chyba jednak nie do końca po 
raz pierwszy i nie jest to nowator-
ski pomysł. Wystarczy cofnąć się 
do roku 2011. Takie święto w na-

szym mieście już było. Różniło je 
jedynie to, że wówczas nazwano 
je festiwalem. Organizował je 
portal internetowy, prowadzony 
przez radnego miejskiego Krzysz-
tofa Skrzynieckiego, 8 październi-
ka 2011 roku o godzinie 11.00 na 
placu za stadionem.

Przypomnijmy, to nie pierw-
sza taka sytuacja. 27 lutego na se-
sji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 
podczas swojego sprawozdania 
burmistrz miasta Mariusz Piąt-
kowski ogłosił konkurs literac-
ko-plastyczny dla dzieci na wy-
konanie prac rysunkowych,  dla 
uczniów z klas I-III, oraz na napi-
sanie wiersza – dla dzieci z klas 

IV-VII. Powstać miała z tego (i po-
wstała) publikacja w formie książ-
kowej. Jak się okazało, nie był to 
jego autorski pomysł, a radnej 
Dominiki Piotrowskiej, o czym 
pisaliśmy na naszych łamach. Ta-
kich sytuacji „zawłaszczenia” po-
mysłów innych osób do promocji 
urzędu było więcej. Aplikacja do 
zgłaszania przez mieszkańców ich 
potrzeb, dom opieki dziennej po 
przedszkolu Julianek czy zbiór-
ka dla osób poszkodowanych po 
wichurze, to tylko niektóre pro-
jekty, pod którymi podpisuje się 
burmistrz, choć to nie on je wy-
myślił.  

(nał), fot .internet
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Znów plagiat?
GOLUB-DOBRZYŃ  Nie tak dawno pisaliśmy o tym, że bur-
mistrz przypisuje sobie pomysły radnych. Kolejnym przykła-
dem jest Święto Latawców
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GMINA CIECHOCIN  Świętowanie ze Skaldami 

W sobotę na przystani w Elgiszewie mieszkańcy gminy Ciechocin i okolic 
bawili się na Festiwalu św. Jakuba. Publiczność mogła usłyszeć m.in. 
Tomka Kamińskiego i kultowy zespół Skaldowie. Więcej na stronie 25. 

(ToB)
fot. (nał)

GOLUB-DOBRZYŃ  100-lecie szkoły 

W miniony weekend Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Golu-
biu-Dobrzyniu  obchodziła 100-lecie powstania. Odbył się bieg ulicami 
miastami, koncert oraz oficjalne uroczystości. Odsłonięty został również 
pomnik – rzeźba orła, wykonana przez absolwenta szkoły – Bartłomieja 
Schmidta. Szczegóły na stronie 5. 

(ToB)
fot. (szyw)



Akcja odbyła się we wtorek 
5 czerwca. Policjanci ruchu dro-
gowego, wyposażeni w przeno-
śne urządzenia do badania sta-
nu trzeźwości, już od wczesnych 
godzin porannych  objęli  swoje 
posterunki na drogach w sześciu 
miejscach powiatu. 

– Mundurowi przez cztery 
godziny skontrolowali 436 kierow-
ców, w wyniku czego udaremnili 
dalszą jazdę dwóm nietrzeźwym 
kierującym mieszkańcom gminy 

Golub-Dobrzyń, dwukrotnie za-
trzymali uprawnienia do kiero-
wania pojazdami oraz zatrzymali 
jeden dowód rejestracyjny – wy-
licza asp. sztab. Małgorzata Lipiń-
ska z KPP w Golubiu-Dobrzyniu. 

Policjanci  informują, że po-
dobne działania, mające na celu 
poprawę bezpieczeństwa na dro-
gach powiatu golubsko-dobrzyń-
skiego, będą kontynuowane.

(ToB)
fot. ilustracyjne
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Zatrzymali nietrzeźwych 
W ubiegłym tygodniu golubsko-dobrzyńscy policjanci 
przeprowadzili kolejne działania pod nazwą „Trzeźwy 
kierujący”. Dzięki temu zatrzymali dwie nietrzeźwe 
osoby.

PowiatMają nową strażnicę
GMINA CIECHOCIN  Strażacy w Rudawiu mają nową strażni-
cę. 3 czerwca zorganizowano uroczystość, na której oficjalnie 
poświęcono i oddano do użytku nowo wybudowany obiekt, 
sfinansowany ze środków własnych gminy
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Spotkanie rozpoczęło się od 
nabożeństwa czerwcowego, po 
czym nastąpił przemarsz w stro-
nę strażnicy, gdzie miejscowy 
proboszcz poświęcił garaż wy-
budowany ze środków własnych 
gminy oraz samochód strażacki 
zakupiony w ubiegłym roku ze 
środków gminnych i z funduszu 
sołeckiego. Następnie wójt gminy 
Jerzy Cieszyński, wraz z preze-
sem Zarządu Oddziału Gminne-
go, komendantem powiatowym 
Państwowej Straży Pożarnej oraz 
prezesem jednostki OSP Rudaw 
dokonali przecięcia wstęgi. 

– To była bardzo potrzebna 
inwestycja – mówi prezes OSP 
w Rudawiu Stanisław Marcin-
kowski. – W zeszłym roku z po-
mocą gminy zakupiliśmy nowy 
samochód, a teraz dzięki wójtowi 
mamy nową strażnicę. Została 
ona postawiona oczywiście przez 
firmę budowlaną, ale pomagali-
śmy przy np. układaniu kostki czy 
sadzeniu tui. Wszyscy druhowie 
z Rudawia są wdzięczni wójtowi 
Jerzemu Cieszyńskiemu, dzię-
ki niemu rozwija się nasza jed-
nostka i miejscowość. To bardzo 
ważne. Tak rozwinięta jednost-

ka przyciągnie nowych druhów, 
a już zajmujemy miejsca na po-
dium w zawodach strażackich. 
Po części oficjalnej wszystkich 
mieszkańców i zebranych gości 
zaproszono na poczęstunek do 
świetlicy wiejskiej. Tu też straża-
cy pomagali w przygotowaniach. 
Była też część artystyczna. Dzie-
ci przybliżyły wszystkim historię 
wsi oraz jednostki OSP. Wystąpiło 
także dwóch laureatów konkur-
su „Z Oskarem Kolbergiem przez 
Polskę” i zespół Ciechowiacy.

(nał) 
fot. UG

Druhowie z Rudawia są dumni z wójta Jerzego Cieszyńskiego i dziękują mu za wsparcie

Strażnica została poświęcona i uroczyście otwarta Uroczystość rozpoczęto przemarszem
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Golub-Dobrzyń

Patrol nad Drwęcą
Policjanci z Golubia-Dobrzynia od maja patrolują te-
reny nad wodą. W ramach swojej służby funkcjona-
riusze kontrolują między innymi „dzikie kąpieliska”. 
Do końca sezonu letniego dbać będą o bezpieczeń-
stwo osób wypoczywających nad wodą, kąpiących się 
i uprawiających sporty wodne.

W związku ze zbliżającym 
się okresem wakacyjnym po-
licjanci rozpoczęli akcję „Bez-
pieczne wakacje 2018”. 

– Funkcjonariusze, opływa-
jąc linie brzegowe jezior oraz 
patrolując rzekę Drwęca, kon-
trolują jednostki pływające, 

sprawdzając dokumenty, wypo-
sażenie i trzeźwość pływających.  
Dużą uwagę patrolujących przy-
ciąga sposób w jaki osoby wypo-
czywają nad wodą – tłumaczy 
asp. sztab. Małgorzata Lipińska 
z KPP Golub-Dobrzyń. 

W czwartek 7 czerwca dziel-
nicowy asp. sztab. Rafał Wi-
śniewski patrolował rejon Drwę-
cy. Podczas służby policjant 
prowadził rozmowy profilak-
tyczne wśród wypoczywających 
nad wodą, rozdając jednocze-
śnie broszury informacyjne pn. 
,,Kręci mnie bezpieczeństwo … 
nad wodą”.

– Apelujemy do wszystkich 
wypoczywających nad wodą 
o ostrożność i rozwagę. Wybie-
rajmy tylko kąpieliska strzeżone, 
unikajmy brawury, lekkomyślnej 
zabawy i kąpieli po alkoholu – 
zwraca uwagę Lipińska.

Patrole w rejonach akwenów 
na terenie powiatu golubsko-
dobrzyńskiego zaplanowane zo-
stały do końca sezonu letniego. 

(ToB)
fot. KPP

Są pieniądze na drogi
POWIAT  Gminy z naszego powiatu otrzymały dotacje z urzę-
du marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych

Łącznie ponad 10 milionów 
złotych trafi w tym roku na 
naprawę 79 kilometrów dróg 
dojazdowych do gruntów rol-
nych w 110 gminach regionu. 
Uroczyste podpisanie umów 
na dofinansowanie inwestycji 
z przedstawicielami samorzą-
dów lokalnych miało miejsce 
w środę 6 czerwca w Urzędzie 
Marszałkowskim w Toruniu. 

– Co roku kujawsko-po-
morskie gminy wiejskie mogą 
skorzystać z dotacji z budżetu 
województwa na poprawiające 
jakość gruntów rolnych inwesty-
cje związane z budową i moder-
nizacją dróg dojazdowych. Pula 
środków, którymi dysponujemy 
na ten cel, pochodzi z opłat zwią-
zanych z wyłączeniem gruntów 
z produkcji rolniczej – tłumaczy 
marszałek Piotr Całbecki.

Pieniądze te można prze-
znaczać na szeroko rozumiane 
działania na rzecz poprawy ja-
kości gruntów rolnych, w tym 
na budowę dróg dojazdowych 
do pół i pastwisk. Finansowane 
w ten sposób przedsięwzięcia 
polegają najczęściej na poło-
żeniu twardej lub utwardzonej 
nawierzchni w wybranej przez 
lokalne władze technologii, bu-
dowie zjazdów i odwodnieniu 
drogi.

Po 75,2 tys. zł trafi do gmin: 
Ciechocin i Radomin. W miej-
scowościach: Miliszewy i Piór-
kowo na odcinkach 800 metrów 
zostanie położona nawierzchnia 
tłuczniowa, betonowa lub bi-
tumiczna z powierzchniowym 
utrwalaniem emulsją i grysami 
oraz nawierzchnia betonowa. 
Z kolei 76,8 tys. zł otrzyma gmi-

na Golub-Dobrzyń, na położe-
nie na 800-metrowym odcin-
ku drogi w Węgiersku warstwy 
bitumicznej, na istniejącej już 
podbudowie. 48 tys. dofinan-
sowania otrzymało Kowalewo 
Pomorskie, na wykonanie dróg 
w Zapluskowęsach i Sierakowie. 
Na ponad 51 tys. zł może liczyć 
gmina Zbójno, która przebuduje 
jezdnię w Rużu. Do naszego po-
wiatu trafią więc dotacje w łącz-
nej kwocie ponad 373 tys. zł. 

Ogółem, w latach 2007-2017 
proces modernizacji objął 854 
kilometry dróg na obszarach 
wiejskich. Samorząd wojewódz-
twa wsparł te przedsięwzięcia 77 
milionami złotych.

(ToB)
fot. Urząd Marszałkowski/

Szymon Zdziebło, 
tarantoga.pl

Umowę podpisała m.in. Katarzyna Kukielska, wójt gminy Zbójno (druga z prawej)

Golub-Dobrzyń

Kino w plenerze
W niedzielę w naszym mieście startuje kino letnie. 
Na początek będzie można obejrzeć film „Lato w Pro-
wansji”.

Na pierwszy tego lata seans, 
dzięki współpracy domu kultury 
z siecią Multikino, będzie można 
wybrać się w niedzielę o 22.00. Przy 
muszli koncertowej zostanie wy-
świetlony film „Lato w Prowansji”.

Tym samym rozpocznie się cykl 
pod hasłem „Kino letnie w zasięgu 

Orange”. Zgodnie z założeniem, raz 
w miesiącu będzie prezentowany 
film fabularny dla wszystkich chęt-
nych. Wstęp jest bezpłatny. Kolejne 
seanse będą się odbywały w róż-
nych punktach naszego miasta. 

(Maw)
fot. nadesłane

Nocne czytanie
W minioną sobotę Szkoła Podstawowa im. Dzie-
wanowskich w Płonnem włączyła się w akcję „Noc 
Bibliotek”. W tym roku odbyła się ona pod hasłem 
„RzeczpospoCzyta”, z racji setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. 

Gmina Radomin

Uczniowie ze szkoły w Płon-
nem aktywnie włączyli się w to 
przedsięwzięcie. Koordynatorem 
szkolnej akcji jest nauczyciel Da-
wid Stachowski. Nocne czytanie 
odbyło się w Regionalnej Izbie Pa-
mięci Marii Dąbrowskiej. 

– Spotkanie odbyło się w mi-
łej, przyjaznej atmosferze, była to 
doskonała forma spędzenia wol-
nego czasu, rozrywki połączonej 
z edukacją. Dzieci mogły zgłębić 
swoją wiedzę na temat polskich 

legend i poznać tajniki pięknego 
czytania – mówi Stachowski.

Uczniowie mieli okazję po-
słuchać legend polskich, które 
czytali im: poseł Paweł Szramka,  
Małgorzata Dąbrowska – opie-
kun Regionalnej Izby Pamięci 
Marii Dąbrowskiej w Płonnem, 
Dawid Stachowski – nauczyciel 
SP w Płonnem, a także członkinie 
Stowarzyszenia Szansa dla Sza-
farni i okolic. 

(ToB), fot. nadesłane

GOLUB-DOBRZYŃ  Musical w domu kultury

Zapraszamy na prapremierę i premierę musicalu „Cienie”. Spektakl odbę-
dzie 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 or-
ganizacyjnych bilety nie będą sprzedawane w dniu spektaklu. Musical od 
12 lat. 

(szyw)
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Nasze sołectwo, nasze sprawy
GMINA ZBÓJNO  Od 2015 roku sołectwem Ciepień kieruje Jacek Kiełkowski. Mimo skromnego budżetu, 
lokalna społeczność aktywnie włącza się w życie kulturalne gminy Zbójno. Sołtys liczy, że w przyszłości uda 
się wybudować świetlicę wiejską z prawdziwego zdarzenia  

Jacek Kiełkowski prowa-
dzi własne gospodarstwo rol-
ne o powierzchni 25 hektarów. 

Jest żonaty, posiada troje dzieci 
(dziewczynki). W sołtysowaniu 
pomaga mu żona Anna. 

 W sołectwie Ciepień za-
mieszkuje 206 mieszkańców. 
To przede wszystkim rolnicy, 
którzy posiadają gospodarstwa 
o powierzchni średnio 20 hek-
tarów. W sołectwie, oprócz ko-
ścioła i sklepu spożywczego, nie 
funkcjonuje praktycznie żadna 
instytucja. Brakuje świetlicy 
wiejskiej i szkoły. Jest to bardzo 
duże utrudnienie w przypadku 
prowadzenia działalności innej 
niż rolnicza. 

– Ile wynosi wasz budżet 
sołecki?

– W tym roku to 18 tys. zł. 
Został on praktycznie w całości 
przeznaczony na utrzymanie 
dróg lokalnych. W naszym sołec-
twie posiadamy 12 kilometrów 
takich tras. Są to drogi grunto-
we, których utrzymanie w sta-
nie przejezdności jest bardzo 
kosztowne. Do naszej miejsco-
wości prowadzi jedyna jezdnia 
asfaltowa, która jest pod zarzą-
dem gminnym. Z budżetu wygo-
spodarowaliśmy także 1 tys. zł 

na sporządzenie tablic informa-
cyjnych z numerami posesji.

– Czy brak odpowiedniej 
infrastruktury komplikuje ży-
cie kulturalne na wsi?

– Brakuje nam przede 
wszystkim świetlicy, to duży 
mankament dla naszej wioski. 
Na spotkania wiejskie wykorzy-
stujemy salę katechetyczną ko-
ścioła. Chętni mieszkańcy należą 
do stowarzyszenia działającego 
w pobliskim Klonowie. Właśnie 
współdziałając z tą organizacją 
staramy się uczestniczyć w kul-
turze. Dzieci uczęszczają do 
Szkoły Podstawowej w Klono-
wie i tam korzystają z bogatej 
oferty kulturalnej. Uczestniczą 
w różnego rodzaju konkursach 
i zawodach sportowych. Nie-
które dzieci są uzdolnione mu-
zycznie i występują na impre-
zach gminnych i powiatowych, 
prezentując swoje osiągnięcia. 
Starsi mieszkańcy też angażują 
się w imprezy gminne. Bierzemy 
udział w dożynkach parafial-

nych i gminnych. Prezentujemy 
tam wieńce dożynkowe, sporzą-
dzane własnoręcznie.

– Możecie liczyć na wspar-
cie gminy?

– Gmina pomaga nam 
utrzymać drogi. Nie zawsze 
mamy środki finansowe w wy-
starczającej kwocie, aby na bie-
żąco remontować nasze drogi. 
Występują sytuacje awaryjne 
i tu zawsze możemy liczyć na 
wsparcie gminy. Również pra-
cownicy urzędu pomagają 
nam informować mieszkańców 
o wszelkich dotacjach dla rol-
nictwa i sposobie ich wykorzy-
stania. W chwili obecnej jest 
realizowany program budowy 
oczyszczalni przydomowych 
i w naszym sołectwie powstanie 
sześć takich instalacji. Przyczyni 
się to na pewno do polepszenia 
systemu ochrony środowiska. 
Liczę, że ta współpraca będzie 
się rozwijać coraz lepiej. 

Tekst i fot.
 (Maw)

Sołectwem kieruje Jacek Kiełkowski

Gmina Ciechocin

Zbadali wzrok
12 czerwca w Urzędzie Gminy Ciechocin przeprowa-
dzono akcję bezpłatnego badania wzroku dla miesz-
kańców gminy. Badania wykonała firma z Warszawy, 
a honorowym patronatem objął je wójt gminy Jerzy 
Cieszyński. 

Firma „Na oku” z Warszawy 
wraz ze swoim specjalistycznym 
sprzętem stacjonowała w sali 
narad urzędu (nr 11) w Ciechoci-
nie 12 czerwca przez cały dzień. 
Badania były bezpłatne i cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem. 

Sala narad urzędu tego dnia za-
mieniła się w przychodnię, a ko-
rytarze urzędu w poczekalnię, 
gdzie było momentami bardzo 
gwarno i wesoło. Mieszkańcy 
podkreślali wychodząc od leka-
rza, że taka inicjatywa gminy 

jest słuszna i fajnie, że darmowa. 
Były przypadki gdzie potwier-
dzano dobry wzrok pacjenta, 
który wychodził z uśmiechem 
z gabinetu, ale były i konkretne 
diagnozy i wytyczne w kierunku 
dbania o wzrok.

– Profilaktyka jest bardzo 
ważna – mówi Wojciech Pału-
ska, lekarz który przeprowadzał 
badania. – O oczy trzeba dbać, 
zwłaszcza teraz, w dobie kom-
puterów, smartfonów.

Badania w urzędzie trwały 
do godzin wieczornych dzięki 
uprzejmości wójta Jerzego Cie-
szyńskiego, który objął tę akcję 
honorowym patronatem.

– Cieszę się, że akcja była 
udana – mówi Jerzy Cieszyński. 
– Zdrowie mieszkańców jest bar-
dzo istotne. To nie jedyna akcja 
jaką zamierzamy przeprowadzić. 
Mieliśmy już badanie słuchu, 
które cieszyło się dużym zainte-
resowaniem. Teraz było badanie 
wzroku. W tym roku planujemy 
jeszcze kolejne akcje tego typu. 
Chcemy, aby do gminy przyje-
chali lekarze innych specjaliza-
cji. Będzie to spirometria oraz 
badanie osteoporozy. Trwają też 
negocjacje w kwestii pozyskania 
tzw. Dentobusa, by zwłaszcza 
w szkołach przeprowadzić nie-
odpłatne badania dentystyczne 
dla dzieci i młodzieży.

(nał)
fot.internet

Uroczysty dzień
Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Dziec-
ka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Wielgiem zostały połączone z uroczystym święto-
waniem Dnia Matki oraz promocją placówki.

Gmina Zbójno

Uroczystość rozpoczęła się od 
przywitania i złożenia życzeń przez 
dyrektor ośrodka Hannę Wiśniew-
ską i przedstawienia programu 
wspólnej zabawy. Jako pierwsi za-
prezentowali się uczniowie z koła 
artystycznego, których można było 
podziwiać podczas niekonwen-
cjonalnego pokazu mody szkol-
nej oraz różnorodnych układów 
tanecznych. Po krótkiej przerwie 
goście mogli uczestniczyć w nie-
zwykłym spektaklu komediowym 
„Tylko babci szkoda...” przygotowa-
nym przez wychowanków z koła 
teatralnego. Przybyli na uroczy-
stość mogli m.in. obejrzeć obiekt 
oraz prace uczniów. 

Po zakończeniu części arty-

stycznej wychowankowie oraz 
goście bawili się przy muzyce „na 
żywo” oraz brali udział w różnorod-
nych zabawach. Świąteczny dzień 
zakończył się wspólnym grillowa-
niem. Impreza sprawiła uczestni-
kom wiele radości, satysfakcji ze 
wspólnej zabawy i możliwości pre-
zentacji swoich umiejętności. 

– Uroczystość nie byłaby 
tak udana, gdyby nie wsparcie 
sponsorów, darczyńców i Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Wielgiem, którym dziękujemy 
– podkreśla Marta Wiwatowska-
Szczutkowska z SOSW w Wielgiem. 

(szyw)
fot. SOSW
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Święto szkoły
GOLUB-DOBRZYŃ  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białe-
go w Golubiu-Dobrzyniu w miniony weekend obchodziła 100-
lecie powstania. Z tej okazji odbył się bieg ulicami miastami, 
koncert oraz oficjalne uroczystości

Gmina Ciechocin

Zwiedzili Turcję
W Szkole Podstawowej w Ciechocinie zakończył się 
projekt Erasmus+. Grupa nauczycieli wyjechała do 
Turcji. Oprócz spotkań projektowych, był także czas 
na zwiedzanie. 

W dniach 20-26 maja grupa 
nauczycieli ze Szkoły Podstawo-
wej w Ciechocinie wzięła udział 
w ostatnim spotkaniu z przewi-
dzianych w projekcie Erasmus+ 
„Science through experiment In 
Europe”. Miało ono miejsce w An-
karze, stolicy Turcji. Uczestnicy 
mieli okazję poznać szkołę pod-
stawową w kraju partnerskim, 
porównać turecki i polski sys-
tem oświaty oraz wymienić się 
doświadczeniami dotyczącymi 
edukacji z innymi krajami z pro-
jektu: Grecją, Hiszpanią, Rumunią 
i Słowenią. Dokonano również 
podsumowania realizacji zadań, 
wynikających z projektu oraz 
przeprowadzono ich ewaluację. 

– Nauczyciele brali też udział 
w doświadczeniach przyrodni-
czych, przygotowanych przez 

tureckich uczniów – informuje 
Izabela  Gutowska. – Uczestnicy  
poznali także wybrane zabytki 
Ankary: bizantyjskie mury obron-
ne z cytadelą (Ankara Kalesi), 
Muzeum Cywilizacji Anatolijskich, 
które w swoich zbiorach posia-
da niezwykłe eksponaty z epoki 
paleolitycznej, z neolitu, z osad 
frygijskich czy rzymskich oraz 
wybudowane w połowie XX wie-
ku Mauzoleum Mustafy Kemala 
Atatürka (pierwszego prezydenta 
Republiki Turcji).

Uczestnicy odwiedzili też 
Kapadocję – historyczną krainę 
w centralnej części Anatolii, znaną 
przede wszystkim z charaktery-
stycznych form tworzących księ-
życowy krajobraz oraz z domów 
i kościołów wykutych w skałach. 

(nał), fot. nadesłane

Szkoła Podstawowa w Do-
brzyniu nad Drwęcą powstała 
w 1918 roku, w tym samym czasie, 
gdy Polska odzyskiwała niepodle-
głość. Z tej okazji w piątek i so-
botę odbyły się uroczystości 100-
lecia powstania szkoły. Patronat 
nad przedsięwzięciem sprawował 
prezydent Andrzej Duda. 

W piątek uczniowie szko-
ły wzięli udział w biegu ulicami 
miasta oraz w imprezach orga-
nizowanych na terenie placówki. 
Wieczorem na scenie wystąpił To-
masz Dolski. 

W sobotę odbyła się uroczy-
sta msza święta oraz sesja rady 
miasta, na której radni przyjęli 
okolicznościową deklarację po-
święconą powstaniu szkoły. Od-
słonięty został również pomnik 
– rzeźba orła, wykonana przez 
absolwenta szkoły – Bartłomieja 
Schmidta.  

Z okazji jubileuszu wydana 
została także okolicznościowa 
publikacja. Po oficjalnych uro-
czystościach zaproszeni gości, 
emerytowani nauczyciele zostali 
oprowadzeni po placówce. 

Tekst i fot. 
Szymon Wiśniewski

Dzieci przygotowały program artystyczny

Do pamiątkowej księgi wpisała się m.in. 
kujawsko-pomorska wicekurator oświaty Przybyłych gości powitał dyrektor szkoły Piotr Floerke

Przed szkołą została odsłonięta rzeźba przedstawiająca patrona szkoły 
– Orła Białego, wykonana przez Bartłomiej Schmidta

Z Rygi do Radomina
W środę 6 maja najlepsi uczniowie z Rygi, którzy po-
siadają polskie korzenie, w ramach nagrody za dobre 
wyniki przyjechali do Polski. Zwiedzanie rozpoczęli 
od Radomina.

Gmina Radomin

Dzieci przywitał  wójt gminy 
Radomin Piotr Wolski, wraz z se-
kretarz Ewą Drawert, p.o. dyrek-
tora Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu Sławomirem Rożkiem, 
dyrektor Zespołu Szkół w Rado-
minie  Zenobią Orzechowską oraz 
pozostałymi przedstawicielami 
gminy.

Na gości czekały także ma-
luchy z Publicznego Przedszkola 
w Radominie, ubrane w stroje lu-

dowe, oraz harcerze. Z kolei rada 
rodziców postarała się o powital-
ny obiad. Następnego dnia wy-
cieczka udała się do Izby Pamięci 
im. Marii Dąbrowskiej w Płonnem 
oraz do Ośrodka Chopinowskiego 
w Szafarni. Uczniowie z Radomina 
i Rygi wymienili się informacjami 
na temat swoich szkół, śpiewali 
też piosenki w języku łotewskim 
oraz polskim.

(ToB), fot. nadesłane



SPOŁECZEŃSTWO6 Czwartek 14 czerwca 2018 GOLUB–CGD.PL

Anna Wazówna była siostrą 
Zygmunta III Wazy, starości-
ną golubską i brodnicką. Urząd 
Marszałkowski w Toruniu po-
stanowił upamiętnić polsko-
szwedzką królewnę. 

W sobotę, z okazji 450. rocz-

nicy urodzin Wazówny, na Zam-
ku Golubskim odbył się Dzień 
Szwedzki. Polonijny zespół lu-
dowy „Piastowie” ze Szwecji 
zatańczył dawne ludowe i ko-
ronacyjne tańce z epoki. Popo-
łudniu w warowni o Wazównie 

opowiedziała doktor Alicja Sa-
ar-Kozłowska. Wystąpił również 
zespół muzyki dawnej, działa-
jący na zamku pod kierunkiem 
Anny Kuc. 

– Dzięki współpracy z To-
warzystwem Polsko-Szwedzkim 
udało się na nasz zamek zaprosić 
wybitnego szwedzkiego pisarza, 
autora ponad 60 książek histo-
rycznych, Hermana Linqvista, 
który w ostatnim czasie napisał 
i wydał swoją pierwszą w Polsce 
książkę, właśnie poświęconą dy-
nastii Wazów – opowiada Ste-
fan Borkowicz, prezes Oddziału 
PTTK im. Zygmunta Kwiatkow-
skiego w Golubiu-Dobrzyniu. 

Na spotkaniu Andrzej Kwie-
ciński, prezes Towarzystwa, za-
prezentował także historyczne 
tablice chronologiczne szwedz-
kich monarchów. Na spotkaniu 
goście mogli również otrzymać 
autograf szwedzkiego pisarza. 

Tekst i fot. 
Szymon Wiśniewski

Jak wiadomo, od tego roku 
obowiązuje nowy ustrój szkolny. 
Ośmioletnie podstawówki zastą-
pią gimnazja. W związku z tym, 
tegoroczne bale gimnazjalne to 
ostatnie tego typu imprezy. Absol-
wenci „Działyńskiego” do wspólnej 
zabawy zaprosili także swoich 
o rok młodszych kolegów z klas 
drugich. 

Bal odbył się w golubsko-do-
brzyńskim domu kultury. Panie 
z rady rodziców, które zorganizo-
wały uroczystość – Anna Jasieniec-
ka, Sylwia Dombrowska, Agnieszka 
Trzpiot i Anna Krzpiot, stanęły na 
wysokości zadania. Uczniowie mo-
gli raczyć się pysznymi frykasami, 
od których uginały się suto zasta-
wione stoły. Wśród zaproszonych 

gości, oprócz nauczycieli i rodzi-
ców, znalazł się też burmistrz Go-
lubia-Dobrzynia Mariusz Piątkow-
ski wraz z żoną. Włodarz miasta 
życzył zgromadzonym wspaniałej 
zabawy i wszystkiego dobrego na 
dalszej drodze edukacji. 

Imprezę rozpoczął tradycyjny 
polonez, skomponowany przez 
Wojciecha Kilara. Gimnazjaliści, 
bez cienia tremy, zatańczyli go 
perfekcyjnie. Po oficjalnym rozpo-
częciu przyszedł czas na wspólne 
zdjęcia klasowe. 

– W tym roku mamy 38 absol-
wentów gimnazjum – mówi Adam 
Kałużny, dyrektor szkoły. – Obec-
nie w placówce trwa gorący okres 
przed wystawieniem ocen, a także 
wyczekiwanie na wyniki testów 

gimnazjalnych. Takie wydarzenie 
jak dziś jest świetną okazją, żeby 
oderwać się na chwilę od obowiąz-
ków i dobrze się bawić. 

Wspaniała zabawa, prowa-
dzona przez DJ Michała, trwała do 
późnych godzin nocnych. Wszyscy 
opuszczali salę w dobrych nastro-
jach. A czego życzy absolwentom 
swojej szkoły dyrektor?

– Życzę im przede wszystkim 
tego, żeby byli otwarcie na zmiany. 
W dzisiejszych czasach trzeba być 
gotowym, aby w razie czego zmie-
niać swoje kwalifikacje i dostoso-
wywać się do rynku pracy. To jest 
naprawdę fajna młodzież, więc 
myślę, że uda im się zrealizować 
wszystkie plany, cele i marzenia. 

Tekst i fot. (LB)

Szwedzki pisarz podpisywał czytelnikom swoje książki

Na spotkanie autorskie przybyło wiele osób, nie tylko z Golubia-Dobrzynia

O Wazach opowiadali: Herman Linqvist (z lewej) oraz Andrzej Kwieciński

Golub-Dobrzyń

Dzień ze Szwecją w roli głównej 
Z okazji 450. rocznicy urodzin Anny Wazówny na golubskim zamku odbył się 
Dzień Szwedzki. Można było posłuchać wykładu o królewnie oraz spotkać się z 
szwedzkim pisarzem Hermanem Linqvistem.

Ostatni taki bal
GOLUB-DOBRZYŃ  8 czerwca uczniowie Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego spotkali się na balu gim-
nazjalnym, zorganizowanym w domu kultury

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL
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Kwietniowe eliminacje do 
sobotniego finału odbyły się 
w Radominie, Płonnem i Dulsku. 
Dzieci i młodzież prezentowały 
swoje umiejętności, a jury za każ-
dym razem miało twardy orzech 
do zgryzienia. Nie inaczej było 
w sobotnie przedpołudnie w Sza-
farni. Zgromadzonych przywitała 
Agnieszka Brzezińska, dyrektor 
Ośrodka Chopinowskiego, a kon-
kurs poprowadzili Karolina Blum-
kowska oraz Łukasz Mazanowski, 

którzy oczarowali publikę wokal-
nymi umiejętnościami. 

Po oficjalnym wstępie 
wszystkie oczy skierowały się na 
najważniejsze tego dnia osoby. 
26 uczestników zaprezentowa-
ło publice swoje talenty. Obok 
brawurowych wykonań znanych 
utworów, nie zabrakło popisów 
tanecznych, aktorskich, malar-
skich a także akrobatycznych. 
Jury w składzie: Piotr Wolski, Pa-
weł Szramka, Kinga Kriger i Doro-

ta Blumkowska nie miało łatwego 
zadania. Po długich i burzliwych 
naradach jurorzy zdecydowa-
li, że pierwszą nagrodę i 500 zł, 
ufundowane przez wójta gminy 
Radomin, otrzyma Maria Gwarek 
za wykonanie utworu z reper-
tuaru Edyty Geppert „Och, życie 
kocham cię nad życie”.  Drugie 
miejsce i nagrodę 300 zł, ufundo-
waną przez posła Pawła Szramkę, 
otrzymała Dominika Suwała za 
starannie wykonaną pracę pla-
styczną. Trzecie miejsce i nagro-
dę 150 zł, ufundowaną przed dy-
rektor Ośrodka Chopinowskiego, 
zdobyła Zofia Jasińska za wyko-
nanie utworu Adele i krótki popis 
teatralny. Czwarta i piąta nagroda 
w wysokości 100 zł, przygotowa-
na przez właścicieli sklepu „Gro-
szek” Karolinę i Krzysztofa Blum-
kowskich, trafiła w ręce Kamili 
Jurkiewicz (występ gimnastyczny) 
i Oliwii Krupy (śpiew). 

Wszyscy występujący tego 
dnia artyści otrzymali z rąk jury 
pamiątkowe dyplomy i statuet-
ki. Organizatorzy „Poznaj mój 
talent” już teraz zapraszają na 
przyszłoroczną edycję tego wy-
darzenia. Nie ulega wątpliwości, 
że w gminie Radomin jest jesz-
cze wiele nieodkrytych talentów, 
które dzięki takim inicjatywom 
mają szansę zaprezentować się 
szerszej publiczności.       

Tekst i fot.
(LB)

Gmina Radomin

Odkryli talenty
9 czerwca w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni od-
był się finał konkursu „Poznaj mój talent”, zorgani-
zowanego przez Stowarzyszenie „Szansa dla Szafarni 
i Okolic” przy wsparciu gminy Radomin.

strażacka rywalizacja
POWIAT  Jednostka Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu była gospodarzem mistrzostw 
województwa w biegach przełajowych. To już jedenasta edycja strażackiej rywalizacji

Miniona środa upłynęła dru-
hom pod znakiem czynnego upra-
wiania sportu. Strażacy zmierzyli 
się w biegach przełajowych na 
dystansie 5 kilometrów. Trasa 
została wyznaczona na terenie 
miejskich lasów, wokół strażni-
cy. W zawodach wzięło udział 82 
reprezentantów wszystkich jed-
nostek straży z województwa ku-
jawsko-pomorskiego. W rywaliza-
cji gościnnie wziął udział również 
burmistrz Golubia-Dobrzynia – 
Mariusz Piątkowski.  

Nad właściwym przebiegiem 
zawodów czuwał komendant wo-
jewódzki straży pożarnej nadbry-

gad. mgr inż. Janusz Halak oraz 
brygadier Paweł Warlikowski, 
komendant powiatowy PSP z Go-
lubia-Dobrzynia. Uczestnicy star-
towali w kilku kategoriach: junior, 
weteran i senior, nie zabrakło 
także kobiet. 

Po zaciętej walce najlep-
szy okazał się druh z jednost-
ki w Świeciu Marcin Klemański, 
a najlepszą drużyną była jednost-
ka Komendy Miejskiej PSP z Gru-
dziądza. Zwycięzców, pucharami 
i atrakcyjnymi nagrodami rzeczo-
wymi, uhonorował komendant 
wojewódzki.

Tekst i fot. (Maw) Frekwencja dopisała

W zawodach gościnnie wziął udział burmistrz Golubia-Dobrzynia Nad przebiegiem zawodów czuwał Komendant Wojewódzki PSPWygrał Marcin Klemański
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zaprzyjaźniona wizyta
GOLUB-DOBRZYŃ  W czerwcu golubska książnica przygotowała bogaty program kulturalny. Bibliotekę 
odwiedziła też grupa kolegów i koleżanek po fachu z Torunia

W ubiegłym tygodniu do 
naszego miasta przybyła 30-o-
sobowa grupa ze Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich Oddział 
w Toruniu. Zaprosiła ich Miejska 
i Powiatowa Biblioteka w Go-
lubiu-Dobrzyniu. W programie 
było przewidziane zwiedzanie 
golubskiej starówki z jej atrakcja-
mi. Goście mieli okazję zobaczyć 
wieżę kościelną z zabytkowym 
dzwonem, ufundowanym przez 
króla Zygmunta. Swoje komnaty 
przed gośćmi otworzył Zamek 
Golubski. „Gwoździem” progra-
mu była wizyta w Ośrodku Cho-
pinowskim w Szafarni. 

Czerwiec to dla biblioteki 
w Golubiu-Dobrzyniu czas inten-
sywnej pracy. 9 czerwca człon-
kowie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku udali się na wycieczkę 
do Trójmiasta. Tam mieli okazję 
zwiedzić Muzeum II Wojny Świa-
towej, Galerię Zabawek Polskich 
oraz gdańską starówkę. 

Również w tym miesiącu 
w bibliotece odbędzie się już 
trzecia edycja konkursu „Pierw-
sze czytanie”, w której uczniowie 
klas pierwszych szkół podsta-
wowych naszego powiatu będą 

prezentować swoje zdolności 
oratorskie. Wszystko w ramach 
uczczenia roku Anny Wazówny.

Pod koniec czerwca zostanie 
ogłoszony także „Przegląd fil-
mów o Annie Wazównie”. 

– Projekt ten zakłada stwo-
rzenie krótkiego filmu o życiu 
Anny Wazówny „Etiuda o An-
nie Wazównie” – mówi Barbara 
Wasiluk, dyrektor golubsko-do-
brzyńskiej książnicy. – Rozpo-
czął się on właściwie już wiosną 
tego roku. Prowadzone były wy-
kłady na temat życia Wazówny, 
prelekcje i pogadanki. Odbyły 
się też warsztaty teatralne  dla 
młodzieży. Brało  w nich udział 
ponad 30 dzieci z naszych szkół 
miejskich. Nie spodziewałam się 
aż tak dużego zainteresowania. 
Zaczęły zgłaszać się inne szkoły, 
które chciały brać udział w pro-
jekcie. W związku z tym postano-
wiłam rozszerzyć go na wszyst-
kie placówki naszego powiatu. 
Efekty poznamy na jesieni tego 
roku.  

Jak widać, biblioteka golub-
ska żyje nie tylko książką.

(Maw)
fot. nadesłane

Gmina Radomin

Społecznicy z pasją
W Płonnem od ośmiu lat działa Stowarzyszenie Jaku-
bowe. Dzięki społecznemu zaangażowaniu kilku jego 
członków, niewielka miejscowość tętni życiem 

Stowarzyszenie liczy obec-
nie 16 członków, z których po-
łowa to mężczyźni. Lokalni 
społecznicy nie mają swojej sie-
dziby, korzystają z gościnności 
proboszcza parafii w Płonnem, 
który z chęcią udostępnia po-
mieszczenia swojej parafii.

Prezesem stowarzyszenia 
jest Bożena Śliwecka, a pomaga 
jej Barbara Rumińska. Inspiracją 
do powstania organizacji była 
chęć niesienia pomocy pąt-
nikom podczas pokonywania 
przez nich szlaku św. Jakuba, 
który przebiega przez Płonne. 
W celach statutowych stowa-
rzyszenia jest m.in. pielęgnacja 
polskości i rozwój świadomości 
narodowej, aktywizacja miesz-
kańców do działań na rzecz 
rozwoju środowiska gminnego, 
prowadzenie działalności cha-
rytatywnej i rozwój agrotury-
styki.

– Wybierając taką formę 
działalności grupa mieszkańców 
ma możliwość pozyskiwania 

środków finansowych na reali-
zację celów statutowych – pod-
kreśla prezes Śliwecka. – Pisząc 
różne projekty, otrzymujemy 
wsparcie finansowe ze środ-
ków unijnych i gminnych. Nasi 
członkowie nie pobierają żad-
nego wynagrodzenia i działają 
społecznie.

W pierwszych latach dzia-
łalności członkowie skupili się 
na lokalnej społeczności. Co 
roku, w lipcu, organizują festyn 
dla mieszkańców z okazji święta 
św. Jakuba.

– Wspólnie z mieszkańcami 
zwiedziliśmy fragment szlaku 
św. Jakuba, przebiegający od 
Olsztyna, a skończyliśmy wy-
cieczkę w Gietrzwałdzie – opo-
wiada Śliwecka. – Zwiedziliśmy 
Krynicę Morską i Frombork. 
Będąc nad morzem odkryliśmy 
uroki Władysławowa.  Byliśmy 
również w Karpaczu, gdzie chęt-
ni mogli się wspiąć na Śnieżkę. 

Stowarzyszenie pomaga 
przy organizacji dożynek gmin-

nych, prezentuje wtedy własne 
wyroby. 

– Nasza regionalna potra-
wa to legumina sporządzana 
z ziemniaka, z którą byliśmy 
i jesteśmy na festynach regio-
nalnych w Przysieku, Minikowie 
i Ciechocinie – tłumaczy pani 
prezes.

Jakubowe współpracu-
je z Ośrodkiem Chopinowskim 
w Szafarni. Jest również otwarte 
na współpracę z druhami Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Płon-
nem. Obecna działalność sku-
pia się głównie na prowadzeniu 
punktu przedszkolnego w miej-
scowej szkole podstawowej.

– Przez siedem lat pro-
wadziliśmy takie dwa punk-
ty tj. w Płonnem i Radominie. 
Od roku prowadzimy tylko ten 
pierwszy punkt – przyznaje 
Śliwecka. – Uczęszcza do niego 
25 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 
Wynajmujemy pomieszczenia 
szkolne, zatrudniamy wykfalifi-
kowane opiekunki. W prowadze-
niu tej działalności pomaga nam 
gmina Radomin, która wspiera 
nas finansowo. Natomiast na-
sza praca jest społeczna. W ra-
mach przedszkola organizujemy 
dla dzieci wycieczki krajoznaw-
cze, wyjazdy na basen itp. Przy 
okazji projektu „Barwy lata” 

planujemy zorganizować festyn 
dla dzieci i ich rodziców, jesz-
cze w czerwcu. Chcemy również 
pokazać naszym dzieciom ZOO 
w Toruniu. W przeszłości były 
już one w „miasteczku wester-
nowym” w Grudziądzu. Zwie-
dziły również Muzeum Piernika 
w Toruniu. Przygotowujemy się 
ponadto do święta ziemniaka, 
które planujemy zorganizować 
we wrześniu. Staramy się, aby 
Stowarzyszenie Jakubowe ist-
niało na mapie kulturalnej gmi-
ny Radomin – podsumowuje 
Bożena Śliwecka. 

Tekst i fot. 
(Maw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Niskie bezrobocie

Stopa bezrobocia w maju spadła w porównaniu z poprzednim 
miesiącem o 0,2 proc. – do 6,1 proc., szacuje resort rodziny, 
pracy i polityki społecznej. Spadek, od 0,2 do 0,6 proc., od-
notowano we wszystkich województwach. Najbardziej liczba 
bezrobotnych zmniejszyła się w warmińsko-mazurskim (o 5,7 
proc.), opolskim (o 5,5 proc) i zachodniopomorskim (o 5 proc.). 
Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 
zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 
140,4 tys.

Będzie opłata emisyjna od paliw

W ubiegłym tygodniu Sejm RP przyjął nowelę 

ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

Zgodnie z tą propozycją, opłata emisyjna od pa-

liw wyniesie 80 zł od każdego 1 tys. litrów paliwa. 

Środki z opłaty w 85 proc. mają trafić do Narodo-

wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, a w 15 proc. – do Funduszu Niskoemisyj-

nego Transportu. Przepisy skrytykowała opozycja 

sugerując, że to nowy, ukryty podatek. Nowe pra-

wo pozwoli też miastom pobierać 2,5 zł/h za wjazd 

do strefy czystego transportu. Opłata będzie obo-

wiązywać w godz. 9-17. 

Fundusz alimentacyjny 
– wyższe kryterium dochodowe

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej opiniuje pro-
jekt, zgodnie z którym do 800 zł zwiększy się kryterium 
dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego. Obecnie kryterium to jest ustalone na 
poziomie 725 zł. Ministerstwo szacuje, że na zmianach 
może skorzystać nawet 60 tys. dzieci. Nowe przepisy 
miałyby obowiązywać od października 2019 roku. Koszt 

ich wprowadzenia to 77 mln zł w 2019 i ok. 260 mln zł 
w 2020 roku. 

Zmiany w szacowaniu szkód łowieckich
Posłowie PiS przygotowali projekt noweli-zacji prawa łowieckiego. Zgodnie z nim, to nie sołtys, ale przedstawiciel wojewódz-kiego ośrodka doradztwa rolniczego będzie członkiem zespołu szacującego szkody ło-wieckie. Zmieni się też miejsce składania wniosku o szacowanie szkód. Nie będzie to gmina, lecz zarządca albo dzierżawca obwodu łowieckiego. Projekt wpłynął do Sejmu RP i czeka na pierwsze czytanie.  

Nowy termin obliczania dywersy� kacji upraw 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podaje, że 1 czerw-
ca zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersy� kacji upraw. 
W związku z tym, przesunięciu ulega rozpoczęcie okresu obliczania 
udziału różnych upraw – z 15 maja na 1 czerwca – i zakończenia – 
z 15 lipca na 31 lipca. ARiMR zwraca uwagę, że wskazywany w legi-
slacji okres obliczania udziału różnych upraw w celu dywersy� kacji 
upraw nie oznacza dla rolników obowiązku utrzymania upraw na polu 
w tym okresie oraz nie rodzi dla rolników żadnych dodatkowych ob-
ciążeń, bo nie ingeruje w proces produkcji rolnej.

Wysokie kary za manipulowanie 

Sejm przyjął nową ustawę o tachografach. Za 
podłączenie do tachografu (urządzenia kon-
trolującego czas pracy kierowcy ciężarówki 
lub autokaru) oprogramowania do przerabia-
nia danych ma grozić maksymalnie kara 15 tys. 
zł. Ustawa wprowadza ponadto zakaz reklamy 
i sprzedaży tego rodzaju urządzeń. Za złamanie 
zakazu będzie grozić kara grzywny, ogranicze-
nia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. 

Wsparcie dla zadłużonych rolników 

Rząd przyjął program wsparcia dla prawie 2 tys. rolników, któ-
rzy mają problem ze spłatą kredytów z powodu szkód wywołanych 
zjawiskami atmosferycznymi czy kryzysami na rynku. Wsparcie ma 
zostać skierowane do osób, które prowadziły działalność rolniczą 
przez co najmniej trzy lata przed dniem utraty zdolności do obsłu-
gi zadłużenia. Przewidziano cztery formy pomocy: udzielanie przez 
ARiMR dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restruktu-
ryzacyjnych; udzielanie przez ARiMR pożyczek na spłatę zadłużenia 
podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trud-
nej sytuacji ekonomicznej; udzielanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych 
oraz przejęcie zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rol-
ne przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
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Ostatki w kwalifikowanym
DOPŁATY  Do 25 czerwca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu 
lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającej charakter pomocy de mini-
mis w rolnictwie

Wnioski można składać 
w biurach powiatowych Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. 25 maja weszło w życie 
tzw. RODO, czyli rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych. 
W związku z tym obowiązuje 
nowy wzór wniosku. Jest on do-
stępny na stronie internetowej 
ARiMR oraz w biurach powia-
towych. Dokument nieznacznie 
różni się od poprzedniego. Doszły Dopłaty obejmują m.in. ziemniaki

nowe rubryki dotyczące wykorzy-
stywania danych osobowych. 

Stawka dopłaty zostanie 
określona do 30 września przez 
rząd. Dopłatami z tytułu zuży-
tego do siewu lub sadzenia ma-
teriału siewnego kategorii elitar-
ny lub kwalifikowany obejmuje 
się zboża (jęczmień, owies (nagi, 
szorstki, zwyczajny), pszenica 
(twarda, zwyczajna), pszenżyto, 
żyto), rośliny strączkowe (bobik, 

groch siewny (odmiany roślin rol-
niczych), łubin (biały, wąskolistny, 
żółty), soja, wyka siewna) oraz 
ziemniaki. 

Całkowita kwota pomocy 
de minimis przyznana jednemu 
producentowi rolnemu nie może 
przekroczyć wysokości 15 000 
euro w okresie trzech lat podat-
kowych (obrotowych). 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Mechanizacja

Cichy i elektryczny
Ta maszyna jest inna od wszystkich. Nie słychać jej na 
drodze, a „tankujemy” ją w gniazdku.

Fendt e100 Vario to traktor 
o napędzie elektrycznym. Posiada 
68-konny silnik zasilany z prądem 
z baterii litowo-jonowej. Pozwala 
to przepracować na pełnym aku-
mulatorze kilka godzin. Ładowa-
nie jest proste i zajmuje około 
godziny. Zasilanie odbywa się przy 

pomocy gniazda CEE - dostępnego 
w każdym gospodarstwie. Mimo 
elektrycznego silnika, maszyna 
nie różni się wiele od traktorów 
na paliwa płynne. To, co rzuca się 
w oczy, to oczywiście brak ko-
mina oraz układu wydechowego 
i paliwowego. W ich miejsce za-

montowano baterię. 
Oszczędności są takie, że rol-

nik nie wydaje nic na olej i inne 
rzeczy związane z użytkowaniem 
silników spalinowych. 

Traktor trafił do ograniczonej 
sprzedaży. Początkowo w okoli-
cach fabryki Fendta, by sprawdzić 
jak sprawuje się w realnych wa-
runkach. Maszyna robi wrażenie 
m.in. cichym trybem pracy. By-
łaby prawie zupełnie bezgłośna, 
gdyby nie charakterystyczne opo-
ny, które muszą posiadać typowo 
traktorowy bieżnik. 

(pw)

Kontrole

Nowe terminy kontroli 
Dywersyfikacja upraw to jeden z wymogów stawianych rolnikom. Niebawem 
zmieni się okres obliczania udziału upraw oraz okres kontroli. 

Do tej pory dywersyfikację 
obliczano między 15 maja a 15 lip-
ca. Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zmienił ten termin i obecnie 
przypada on na okres od 1 czerw-
ca do 31 lipca. W tym czasie do 
rolnika może przybyć kontrola, 
która sprawdzi, czy w gospodar-
stwie rośliny zajmują wymagany 
odsetek powierzchni gruntów or-
nych. Jeśli kontrola stawi się na 
miejscu już po żniwach, wówczas 

dywersyfikację ocenia się na pod-
stawie pozostałości żniwnych. 
Dzieje się tak nawet po zaoraniu 
uprawy. 

Praktyka dywersyfikacji 
upraw polega na utrzymaniu od-
powiedniej liczby i powierzchni 
upraw na gruntach ornych w go-
spodarstwie rolnym w danym 
roku. W przypadku gospodarstw 
od 10 do 30 ha wymagane są mi-
nimum dwie różne uprawy na 

gruntach ornych, w tym uprawa 
główna nie powinna zajmować 
więcej niż 75 proc. gruntów or-
nych. Powyżej 30 hektarów wy-
magane są minimum 3 uprawy na 
gruntach ornych; w tym uprawa 
główna nie może zajmować wię-
cej niż 75 proc. gruntów ornych, 
a dwie uprawy główne łącznie 
nie mogą zajmować więcej niż  
95 proc. gruntów ornych.

(pw)

KRUS

Pomocnik ubezpieczony
Pomocnik rolnika – ta forma zatrudnienia została wprowadzona 18 maja. Rolnik 
musi teraz pamiętać o zgłoszeniu pracownika do KRUS-u.

Praca pomocnika oparta jest 
o umowę o pomocy przy zbiorach. 
Umowa taka trwa 120 dni. Obo-
wiązkiem rolnika jest zgłoszenie 
pomocnika w ciągu 7 dni od mo-
mentu zawarcia umowy do KRU-
S-u. Ubezpieczony w ten sposób 
uzyskuje ubezpieczenie wypad-
kowe, chorobowe i macierzyńskie 
w zakresie ograniczonym do świad-
czeń z tytułu wypadku przy pracy 

rolniczej oraz ubezpieczenie zdro-
wotne. To drugie dotyczy jednak 
tylko pomocnika, a nie członków 
jego rodziny. Zgodnie z obowią-
zującymi stawkami, składka zdro-
wotna wyniesie 142 zł, natomiast 
wypadkowa 42 zł.

Nie wszystkie czynności wyko-
nywane w gospodarstwie rolnym 
mogą być objęte umową o pomocy 
przy zbiorach. Pomoc dotyczy je-

dynie ściśle określonej grupy pro-
duktów rolnych. 

Bardzo ważne jest to, że nowa 
forma umowy nie jest związana 
z przepisami dotyczącymi stawek 
godzinowych oraz minimalnego 
wynagrodzenia. Mówiąc w skrócie 
strony, czyli rolnik i jego pomocnik, 
uzgadniają stawkę godzinową lub 
jednostkową między sobą. 

(pw)

Kolejna Dni Pola
Już 16 i 17 czerwca w Grubnie nieopodal Chełmna od-
będzie się impreza rolnicza pod nazwą Dni Pola. 

Zaproszenie

Dni Pola są co roku organizo-
wane przez Kujawsko-Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
oddział w Przysieku. Tegoroczna 
edycja będzie już 22. 

W Grubnie na obszarze kilku 
hektarów znajdują się poletka, 
na których zasiano około 250 od-
mian zbóż, kukurydzy, rzepaku, 
ziemniaka, roślin strączkowych 
i pastewnych. Kolekcja odmian 
dostępna jest dla zwiedzających 
aż do zbiorów, a w sezonie we-

getacyjnym odbywają się semi-
naria i warsztaty polowe. 

Podczas Dni Pola dostęp-
ne będą także wystawowe eg-
zemplarze maszyn rolniczych 
oraz kiermasz roślin ozdobnych 
i owocowych. W wystawie rolni-
czej co roku uczestniczy około 
200 firm, a Grubno odwiedza 
ok. 20 tys. osób. Zarówno wstęp, 
jak i miejsce na parkingu są bez-
płatne. 

(pw), fot. ilustracyjne

Sądne dni systemu
Pod koniec okresu składania wniosków o dopłaty 
bezpośrednie aplikacja do ich wypełniania przecho-
dzi największą próbę.

Dopłaty

Aplikacja nie działa przez całą 
dobę i siedem dni w tygodniu. 
Potrzebne są przerwy na jej kon-
serwację i usprawnienie. Rolni-
kom zależy jednak na czasie, więc 
samorząd rolniczy zwrócił się do 
ARiMR o skrócenie przerw konser-
watorskich. Agencja przychyliła się 
do tego wniosku i organiczyła wy-
łączenia aplikacji do trzech okienek 
w tygodniu: we wtorki od 22.00 
do 2.00, w czwartek od 22.00 do 
2.00 oraz w niedzielę od 22.00do 
5.00. ARiMR zastrzega jednak, 

że powyższe przerwy mogą ulec 
wydłużeniu w zależności od ilości 
wdrożenia zmian, które będą się 
odbywać w danym dniu. O zmia-
nach w dostępności eWniosekPlus 
ARiMR, tak jak dotychczas, infor-
muje na bieżąco na stronie www.
arimr.gov.pl.

Czas na wypełnienie dekla-
racji mija 15 czerwca. Następnym 
razem warto jednak nie czekać na 
ostatnią chwilę i składać wnioski 
z odpowiednim wyprzedzeniem. 

(pw)
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Kilka pytań o… lokale socjalne
ADWOKAT RADZI  Czym jest lokal socjalny i na jakich zasadach można go uzyskać – o tym w dzisiejszym 
odcinku naszego cyklu

W tej rubryce adwokat Anna 
Krawczyk-Koźmińska, prowa-
dząca Kancelarię Adwokacką 
w Wąbrzeźnie (ulica Wolności 4, 
tel. 663 018 891), w formie przy-
stępnych pytań i odpowiedzi 
przybliża Czytelnikom zawiłości 
prawa. 

– Czym jest lokal socjal-
ny?

– Jest to lokal, który gmina 
jest zobowiązana przyznać oso-
bom, których nie stać na samo-
dzielne wynajęcie mieszkania. 

– Na jakich zasadach moż-
na taki lokal uzyskać?

– Są dwie możliwości uzy-

skania lokalu socjalnego. Jed-
na związana jest ze złożeniem 
stosownego wniosku do gminy 
i wykazaniem swojej trudnej sy-
tuacji materialnej. Poszczególne 
gminy mają własne wewnętrzne 
uregulowania, które określają 
progi dochodowe umożliwiają-
ce otrzymanie takiego lokalu. 
Z praktyki wiadomo, że oczeki-
wanie na tego typu lokal trwa 
jednak najdłużej, dlatego że 
znacznie więcej mieszkań po-
chodzących z zasobów gminy 
przyznawanych jest osobom, 
które uzyskują go w drugi spo-
sób, tzn. po przyznaniu takiego 

lokalu przez sąd. 
– Kiedy sąd może przy-

znać taki lokal?
– O przyznaniu lokalu so-

cjalnego sąd decyduje, niezależ-
nie od wniosku strony, w każdej 
sprawie o eksmisję. Z praktyki 
wiem, że lokale te przyznawane 
są dosyć często, ale też wynika 
to z tego, że najczęściej eksmi-
towane są osoby w trudnej sy-
tuacji materialnej.

– Kiedy sąd musi obowiąz-
kowo przyznać lokal socjalny?

– Takich przypadków jest 
kilka, dotyczą one m. in. kobiet 
w ciąży, małoletnich, obłożnie 

chorych czy osób bezrobot-
nych. Co jednak najważniejsze, 
od wielu lat obowiązek przy-
znania lokalu socjalnego wystę-
puje tylko wtedy, gdy eksmisja 
następuje z lokalu gminnego. 
W przypadku eksmisji z lokali 
prywatnych obowiązku takiego 
nie ma, chyba że umowa najmu 
zawarta była wcześniej, kilkana-
ście lat temu, kiedy to zmieniały 
się przepisy, o których mówimy. 
Tu jednak każdorazowo należy 
poczynić dokładne ustalenia.

– Co daje przyznanie loka-
lu socjalnego w wyroku eks-
misyjnym?

– Osoby eksmitowane uzy-
skują wtedy prawo do zajmowa-
nia lokalu, z którego ma nastą-
pić eksmisja do momentu, kiedy 
gmina zaoferuje im lokal socjal-
ny. Niestety, osoby eksmitowane 
z reguły nie płacą właścicielowi 
czynszu najmu czy opłat eksplo-
atacyjnych, a okres oczekiwania 
na przyznanie lokalu socjalnego 
wynosi zazwyczaj kilka lat.

– Czy oznacza to, że wła-
ściciele mieszkań na wynajem 
przez wiele lat są pokrzyw-
dzeni tego typu orzeczeniami 

sądów?
– Nie, z mojego doświad-

czenia w tego typu sprawach 
wynika, że interesy tych osób 
można bardzo dobrze zabezpie-
czyć, o ile wiedzą one, z jakimi 
roszczeniami należy wystą-
pić. Za cały okres przebywa-
nia w mieszkaniu osób, wobec 
których sąd orzekł eksmisję, 
można uzyskać odszkodowanie 
bezpośrednio od gminy. Sprawy 
takie nie są jednak oczywiste, 
wymagają przedstawienie spe-
cyficznego rodzaju dowodów, 
ale nieraz udaje się uzyskać dla 
takiej osoby (właściciela miesz-
kania) kilkanaście lub kilkadzie-
siąt tysięcy złotych odszkodo-
wania, szczególnie, gdy dotyczy 
to długiego okresu, w którym 
nie przyznano eksmitowanym 
lokalu socjalnego, a mieszkanie 
miało dużą powierzchnię lub 
było położone w atrakcyjnym 
miejscu. 

adw. Anna 
Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

Prawo

Twoje dane – Ty decydujesz
Kto z nas nie odebrał telefonu, w którym sprzedawca przekonywał, że ma dla 
nas ofertę życia? Zastanawialiście się kiedyś, skąd wszystkie te firmy mają nasze 
dane? Czy RODO ma na to receptę? 

– Siedzisz na ważnym spo-
tkaniu, prowadzisz samochód 
albo spędzasz czas z rodziną. 
Dzwoni telefon. Wychodzisz 
więc ze spotkania, zatrzymujesz 
samochód albo przerywasz swo-
ją wolną chwilę. Odbierasz. Oka-
zuje się, że dzwoni sprzedawca 
z ofertą garnków, pościeli, cze-

gokolwiek, o co nie prosiłeś, 
czego nie zamawiałeś. Szybko 
kończysz tego typu rozmowę. 
Znajoma scena? – pyta w naj-
nowszym odcinku „Oto RODO” 
Jakub Płodzich z Ministerstwa 
Cyfryzacji. – RODO to zmieni – 
dodaje. 

Jak? Chcesz wiedzieć wię-

cej - obejrzyj https://youtu.be
/73cHR1Qe6dY

Po pierwsze, od 25 maja 
każdy z nas ma prawo do by-
cia zapomnianym, czyli prawo 
do zażądania usunięcia wszyst-
kich naszych danych osobowych 
z wszystkich miejsc, w których 
są przechowywane. Firmy, od 

których tego zażądamy będą 
musiały zrobić to niezwłocznie 
(uwaga: będą mogły odmówić 
usunięcia, jeśli narażają się na 
przyszłe ewentualne roszcze-
nia). Po drugie, to my jesteśmy 
jedynymi dysponentami na-
szych danych. – I tylko my mo-
żemy robić z tymi danymi co 
chcemy – mówi Jakub Płodzich.

Od wejścia w życie RODO 
żadna firma nie może handlować 
naszymi danymi, ani przeka-
zywać ich innym przedsiębior-
stwom bez podstawy prawnej. 
– Wszyscy zatem odczujemy 
RODO chociażby w dużo mniej-
szej liczbie telefonów, które 

marnują nasz czas – tłumaczy 
ekspert Ministerstwa Cyfryzacji.

Ogólne Rozporządzenie 
o Ochronie Danych Osobowych 
2016/679 (RODO), które weszło 
w życie 25 maja 2018 r., swo-
im zastosowaniem obejmuje 
wszystkie podmioty prywatne 
i publiczne, które przetwarza-
ją dane osobowe i w praktyce 
większość procesów przetwa-
rzania danych. Główny cel refor-
my to lepsza ochrona naszych 
danych, ale i uwrażliwienie na 
to, że dane osobowe powinny 
być dobrze zabezpieczone.

Ministerstwo Cyfryzacji
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Muzyka

Powrót marzyciela
8 czerwca z nowym albumem „Miłość. Strona B.” 
wrócił Leski, jeden z najciekawszych artystów mło-
dego pokolenia na polskiej scenie muzycznej.

 Lipno
 21 czerwca przy hali PUK w Lipnie mieszkańcy będą mogli oficjal-

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

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

 Golub-Dobrzyń
 25 i 26 czerwca o 19.00 w domu kultury planowana jest premiera spek-

taklu „Cienie”. Bilety kosztują 10 zł i są do nabycia w sekretariacie. Szczegóły 
pod nr. tel. 56 683 24  08.

 Wąbrzeźno
 15 czerwca Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza najmłodszych do udziału 

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

 22 lipca od godz. 10.00 klasyczna motoryzacja ponownie zagości 
na wąbrzeskim rynku. A wszystko to za sprawą Wystawy Zabytkowych 
Pojazdów„18+”, organizowanej już po raz kolejny przez Wąbrzeski Dom Kul-
tury. Wszyscy właściciele pojazdów zabytkowych zarejestrowani w Biurze Or-
ganizacyjnym WDK do 16 lipca otrzymają pamiątkowe gadżety oraz zostaną 
zaproszeni do uczestnictwa w rajdzie. Wpisowe 5 zł. Zapisy oraz bliższe in-
formacje w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 56 6881727, wew. 24 lub drogą 
mailową na adres: animacja@wdkwabrzezno.pl.

 Rypin
 20 czerwca o godz. 16.00 w Sali Wystaw i Promocji centrali MPBP 

w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 odbędzie się kolejne spotkanie Klubu 
Filmowego oraz projekcja filmu „Czas mroku” z 2017 r. w reżyserii Joe Wrigh-
ta. W roli głównej Gary Oldman jako Winston Churchill. Kreacja nagrodzona 
tegorocznym Oscarem w kategorii: najlepszy aktor pierwszoplanowy. Maj 
1940 roku. Rząd Chamberlaina podaje się do dymisji. Jego następca Win-
ston Churchill jawi się jako sarkastyczny i apodyktyczny polityk, który wielu 
wydawał się skończony. Mamrocze, popala cygaro za cygarem, whisky pije 
już do śniadania. Ale Joe Wright pozwala nam dostrzec w tej postaci nie tylko 
człowieka, który na przestrzeni nadchodzących kilku tygodni dojrzeje do roli 
przywódcy, ale wręcz zbawcę Europy. Wstęp wolny.

 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 wszystko 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 weekend zagra 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 Leniwiec. Zespół pochodzi z Jeleniej Góry. Wykonuje muzykę 
z pogranicza punk-rocka, reggae i ska. Grupa wylansowała takie przeboje 
jak: „Piosenka dla zapowietrzonego” czy „Droga”. W 2013 roku ukazał się 
album „Rozpaczliwie wolny”, w którym muzycy wykorzystali teksty Edwarda 
Stachury. Dorobek Leniwca zamyka krążek „Raj” z 2016 roku. 

 Rypiński Dom Kultury ogłosił II edycję Festiwalu Filmów Amatorskich 
„Stopklatka”. Prace można nadsyłać do 27 sierpnia. Konkurs adresowany jest 
przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych, studentów oraz pozostałych miłośników amatorskiego filmo-
wania. Tematyka jest dowolna, ale czas projekcji filmu nie może przekroczyć 
30 minut (w uzasadnionych przypadkach organizator może wyrazić zgodę na 
dłuższy obraz). Zgłoszenia, wraz z płytą, należy nadsyłać do 27 sierpnia na 
adres: Rypiński Dom Kultury, ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin. Można zgłosić 
maksymalnie dwie produkcje. Do zdobycia nagrody finansowe i rzeczowe.

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Wakacje z gwiazdami
MUZYKA  W czerwcu, lipcu i sierpniu w Toruniu, w ramach 
cyklu „Koncerty Pod Gwiazdami”, wystąpią: Tymon Tymański, 
Grupa MoCarta, Leski, Krzysztof Cugowski i Kasia Kowalska. 
Już wkrótce u nas do wygrania bilety na te wydarzenia

Płyta zawiera jedenaście 
autorskich utworów, opowiada-
jących o zakrętach, pułapkach 
i krawędziach miłości. „Miłość. 
Strona B.” jest opowieścią face-
ta, który nie boi się marzyć, ale 
też mocno stąpa po ziemi. Inspi-

ruje go codzienność, bo to w niej 
dzieją się najciekawsze i najbar-
dziej emocjonujące rzeczy.

– Nigdy wcześniej nie byłem 
tak dosłowny, jak na tej płycie. 
Są na niej zawarte emocje, któ-
re chciałem zachować w tek-

stach w nienaruszonym stanie. 
Starałem się też połączyć dwa 
światy: ten, w którym żyję obec-
nie – dynamiczny i zasysający 
nadmiarem zdarzeń generowa-
nych m.in. przez technologię, ze 
światem, w którym dorastałem 
i w którym operowało się takimi 
pojęciami jak strona A czy stro-
na B. Okazuje się, że pomimo 
tego pędzącego rozwoju, gene-
rującego każdego dnia miliony 
bodźców i niezwykłych atrakcji, 
tamten świat jest mi wciąż bliski 
i jest dla mnie niezwykle waż-
nym doświadczeniem – mówi 
Leski.

W nagraniu płyty zostały 
wykorzystane analogowe syn-
tezatory z lat 80. oraz kultowe 
automaty perkusyjne. Nie bra-
kuje także instrumentów aku-
stycznych, takich jak fisharmo-
nia czy sansula. Album promuje 
singiel „Skowyt”. Producentem 
płyty jest Marcin Bors. Zarówno 
w warstwie tekstowej, jak i mu-
zycznej jest to album bardziej 
odważny i otwarty na ekspery-
menty. Więcej na nim elektroni-
ki i chrapowatych gitar. 

(ToB)
fot. materiały promocyjne

Organizatorem cyklu jest 
Centrum Kultury Dwór Artusa 
w Toruniu.

– Astrologowie twierdzą, że 
gwiazdy mówią. My w Dworze Ar-
tusa wiemy, że nie tylko mówią, 
ale przede wszystkim śpiewają. 
I to podczas „Koncertów pod 
Gwiazdami”, festiwalu który po 
raz kolejny w lipcu i sierpniu wy-
pełni Toruń – tłumaczy Łukasz 
Wudarski, dyrektor Centrum Kul-
tury Dwór Artusa. – Jak zwykle, 
każdy znajdzie tu coś dla siebie. 
Satyrycznie uwodzić nas będą 
Piotr Bukartyk i Grupa Mozarta, 
za sprawą piosenek The Beatles 
w czasy hippisów przeniesie nas 
Tymon Tymański, a wielkie hity 
nie tylko Budki Suflera zaśpiewa 
jeden z najmocniejszych głosów 
polskiego rocka – Krzysztof Cu-
gowski. Będą też premierowe 
koncerty Leskiego i Kasi Kowal-
skiej, podczas których usłyszy-
my zupełnie nowy materiał mu-
zyczny. Nowością festiwalu będą 
audiofilskie pokazy koncertów 
gwiazd światowej sceny muzyki 
rozrywkowej. Zaprezentujemy 
je na high-endowym sprzęcie, 
jakim dysponuje Artus Cinema. 
Będzie się działo!

Pierwszy koncert już 23 
czerwca. O 20.45 na Rynku Sta-

romiejskim wystąpi Piotr Bu-
kartyk z zespołem. To poeta 
o duszy rockmana, który two-
rzy od ponad 40 lat. W Toruniu 
nie zabraknie takich przebojów 
jak: „Kup sobie psa”,  „Niestety 
trzeba mieć ambicję”, „O przy-
jaźni” czy  „W środku miasta” 
z jego najnowszej płyty „Ja, wol-
ny człowiek”. 

1 lipca o 21.00 w Sali Wielkiej 
Dworu Artusa wystąpi Tymon 
Tymański. Muzyk jest znany 
przede wszystkim z występów  
w jazzowym zespole Miłość oraz 
z solowej twórczości. Tym ra-
zem Tymański zaśpiewa utwory 
legendarnej grupy The Beatles, 
rzecz jasna, w nowych aranża-
cjach. Bilety w regularnej cenie 
kosztują 20 (ulgowy) i 25 zł.  

W czwartek 5 lipca w Amfite-
atrze Muzeum Etnograficznego 
Grupa MoCarta połączy muzykę 
z humorem. Artyści przyjadą do 
Torunia z programem zatytuło-
wanym „Ale CZAD!, czyli podró-
że Grupy MoCarta”. Tradycyjnie, 
dominować będzie muzyka kla-
syczna, okraszona kulturalnym 
żartem. Wejściówki w cenie: 
60 i 70 zł. Początek koncertu 
o 21.00. 

W niedzielę 15 lipca o 21.00 
w tym samym miejscu wystą-

pi Leski. Artysta zadebiutował 
w 2015 roku albumem „Splot”. 
Kilka dni temu ukazał się jego 
drugi krążek „Miłość. Strona B.”. 
Muzyk wykonuje tzw. alterna-
tywny pop. Bilety: 25/30 zł. 

Muzyczny lipiec zakończy się 
koncertem Krzysztofa Cugow-
skiego, legendy znanej z formacji 
Budka Suflera. Wokalista pojawi 
się na scenie amfiteatru w piątek 
27 lipca o 21.00 z programem pt. 
„Sen o dolinie”. Wykona swoje 
największe przeboje z ponad 40-
letniej kariery artystycznej. Wej-
ściówki kosztują 60 i 65 zł. 

Na zakończenie tegorocznej 
edycji „Koncertów Pod Gwiazda-
mi” w sobotę 4 sierpnia, także 
w amfiteatrze, zaśpiewa Kasia 
Kowalska. Będzie to szczególne 
wydarzenie, bo artystka obcho-
dzi w tym roku 25-lecie działal-
ności artystycznej, wydaje także 
nowy album, promowany sin-
glem „Alannah”. W Toruniu usły-
szymy też takie przeboje jak: 
„Coś optymistycznego” czy „An-
tidotum”. Bilety: 65 i 60 zł. 

Wkrótce ogłosimy konkursy, 
w których będzie można wygrać 
bezpłatne wejściówki na te wy-
darzenia. Szczegóły w kolejnych 
wydaniach naszego tygodnika! 

(ToB)
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13:55 Elif

05:55 Elif odc. 263 - serial  
06:50 Wyjątkowe maluchy w świecie 
 zwierząt odc. 2 - serial  
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Skradzione serce 
 odc. 20 s. 4 - komedia 
10:15 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 18 
10:35 Polski grill odc. 12 
11:05 Doktor Quinn odc. 14 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:40 To się opłaca - magazyn 
12:55 Wyjątkowe maluchy w świecie 
 zwierząt odc. 3 - serial 
13:55 Elif odc. 264 - serial 
15:00 Wiadomości  
15:10 Pogoda  
15:15 Alarm! - magazyn
15:30 Fascynujące miejsca 
 odc. 9 - serial 
15:45 Trzecia połowa - serial 
16:00 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
16:30 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
16:45 Rosja - Arabia Saudyjska 
 - piłka nożna  
19:20 Trzecia połowa - serial 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! - magazyn 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 200 s. 16 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera  
22:20 Sekundy, które zmieniły życie - 
dokumentalny 
22:45 Magazyn śledczy Anity Gargas 
 - magazyn 
23:25 Ocaleni odc. 12 - talk show

05:20 Ukryta prawda odc. 253 - serial 

06:25 Szpital odc. 335 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 54 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 3 - serial 

09:20 Magda M. odc. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 610 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 55 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 509 - serial 

14:55 Szpital odc. 336 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 3 - serial 

16:55 Magda M. odc. 4 - serial 

17:55 Dr House odc. 14 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 611 - serial 

20:00 Zmiana pasa - sensacyjny 

22:10 Lucyfer odc. 15 s. 2 - serial 

23:10 Córka generała - sensacyjny 

01:40 Moc magii odc. 159

06:00 Detektywi w akcji 

 odc. 122 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 9 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 10 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 1 - serial  

09:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial  

10:00 Na patrolu odc. 29 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 30 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 2 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 33 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 169 

15:00 Detektywi w akcji odc. 34 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 172 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 173 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 372 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 373 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 164 - serial 

21:05 Szyfry wojny - wojenny 

23:55 Wall Street - dramat

06:00 To moje życie! odc. 311 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 78 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 63 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 9 s. 5 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 5 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 14 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 85 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 14 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 14 - serial 
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 382 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 383 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 63 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 64 s. 2 - serial 
20:00 Wybuchowa para 
 - komedia sensacyjna 
21:55 Agenci bardzo specjalni 
 - komedia kryminalna 
00:05 Życie - komedia kryminalna

08:00 Dezerterzy - publicystyczny 

08:35 Informacje kulturalne 

08:50 Narodziny - animowany 

09:10 Barwy ochronne - dramat 

11:00 Janka odc. 7 - serial 

11:40 Janka odc. 8 - serial 

12:20 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1297 

12:40 Mała Apokalipsa - dramat 

14:40 Głos - obyczajowy 

15:55 Spotkanie z Aleksandrem 

 Bardinim - rozmowa

17:05 The Exploding Girl - dramat 

18:30 Ród Gąsieniców odc. 4 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1305 

20:00 Marzenia o karierze 

 - komedia muzyczna 

21:40 Scena klasyczna odc. 24, Recital 

22:30 Dziennik fi lozofa odc. 158 

22:40 Nic śmiesznego - komediodramat 

00:25 Spotkania z profesorem Zinem 

 odc. 65 - dokumentalny 

00:50 Mini wykłady o maxi sprawach 

 odc. 1

06:50 Był taki dzień odc. 593 - - felieton 
06:55 Po całym ciele - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 18,  
08:35 Tajemnice, zamki 
 i podziemia odc. 5,  
09:10 Korona królów odc. 55 - serial 
09:40 Korona królów odc. 56 - serial 
10:15 Tajemnice, zamki 
 i podziemia odc. 12,  
10:40 Podróże z historią odc. 1 s. 1,  
11:15 Flesz historii Magazyn 
11:35 Ferdynand Ruszczyc 
 odc. 1 - serial  
12:05 Sopocianie. Czas nadziei 
 - dokumentalny  
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:30 Sensacje XX wieku odc. 107,   
13:55 Sensacje XX wieku odc. 108,   
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 91 - serial 
15:05 Normandia. Ostatni bohaterowie 
 desantu odc. 2- dokumentalny  
16:10 Ostatni partyzant 
 Rzeczypospolitej - dokumentalny 
17:15 Taśmy bezpieki 
 odc. 1, - dokumentalny 
17:45 Bodo odc. 2 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 109,  
19:20 Sensacje XX wieku odc. 110,  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Jak wygrać wojnę odc. 2 - serial 
21:35 Korona królów odc. 57 - serial
22:05 Korona królów odc. 58 - serial
22:40 Spór o historię odc. 21,  
23:15 Miasto Gniewu odc. 1 - serial 
23:55 Miasto Gniewu odc. 2 - serial 
00:35 Tulipan odc. 4 - serial

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Przygody Mobilków - serial  
09:00 Na zdrowie Magazyn 
 poradnikowy  
09:20 Nadzieja nigdy nie umiera 
 - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Misjonarze Afryki 
 - Ojcowie Biali odc. 2,  
11:50 Kartka z kalendarza - muzyczny  
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Po stronie prawdy - reportaż  
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 15, - dokumentalny 
13:40 Zofi a Czeska - błogosławiona na 
 nasze czasy odc. 4 - serial 
14:00 Póki nadzieja - dokumentalny 
15:15 Ziemia Święta - ziemia bez 
 chrześcian - reportaż 
15:45 Święty na każdy dzień   
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat  
16:35 Porady medyczne Bonifratrów  
17:00 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło”   
17:05 Subukia - Narodowe Sanktuarium 
 Maryjne w Kenii - reportaż 
17:25 Kartka z kalendarza - muzyczny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Superksięga odc. 14 s. 2 - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Głos Polski - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Fryderyk Chopin 
 i jego muzyka odc. 4

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 638 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 14 s. 2,  
07:20 Na sygnale odc. 77 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie - magazyn  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra magazyn 
11:25 Trzecia połowa odc. 13 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1882 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 153 - serial 
13:55 Alternatywy 4 odc. 4 - serial 
14:55 Postaw na milion  
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:15 Czarna Perła odc. 28 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 105 s. 5 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 77 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1882 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1883 - serial 
20:40 Trzecia połowa odc. 12 - serial 
21:05 Trzecia połowa odc. 13 - serial 
21:35 Deutschland 83 odc. 7 - serial 
22:30 Deutschland 83 odc. 8 - serial 
23:30 Huzar - obyczajowy

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 5 

07:50 Doradca smaku odc. 22 s. 8 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2271 

10:55 Ukryta prawda odc. 558 - serial  

12:00 Szkoła odc. 300 - serial  

13:00 Szpital odc. 444 - serial  

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 2 s. 2 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 15 

16:00 Szkoła odc. 301 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 559 - serial 

18:00 Szpital odc. 445 - serial 

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5341 

20:10 Doradca smaku odc. 35 s. 8 

20:15 Na Wspólnej odc. 2696 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 70,  

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 15 

22:30 Gliniarz z Beverly Hills - komedia 

00:45 Non-Stop - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:50 Trudne sprawy odc. 701 - serial 

08:50 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 508 - serial 

09:20 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 509 - serial 

09:50 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 56 - serial 

10:50 Dlaczego ja? odc. 829 - serial 

11:50 Gliniarze odc. 180 - serial 

12:50 Trudne sprawy odc. 747 - serial 

13:50 Sekrety rodziny odc. 3 - serial  

14:50 Dlaczego ja? odc. 792 - serial 

15:50 Wydarzenia  

16:10 Pogoda  

16:15 Interwencja odc. 3651 

16:40 Gliniarze odc. 122 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 4 - serial 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 7 - serial 

20:10 To tylko seks 

 - komedia romantyczna 

22:30 To Twoja wina odc. 2 - serial 

23:35 Papierowe miasta - melodramat

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 09:00 Gliniarz i prokurator 11:00 Janka 13:30 Sensacje XX wieku

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

Tajny agent Roy Miller czeka na samolot do Bostonu. 
Na lotnisku wpada mu w oko atrakcyjna blondynka 
June Havens. Ofi cer FBI śledzi każdy ruch Millera 
i jasnowłosej kobiety.

Jamie poznaje Dylana z Los Angeles, którego 
namawia na przeprowadzkę do Nowego Jorku. 
Szybko się zaprzyjaźniają i, jako wrogowie 
romantycznej miłości, postanawiają spróbować 
związku bez zobowiązań.

„To tylko seks”
(2011r.) Polsat 20:10

„Wybuchowa para”
(2010r.) TV Puls 20:00



Piątek, 15 czerwca 2018

13:50 Egipt - Urugwaj

05:55 Elif odc. 264 - serial  
06:50 Wyjątkowe maluchy w świecie 
 zwierząt odc. 3 - serial  
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Rosja - Arabia Saudyjska 
 - piłka nożna  
10:50 Muzeum polskiej 
 piosenki odc. 46 
11:05 Doktor Quinn 
 odc. 15 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes  
12:25 Agropogoda Pogoda 
12:35 Rok w zagrodzie odc. 4 
12:50 Planeta lasów odc. 1 - serial 
13:30 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
13:50 Egipt - Urugwaj - piłka nożna  
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Orły Nawałki odc. 10 - serial 
17:55 Grand Prix CSIO 
 w Sopocie - konkurs skoków  
19:00 Trzecia połowa - serial 
19:05 Pogoda  
19:10 Sport 
19:20 Wiadomości  
19:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
19:50 Portugalia - Hiszpania 
 - piłka nożna  
22:10 Trzecia połowa - serial 
22:15 Alarm! Magazyn reporterów 
22:35 Ekstradycja odc. 1 - serial 
23:45 Penelope - komedia 
01:35 Miasto śmierci - sensacyjny

05:20 Ukryta prawda odc. 254 - serial 

06:25 Szpital odc. 336 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 55 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 3 - serial 

09:20 Magda M. odc. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 611 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 56 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 510 - serial 

14:55 Szpital odc. 337 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 3 - serial 

16:55 Magda M. odc. 5 - serial 

17:55 Dr House odc. 15 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 612 - serial 

20:00 Wyprawa Kon-Tiki - przygodowy 

22:25 Następne 48 godzin 

 - komedia sensacyjna 

00:30 Uprowadzona odc. 3 - serial

06:00 Detektywi w akcji 
 odc. 123 - serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 10 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 11 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 2 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial  
10:00 Na patrolu odc. 31 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 32 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 3 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial 
13:00 Galileo odc. 692 
14:00 Galileo odc. 693 
15:00 Detektywi w akcji odc. 35 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 174 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 175 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 373 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 374 - serial 
20:00 Aligator kontra anakonda 
 - science fi ction 
21:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 161 - serial 
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 162 - serial 
00:00 Uliczny wojownik - pięść zabójcy 
 - sensacyjny

06:00 To moje życie! odc. 312 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 79 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 64 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 5 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 s. 5 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 14 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 86 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 14 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 14 - serial 
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 383 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 384 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 64 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 65 s. 2 - serial 
20:00 Połączenie - thriller 
21:55 Maczeta zabija - sensacyjny 
00:00 Pirania 3D - thriller

08:00 Chuligan literacki - publicystyczny 
08:30 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1305 
08:45 Sport i rywalizacja 
 odc. 2 - studyjny 
08:55 Budujemy stadion 
 - krótkometrażowy 
09:00 Ściana emocji - krótkometrażowy 
09:05 Sport i rywalizacja 
 odc. 2 - studyjny 
09:10 Mój mały Everest 
 - krótkometrażowy 
09:20 Sport i rywalizacja 
 odc. 2 - studyjny 
09:25 Triathlon odc. 20, - dokumentalny 
09:45 We dwoje - obyczajowy 
11:00 Janka odc. 9 - serial 
11:40 Janka odc. 10 - serial 
12:20 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1305 
12:35 Chopin i jego Europa 2016 
 - Eric Lu i Szymon 
 Nehring - koncert 
14:35 Antyfonie odc. 1, - publicystyczny 
15:10 Rifi fi  po sześćdziesiątce 
 - komedia 
16:45 Mur - obyczajowy 
18:15 Videofan odc. 77 - studyjny 
18:40 Ród Gąsieniców odc. 5 - serial
19:40 Informacje kulturalne
20:00 Z krwi i kości - dramat 
22:10 Szwedzka teoria miłości 
 - dokumentalny 
23:35 Dziennik fi lozofa odc. 159 
23:50 Projekt „Harnasie” - reportaż 
00:40 Marzenia o karierze 
 - komedia muzyczna

06:50 Był taki dzień odc. 594 - - felieton 
07:00 Ostatni partyzant 
 Rzeczypospolitej - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 19,  
08:40 Klasztory polskie 
 odc. 4, - dokumentalny 
09:20 Korona królów odc. 57 - serial 
09:55 Korona królów odc. 58 - serial 
10:25 Ferdynand Ruszczyc 
 odc. 2 - serial  
11:00 Podróże z historią odc. 42 s. 4,  
11:35 Taśmy bezpieki 
 odc. 2 - dokumentalny 
12:05 Publicznie - dokumentalny 
12:40 Juliusz Bursche - mity 
 i świadectwa - reportaż 
13:10 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:35 Sensacje XX wieku odc. 109,   
14:05 Sensacje XX wieku odc. 110,   
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 25 - serial 
15:05 Dawne światy odc. 1 - serial 
16:10 Klamra - dokumentalny 
17:10 Kraina wina i monastyrów 
 - reportaż 
17:40 Bodo odc. 3 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 111,  
19:20 Sensacje XX wieku odc. 112,  
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 9, - reportaż 
20:30 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 5 - serial 
21:35 Korona królów odc. 59 - serial
22:05 Korona królów odc. 60 - serial
22:40 Szerokie tory odc. 64,  
23:20 Kazimierz Mikulski - na granicy 
 snu i groteski - dokumentalny 
00:35 Tulipan odc. 5 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Superksięga odc. 14 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 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 11 - serial 
11:50 Przypowieści Jezusa - serial 
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Filmowe życiorysy  
13:30 Ja głuchy - reportaż 
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Misericordia. Głos Boga 
 - dokumentalny 
14:45 Pocztówka z Indii - Chennai 
 - miasto św. Tomasza Apostoła 
 - dokumentalny 
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
15:00 Modlitw a 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 Fundusze Europejskie 
 - dostępne dla wszystkich 
 odc. 5 - edukacyjny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
19:30 Superksięga odc. 14 s. 2 - serial  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Uciec z klatki - obyczajowy

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 639 - serial 
06:55 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 12 - serial 
07:20 Na sygnale odc. 78 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra Magazyn 
11:25 Rodzinka.pl odc. 105 s. 5 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1883 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 154 - serial 
14:00 Coś dla Ciebie - publicystyczny 
14:25 Makłowicz w podróży odc. 194 
14:55 Postaw na milion  
16:00 Familiada  
16:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
16:50 Maroko - Iran - piłka nożna  
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1883 - serial 
20:05 Pociąg do podróży 
 odc. 2- miniserial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1884 - serial 
20:40 Dobry rok - komediodramat 
22:50 La La Poland odc. 8 
23:40 Eddie - komedia 
01:30 Huzar - obyczajowy

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 5 

07:50 Doradca smaku odc. 35 s. 8 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2272 

10:55 Ukryta prawda odc. 559 - serial  

12:00 Szkoła odc. 301 - serial  

13:00 Szpital odc. 445 - serial  

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 3 s. 2 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 15 

16:00 Szkoła odc. 302 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 560 - serial 

18:00 Szpital odc. 446 - serial 

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5342 

20:00 Pretty Woman 

 - komedia romantyczna 

22:35 Mission: Impossible - sensacyjny 

00:50 Gliniarz z Beverly Hills - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:50 Trudne sprawy odc. 702 - serial 

08:50 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 510 - serial 

09:20 SuperPies odc. 1 poradnikowy 

09:50 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 57 - serial 

10:50 Dlaczego ja? odc. 830 - serial 

11:50 Gliniarze odc. 181 - serial 

12:50 Trudne sprawy odc. 748 - serial 

13:50 Sekrety rodziny odc. 4 - serial  

14:50 Dlaczego ja? odc. 793 - serial 

15:50 Wydarzenia  

16:10 Pogoda  

16:15 Interwencja odc. 3652 

16:40 Gliniarze odc. 123 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 5 - serial 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 9 - serial 

20:05 Wojna żeńsko-męska - komedia 

22:35 Umów się ze mną. 

 Take me out odc. 1 

23:55 Egzorcyzmy Molly Hartley 

 - horror

07:20 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 18:40 Ród Gąsieniców 08:05 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

11:55 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 08:50 Malanowski 
i Partnerzy

Rok 1947. Młody norweski naukowiec wyrusza 
razem z pięcioma innymi śmiałkami w rejs na 
tratwie o nazwie Kon-Tiki. Po 101 dniach żeglugi 
docierają do wysp Tuamotu.

Po serii tajemniczych zdarzeń przy życiu pozostaje 
tylko jeden agent CIA z grupy działającej w Europie 
Wschodniej. Obwiniony o zdradę i śmierć kolegów 
musi zdobyć pewną dyskietkę i znaleźć zdrajcę.

„Wyprawa Kon-Tiki”
(2012r.) TVN 7 20:00

„Mission: Impossible”
(1996r.) TVN 22:35



Sobota, 16 czerwca 2018

06:00 Klan

06:00 Klan odc. 3294 
06:30 Sprawa dla reportera   
07:25 Pełnosprawni Magazyn sportowy 
07:50 Rok w ogrodzie 
 - magazyn poradnikowy 
08:15 Rok w ogrodzie extra 
 - magazyn poradnikowy 
08:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 44 - serial  
08:55 Sekundy, które zmieniły życie 
 - dokumentalny 
09:20 Maroko - Iran - piłka nożna 
11:35 Doktor Quinn odc. 16 s. 5 - serial 
12:35 Opole na bis - koncert 
13:05 Wyjątkowe maluchy w świecie 
 zwierząt odc. 4 - serial 
14:00 Poznaj dobrą żywność - reportaż  
14:30 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
14:50 Argentyna - Islandia
  - piłka nożna  
17:30 Teleexpress  
17:50 Pogoda  
17:55 Program rozrywkowy  
19:00 Orły Nawałki odc. 11 - serial 
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:25 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
20:50 Chorwacja - Nigeria - piłka nożna  
23:10 Trzecia połowa - serial 
23:20 Kompania X odc. 1 - serial 
00:15 Afera Thomasa Crowna 
 - kryminalny

05:45 Ukryta prawda odc. 255 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy  

08:55 Magda M. odc. 1 - serial  

10:00 Columbo odc. 5 - serial 

12:10 Legendy sowiego królestwa: 

 Strażnicy Ga’Hoole - animowany 

14:15 Miasto cienia - science fi ction 

16:25 Blues Brothers 

 - komedia sensacyjna 

19:00 Heca w zoo - komedia 

21:10 Charlie St. Cloud - melodramat 

23:15 Jak to się robi w Chicago 

 - sensacyjny 

01:35 Moc magii odc. 161  

03:45 Druga strona medalu odc. 1 

 - talk show 

04:20 Druga strona medalu odc. 2 

 - talk show

06:00 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 7 - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 8 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 9 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 10 - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 3 - serial 
08:35 Tom i Jerry Show odc. 4 - serial 
09:00 Tajemnicza wyspa Juliusza 
 Verne’a - przygodowy 
11:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 370 - serial 
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 371 - serial 
13:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 372 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 170 
15:00 Akta Golgoty - przygodowy 
17:00 Domy za grube miliony 
 odc. 3 - serial 
18:00 Żona dla milionera odc. 3 
19:00 Galileo odc. 662 
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 373 - serial 
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 374 - serial 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 163 - serial 
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 164 - serial 
00:20 Demon: Historia prawdziwa 
 - horror

06:00 Skorpion odc. 22 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 63 s. 3 

07:50 Niesamowite! odc. 3 - serial 

08:20 Tajemnice medyczne 

 odc. 26 - serial 

09:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 61 s. 2 - serial 

10:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 62 s. 2 - serial 

11:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 63 s. 2 - serial 

12:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 64 s. 2 - serial 

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 65 s. 2 - serial 

14:00 Miłość, tropiki i piraci 

 - przygodowy 

16:20 SexiPistols Western 

18:00 Jurassic Park III - sensacyjny 

20:00 Wpół do śmierci - sensacyjny 

22:00 Zasady walki II - Zdrada 

 - sensacyjny 

00:05 Purpurowe rzeki - thriller 

02:20 Taki jest świat Magazyn

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 1 - serial 

09:05 Gwiazdy tamtych lat odc. 4,  

09:45 Fresh Dressed - dokumentalny 

11:20 Wino truskawkowe 

 - komediodramat 

13:25 Aria dla atlety - obyczajowy 

15:10 Wydarzenie aktualne - reportaż 

15:45 Mężczyźni wolą blondynki 

 - komedia 

17:25 Małe stłuczki - obyczajowy 

19:05 Brian Johnson: Życie w trasie 

 odc. 3 - serial 

20:00 Kwiat pustyni - biografi czny 

22:15 Placebo live in London - MTV 

 Unplugged - koncert 

23:30 Mściciel Western 

01:25 Pozycja dziecka - dramat 

03:25 Pamiętnik Andrzeja Kondratiuka 

 - dokumentalny

06:50 Był taki dzień odc. 595 - - felieton 
07:00 Opowieść o Indiach 
 odc. 1, - dokumentalny 
08:05 Regiony z historią 
 odc. 3, - dokumentalny 
08:25 Podróże z historią odc. 42 s. 4,   
09:05 Egipt odc. 2 - serial 
10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 133 
10:30 Wielki test o Europie 
 odc. 50 - quiz  
12:00 Sprint przez historię Przemysława 
 Babiarza odc. 9 - sportowy 
12:30 Życie odc. 3 - serial 
13:35 Szerokie tory odc. 79,  
14:10 Wielka gra odc. 109,  
15:05 Spór o historię odc. 23,  
16:05 Był taki ktoś - dokumentalny 
17:15 Z głębokości wołam 
 - dokumentalny 
17:45 Noce i dnie odc. 6 - serial 
18:50 Jak wygrać wojnę odc. 2 - serial  
19:55 Wojownicy czasu 
 odc. 1, - dokumentalny 
20:35 Ekstradycja odc. 9 s. 3 - serial 
21:45 Ku pokrzepieniu powstańczych 
 serc - dokumentalny 
22:35 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 6, - dokumentalny 
23:35 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 5 - serial 
01:35 Zazdrość i medycyna 
 - melodramat 

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:00 Sanktuarium św. Anny w Auray 
 - dokumentalny 
09:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień   
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 XIX Pielgrzymka Podwórkowych 
 Kół Różańcowych Dzieci  
15:00 Filmowe życiorysy  
15:30 Wierzę w Boga   
15:45 Spotkania z ekologią odc. 22 
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Próba wiary odc. 1 - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza   
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Brat naszego Boga 
 - spektakl teatralny 

05:40 Koło fortuny  
06:20 Na sygnale odc. 195 - serial 
06:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1880 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1881 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie  
11:30 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 odc. 33, - piłka nożna  
11:50 Francja - Australia - piłka nożna  
14:30 Koło fortuny  
15:15 Festiwal Zaczarowanej Piosenki 
 - koncert fi nałowy - koncert 
16:20 Rodzinka.pl - serial 
16:50 Rodzinka.pl - serial 
17:20 Słowo na niedzielę  
17:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
17:50 Peru - Dania - piłka nożna  
20:20 XXX Międzynarodowy Festiwal 
 Zespołów Cygańskich Romane 
 Dyvesa. Gorzów Wielkopolski 
 2018 odc. 1- festiwal 
21:15 XXX Międzynarodowy Festiwal 
 Zespołów Cygańskich Romane 
 Dyvesa. Gorzów Wielkopolski 
 2018 odc. 2- festiwal 
22:20 Gala wręczenia nagród Ministra 
 Kultury i Dziedzictwa 
 Narodowego Relacja 
23:20 Czas śmierci odc. 4 - serial 
00:20 Deutschland 83 odc. 7 - serial 
01:15 Deutschland 83 odc. 8 - serial 
02:10 Artur - komedia romantyczna

05:40 Mango - Telezakupy  

07:50 Wyjątkowa chwila odc. 8 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1084 

11:00 Na Wspólnej odc. 2694 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2695 - serial  

12:00 Na Wspólnej odc. 2696 - serial  

12:25 Ugotowani odc. 1 s. 13  

13:25 Efekt domina odc. 4 s. 5,  

13:55 Mistrzowskie cięcie odc. 2 s. 2 

14:55 Agent - gwiazdy odc. 2 s. 3 

16:00 Domowe rewolucje odc. 4 s. 2 

17:00 Projekt Lady odc. 4 s. 3  

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 15  

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5343 

20:00 Pożyczony narzeczony 

 - komedia romantyczna 

22:20 Okrucieństwo nie do przyjęcia 

 - komedia romantyczna 

00:35 Paranormal Activity III - horror

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:35 Listonosz Pat i wielki świat 

 - animowany 

09:25 My3 odc. 33 - program dla 

 dzieci i młodzieży 

09:55 My3 odc. 34 - program dla 

 dzieci i młodzieży 

10:25 Ewa gotuje odc. 296 

11:00 Czterej pancerni i pies 

 - serial 

13:35 Ojciec panny młodej II - komedia 

15:50 Joker odc. 42,  

16:50 Emsi na tropie odc. 2 - talk show 

17:50 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 75 dokumentalna 

18:20 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 76 dokumentalna 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 8 - serial 

20:10 Karate Kid - przygodowy 

23:05 Gala Boksu Zawodowego Boks 

00:10 W stronę słońca - science fi ction

10:00 Columbo 14:00 STOP Drogówka 09:15 Lombard. Zycie pod 
zastaw

15:45 Mężczyźni wolą
blondynki 10:00 Okrasa łamie 

przepisy

14:30 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 10:25 Ewa gotuje

Opowieść o perypetiach statecznej prawniczki, która 
zakochuje się w narzeczonym najlepszej przyjaciółki. 
Rachel, rozważna młoda kobieta, pewnego dnia 
budzi się w łóżku z przystojnym mężczyzną.

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

„Karate Kid”
(2010r.) Polsat 20:10

„Pożyczony nażeczony”
(2011r.) TVN 20:00



Niedziela, 17 czerwca 2018

22:10 Trzecia połowa

06:05 Słownik polsko@polski  
06:40 Wojsko-polskie.pl Magazyn 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach  
08:00 Tydzień Aktualności 
08:35 Ziarno odc. 652 
09:10 Peru - Dania - piłka nożna 
11:15 Weterynarze z sercem 
 odc. 45 - serial 
11:45 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański  
12:15 Między ziemią a niebem
12:55 Z pamięci - rozmowy z 
 Andrzejem Doboszem 
 odc. 11, - publicystyczny 
13:00 Planeta lasów odc. 2 - serial 
13:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
13:50 Kostaryka - Serbia 
 - piłka nożna  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Orły Nawałki odc. 12 - serial 
18:10 Film dokumentalny 
19:00 Trzecia połowa - serial 
19:05 Pogoda  
19:10 Sport 
19:20 Wiadomości  
19:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
19:50 Brazylia - Szwajcaria 
 - piłka nożna  
22:10 Trzecia połowa - serial 
22:20 Nocny recepcjonista 
 odc. 1 - serial 
23:20 Na kłopoty - Rosa 
 odc. 1 - komedia 
00:55 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 11, - publicystyczny

06:00 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 9 - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 10 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 11 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 12 - serial 

07:55 Tom i Jerry Show odc. 5 - serial 

08:30 Kosmaty zawodnik - komedia 

10:20 Galileo odc. 693 

11:20 Galileo odc. 662 

12:30 Youngblood - dramat 

14:45 Wesołe świry - komedia 

16:45 Potyczki z tatą - komedia 

19:00 Galileo odc. 663 

20:00 Bestia - sensacyjny 

22:00 Niebezpieczna strefa - sensacyjny 

00:00 Komando Foki atakuje 

 - sensacyjny 

02:00 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 10

06:00 Skorpion odc. 23 s. 2 - serial 

07:00 Przygody Merlina 

 odc. 6 s. 3 - serial 

08:00 Miki i raźni rajdowcy 

 odc. 2 - serial 

08:35 Jake i piraci z Nibylandii 

 odc. 2 s. 4 - serial 

09:05 Hotel Zacisze odc. 1 - serial 

09:50 Hotel Zacisze odc. 2 - serial 

10:25 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 12,  

10:55 Wojciech Cejrowski. 

 Boso Etiopia odc. 1,  

11:30 Jurassic Park III - sensacyjny 

13:30 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

14:40 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

15:55 Teściowie - komedia sensacyjna 

17:50 Wybuchowa para 

 - komedia sensacyjna 

20:00 Robin Hood: książę złodziei 

 - przygodowy 

22:55 Połączenie - thriller 

00:55 Uwikłana odc. 2 s. 2 - serial 

01:50 Taki jest świat odc. 63 s. 3

08:00 Wszystkie stworzenia duże 
 i małe odc. 2 - serial 
09:00 Currentzis - Buntownik wśród 
 klasyków - dokumentalny 
10:10 Trzeci punkt widzenia 
 odc. 241, - publicystyczny 
10:45 Duma i uprzedzenie 
 odc. 1 - serial 
11:50 Kwiat pustyni - biografi czny  
16:05 IX Konkurs Dyrygencki im. 
 Grzegorza Fitelberga - koncert 
16:45 IX Konkurs Dyrygencki im. 
 Grzegorza Fitelberga - koncert 
17:05 Pomniki historii - serial 
17:15 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 522 kulturalny 
18:05 Magazyn muzyczny studia Gama 
 - artystyczny 
19:05 Co się stało? - recital Haliny 
 Kunickiej 
19:50 20 minut z Haliną Kunicką 
 - koncert 
20:20 Ida - dramat 
21:55 Scena Alternatywna 
 w Opolu - koncert 
22:30 Trzeci punkt widzenia 
 odc. 241, - publicystyczny 
23:10 Maksimum przyjemności 
 - dokumentalny 
00:10 Albert Lee/Shemekia Copeland - 
 Rawa Blues Festival 2016 
 - koncert 
01:15 Kochanek królowej 
 - dramat historyczny

06:50 Był taki dzień odc. 596 - felieton 
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 9 - serial 
08:05 Droga od Chrystusa do 
 Konstantyna odc. 1 - serial 
09:05 Chłop i baba odc. 7 - serial 
09:35 Chłop i baba odc. 8 - serial 
10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 134 
10:45 Ziemia, planeta roślin 
 odc. 1, - dokumentalny 
11:50 Planeta dinozaurów odc. 1 - serial 
12:50 Tropem niedźwiedzi odc. 1 - serial 
13:55 Szerokie tory odc. 88,  
14:30 Strachy - dramat 
16:20 Wielka gra odc. 108,  
17:15 Ex libris Magazyn 
17:45 Noce i dnie odc. 7 - serial 
18:45 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 5 - serial  
19:50 U pana Boga za piecem 
 - komedia 
21:40 Wielki test o Chopinie 
 odc. 54 - quiz 
23:15 Hydrozagadka - komedia 
 sensacyjna 
00:35 Chciałbym się ogolić 
 - krótkometrażowy 
01:00 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 6, - dokumentalny

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień   
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 - dla dzieci  
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza   
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
10:40 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 6 - serial 
11:35 Syria - Klasztor Mar Musa 
 - reportaż 
11:55 Kartka z kalendarza - muzyczny  
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem  
12:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial  
12:30 Jubileusz 100-lecia obecności 
 redemptorystów w Warszawie  
14:30 Święty na każdy dzień   
14:35 Misjonarz - dokumentalny 
15:30 Generał John Roth - wywiad 
16:00 Informacje dnia 
16:10 -Koncert życzeń - muzyczny  
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Retrospekcja - publicystyczny  
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia
21:40 Cuda Jezusa Serial obyczajowy 
22:25 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
22:35 Kartka z kalendarza - muzyczny  
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn     

06:05 Słowo na niedzielę  

06:15 Barwy szczęścia 

 odc. 1882 - serial 

06:45 Barwy szczęścia 

 odc. 1883 - serial 

07:20 Barwy szczęścia 

 odc. 1884 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie  

10:45 Nasz Kasprowy - dokumentalny 

11:40 Chorwacja - Nigeria 

 - piłka nożna 

14:00 Familiada  

14:35 Koło fortuny  

15:20 Festiwal Zaczarowanej Piosenki 

 - koncert fi nałowy 

16:25 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 odc. 99, - piłka nożna  

16:50 Niemcy - Meksyk - piłka nożna  

19:25 Pociąg do podróży 

 odc. 3- miniserial

19:30 Rodzinka.pl - serial 

20:10 Artur - komedia romantyczna 

22:05 Sherlock - serial 

23:50 Psy II. Ostatnia krew 

 - sensacyjny 

01:45 Eddie - komedia

05:45 Mango - Telezakupy  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1085 

11:00 Iron Majdan odc. 6 

12:00 Co za tydzień odc. 854 

12:30 36,6 °C odc. 4 s. 3 poradnikowy 

13:30 Sknerus - komedia 

15:45 Niania - komedia 

17:50 Wyjątkowa chwila odc. 9 

18:00 Ugotowani odc. 2 s. 13 

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5344 

20:00 Dziewczyna moich koszmarów 

 - komedia romantyczna  

22:35 Dowód życia - sensacyjny 

01:20 Sekrety lekarzy odc. 4 s. 4

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:55 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 14 - serial 

08:25 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 15 - serial 

08:55 My3 odc. 35 - program dla 

 dzieci i młodzieży 

09:25 Stitch! Misja - animowany 

10:45 Jak długo jeszcze? - komedia 

12:50 Karate Kid - przygodowy  

15:40 W rytmie serca odc. 3 - serial 

16:45 W rytmie serca odc. 4 - serial 

17:50 Nasz nowy dom odc. 49 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Państwo w państwie 

 odc. 277, - publicystyczny 

20:05 Świętokrzyska Gala Kabaretowa 

23:25 Cenny ładunek - sensacyjny 

01:25 Niesamowity Spider-Man 

 - fantastyczny

05:30 Ukryta prawda odc. 256 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy  

08:40 Magda M. odc. 2 - serial 

09:45 Magda M. odc. 3 - serial 

10:45 Columbo odc. 6 - serial 

12:30 Uwolnić orkę - przygodowy 

14:50 Rewolwer Western 

16:50 Heca w zoo - komedia 

19:00 Lucyfer odc. 15 s. 2 - serial 

20:00 Dzień zagłady 

 - katastrofi czny  

22:30 Wystrzałowe dziewczyny 

 - western 

00:45 Columbo odc. 6 - serial 

02:25 Moc magii odc. 162

08:40 Magda M. 10:20 Galileo

10:25 Wojciech Cejrowski. 
Boso

10:45 Duma i uprzedzenia 10:05 Okrassa łamie 
przepisy

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 07:55 Jeźdźcy smoków

Doktor Alan Grant godzi się wziąć udział w wyprawie 
na Isla Sorna, zorganizowanej przez małżeństwo 
Kirbych. Samolot rozbija się o drzewa. Grant i jego 
towarzysze zostają uwięzieni na wyspie.

Historia nietypowej pary przyjaciół _ 12-letniego 
chłopca i siedmiometrowej orki. Gdy okazuje się, 
że właściciel oceanarium chce uśmiercić zwierzę, 
Jesse postanawia wypuścić Willy’ego na wolność.

„Uwolnić orkę”
(1993r.) TVN 7 12:30

„Jurasic Park III”
(2001r.) TV Puls 11:30



Poniedziałek, 18 czerwca 2018

11:00 Krawcowa z Madrytu

05:30 Telezakupy  
06:05 Kowboj Western 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Niemcy - Meksyk - piłka nożna 
11:00 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 14 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Planeta lasów odc. 3 - serial 
13:20 Teraz Polska - sylwetki - felieton 
13:25 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
13:50 Szwecja - Korea Południowa 
 - piłka nożna  
16:50 Zapowiedź Teleexpressu 
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:30 Jaka to melodia?  muzyczny 
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 Tunezja - Anglia - piłka nożna  
22:10 Trzecia połowa - serial 
22:15 Alarm! Magazyn reporterów 
22:35 Bez tożsamości odc. 1 - serial 
23:25 Syria - legiony świętej wojny 
 - dokumentalny 
00:35 Nocny recepcjonista 
 odc. 1 - serial

05:20 Ukryta prawda odc. 257 - serial 

06:25 Szpital odc. 337 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 56 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 3 - serial 

09:20 Magda M. odc. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 612 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 57 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 511 - serial 

14:55 Szpital odc. 338 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 3 - serial 

16:55 Magda M. odc. 6 - serial 

17:55 Dr House odc. 16 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 613 - serial 

20:00 Nietykalni - sensacyjny 

22:30 Uprowadzona odc. 4 - serial 

23:35 Śmierć się śmieje - horror 

01:15 Tajemnice Laury 

 odc. 10 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji 
 odc. 124 - serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 11 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 12 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 3 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial 
10:00 Na patrolu odc. 33 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 34 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 4 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 36 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 112 
15:00 Detektywi w akcji odc. 37 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 176 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 177 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 374 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 375 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 165 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 9 - serial 
22:00 Galileo odc. 662 
23:00 Galileo odc. 663 
00:00 Eksperyment SS - horror

06:00 To moje życie! odc. 313 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 80 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 65 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 s. 5 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 s. 5 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 14 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 87 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 14 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 14 - serial 
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 384 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 385 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 65 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 66 s. 2 - serial 
20:00 Apocalypto - przygodowy 
22:40 Anakonda - thriller 
00:35 Taki jest świat odc. 63 s. 3

08:00 Białoruski klimat odc. 2,  

08:30 Rzecz Polska  

08:55 Obiekt - krótkometrażowy 

09:20 Mur - obyczajowy 

11:00 Janka odc. 11 - serial 

11:40 Janka odc. 12 - serial 

12:25 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1305 

13:05 Rysa - dramat 

14:40 Cud purymowy - komedia 

15:55 Piosenki z autografem 

 - Katarzyna Gaertner Muzyka. 

 - dokument 

16:50 Żegnaj, Solo - dramat 

18:35 Ród Gąsieniców odc. 6 - serial

19:40 Informacje kulturalne

20:00 Szpital przemienienia - dramat 

21:40 Beuys. Sztuka to rewolucja 

 - dokumentalny 

23:40 Którędy po sztukę 

 odc. 42, - publicystyczny 

23:45 Videofan odc. 71 - studyjny 

00:05 Dziennik fi lozofa Magazyn 

00:25 Ewolucja hip hopu odc. 1 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 597 - - felieton 
07:00 Klamra - dokumentalny 
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 20,  
08:40 1200 muzeów odc. 1 - serial 
09:10 Korona królów odc. 59 - serial 
09:40 Korona królów odc. 60 - serial 
10:15 Życie odc. 3 - serial  
11:15 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 12, - reportaż 
11:45 Święty Augustyn odc. 2, 
 - biografi czny 
13:40 Sensacje XX wieku odc. 111,   
14:10 Sensacje XX wieku odc. 112,   
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 80 - serial 
15:10 Spór o historię odc. 47,  
15:45 Tropem niedźwiedzi odc. 1 - serial  
16:50 Ex libris Magazyn 
17:25 Flesz historii Magazyn 
17:50 Bodo odc. 4 - serial 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 5,  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 6 - serial 
21:20 Korona królów odc. 61 - serial
21:50 Korona królów odc. 62 - serial
22:25 Senator - dokumentalny 
23:35 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 4 - serial  
01:40 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 20

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Święta Rita z Casci - przejmująca 
 droga wiary - dokumentalny 
09:20 Święty na każdy dzień   
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial  
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Święty na każdy dzień   
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień   
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Żywe kamienie - dokumentalny 
13:10 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
13:20 - koncert życzeń - muzyczny  
14:10 Niebieska jabłoń - obyczajowy 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Sanktuaria polskie   
16:30 Zew natury   
16:55 Świadkowie - serial  
17:20 Święty na każdy dzień   
17:25 Kartka z kalendarza - muzyczny  
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w parafi i pw. Św. Jana 
 Ewangelisty w Szczecinie  
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 78 - serial

06:00 Na dobre i na złe 

 odc. 640 - serial 

06:55 Coś dla Ciebie odc. 144

 - publicystyczny 

07:20 Na sygnale odc. 79 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  

10:55 Panorama  

11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 

11:10 Pytanie na śniadanie  

11:25 Brazylia - Szwajcaria 

 - piłka nożna 

13:40 Alternatywy 4 odc. 5 - serial 

14:45 Postaw na milion - kulisy 

 - felieton 

14:55 Postaw na milion  

16:00 Familiada  

16:30 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 - piłka nożna  

16:50 Belgia - Panama - piłka nożna  

19:30 Barwy szczęścia 

 odc. 1850 - serial 

20:10 La La Poland odc. 8 

20:55 Ja wam pokażę! - komedia 

23:00 Ofi cer odc. 3 - serial 

00:05 Ofi cer odc. 4 - serial 

01:10 Sherlock - serial

05:50 Mango - Telezakupy  

07:00 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 5 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2273 

10:55 Ukryta prawda odc. 560 - serial  

12:00 Szkoła odc. 302 - serial  

13:00 Szpital odc. 446 - serial  

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 4 s. 2 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 5 s. 15 

16:00 Szkoła odc. 303 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 561 - serial 

18:00 Szpital odc. 447 - serial 

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5345 

20:10 Doradca smaku odc. 12 s. 8 

20:15 Na Wspólnej odc. 2697 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 71,  

21:30 Projekt Lady odc. 5 s. 3  

22:30 Sekrety lekarzy odc. 5 s. 4 

23:30 Pretty Woman 

 - komedia romantyczna  

02:00 Co za tydzień odc. 854 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:50 Trudne sprawy odc. 703 - serial 

08:50 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 512 - serial 

09:20 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 513 - serial 

09:50 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 58 - serial 

10:50 Dlaczego ja? odc. 831 - serial 

11:50 Gliniarze odc. 182 - serial 

12:50 Trudne sprawy odc. 749 - serial 

13:50 Sekrety rodziny odc. 5 - serial  

14:50 Dlaczego ja? odc. 794 - serial 

15:50 Wydarzenia  

16:10 Pogoda  

16:15 Interwencja odc. 3653 

16:40 Gliniarze odc. 124 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 6 - serial 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 221 - serial 

20:10 Niesamowity Spider-Man 

 - fantastyczny  

23:00 Najwyższy wyrok - sensacyjny 

01:05 Point Break - na fali - kryminalny

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

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 18:35 Ród Gąsieniców 13:40 Sensacje XX wieku

19:30 Barwy szczęścia 12:00 Szkoła 12:50 Trudne sprawy

Agent Eliot Ness przybywa do Chicago okresu 
prohibicji. Organizuje grupę ludzi, by z ich pomocą 
położyć kres handlowi alkoholem i terrorowi 
szerzonemu przez gang Ala Capone.

Czasy cywilizacji Majów. Łapa Jaguar mieszka 
w wiosce, w której czas upływa na polowaniach, 
zabawie i troszczeniu się o bliskich. Pewnego dnia 
życie mieszkańców niszczy przybycie łowców 
niewolników.

„Apocalypto”
(2006r.) TV Puls 20:00

„Nietykalni”
(1987r.) TVN 7 20:00
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13:50 Kolumbia - Japonia

05:35 Telezakupy  
06:10 Ostatnia walka Apacza Western 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Belgia - Panama - piłka nożna 
11:00 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 15 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Planeta lasów odc. 4 - serial 
13:25 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
13:50 Kolumbia - Japonia - piłka nożna  
16:20 Teleexpress  
16:30 Trzecia połowa - serial 
16:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
16:50 Polska - Senegal - piłka nożna  
19:20 Trzecia połowa - serial 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! Magazyn reporterów 
20:35 Film fabularny Film fabularny 
22:45 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 2 - serial 
23:40 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 10 - serial
00:50 Czarnobyl: katastrofa i co dalej? 
 - dokumentalny 
01:55 To ja, złodziej - komedia 
 sensacyjna

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1140 - serial 

06:25 Szpital odc. 338 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 57 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 3 - serial 

09:20 Magda M. odc. 6 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 613 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 58 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 512 - serial 

14:55 Szpital odc. 339 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 3 - serial 

16:55 Magda M. odc. 7 - serial 

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

19:00 Ukryta prawda odc. 614 - serial 

20:00 Shaft - sensacyjny 

22:10 Pula śmierci - sensacyjny 

00:10 Masters of Sex odc. 3 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji 
 odc. 125 - serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 12 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 13 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 4 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial  
10:00 Na patrolu odc. 35 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 36 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 5 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 38 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 113 
15:00 Detektywi w akcji odc. 39 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 178 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 179 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 375 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 376 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 166 - serial 
21:00 Mroki lasu - horror 
23:00 Oczy anioła - thriller 
01:05 Galileo: Tajemnicze historie 
 odc. 16 
02:05 Graffi ti - publicystyczny

06:00 To moje życie! odc. 314 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 81 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 66 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 s. 5 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 s. 5 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 14 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 88 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 14 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 14 - serial 
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 385 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 386 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 66 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 67 s. 2 - serial 
20:00 Litewski przekręt - komedia 
 sensacyjna 
22:00 Wpół do śmierci - sensacyjny 
00:00 Trzynasty apostoł odc. 9 - serial 
01:05 Trzynasty apostoł odc. 10 - serial

08:00 Wydarzenie aktualne - reportaż 

08:35 Informacje kulturalne

08:55 Poza starością - animowany 

09:20 Żegnaj, Solo - dramat  

11:00 Janka odc. 13 - serial 

11:40 Janka odc. 14 - serial 

12:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1305 

12:35 Kapitan z „Oriona” - dramat 

14:15 Autor wychodzi - dramat 

15:05 Spotkania z profesorem Zinem 

 odc. 8, - dokumentalny 

15:25 Słownik wyrazów obcych 

 odc. 5 kulturalny 

15:40 Słownik wyrazów obcych 

 odc. 6 kulturalny 

16:10 Miasto z morza Film historyczny 

18:20 Blisko, coraz bliżej odc. 1 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy

20:00 Wesele - wstęp - rozmowa  

20:05 Wesele w Gardzienicach 

 - spektakl teatralny  

21:20 Wesele - rozmowa po spektaklu

21:50 Ona - dramat 

00:00 Dziennik fi lozofa Magazyn 

00:15 Operacja „Koza” - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 598 - - felieton 
07:00 Gorycz i chwała - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 21,  
08:35 1200 muzeów odc. 2 - serial 
09:05 Korona królów odc. 61 - serial 
09:35 Korona królów odc. 62 - serial 
10:05 Kraina wina i monastyrów 
 - reportaż  
10:40 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 2 - serial 
12:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:25 Sensacje XX wieku odc. 5,   
14:15 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 29 - serial 
14:50 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 6 - serial  
15:45 Delegat - Jan Piekałkiewicz 
 - dokumentalny 
16:55 Manewry - 1936 odc. 1 - serial 
17:30 Bodo odc. 5 - serial 
18:20 Autobus z napisem „Koniec” 
 - dokumentalny 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 6,  
19:55 Zagubiony żołnierz Hitlera 
 - dokumentalny 
20:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
21:25 Korona królów odc. 63 - serial
22:00 Korona królów odc. 64 - serial
22:35 Kto wygra mecz? - dokumentalny 
23:40 Lokis. Rękopis profesora 
 Wittembacha - horror 
01:25 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 21

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Misjonarz - dokumentalny  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
10:45 Zew natury   
11:05 Mocni w wierze   
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Grunt to droga  
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Katedra w głębinach 
 - dokumentalny 
13:30 Świętość w codzienności 
 - św. Joanna Beretta Molla 
 - dokumentalny 
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 78 - serial 
14:55 Święty mimo woli - Franciszek 
 z Asyżu - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Jestem mamą Poradnik  
16:30 Kalejdoskop młodych   
16:50 Express studencki - magazyn  
17:00 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial  
17:10 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - program dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Strażnik swojego brata 
 - obyczajowy

05:25 Koło fortuny  

06:05 Na dobre i na złe 

 odc. 641 - serial 

07:00 Dzieci w świątyni - reportaż 

07:20 Na sygnale odc. 80 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie  

10:55 Panorama  

11:05 Pogoda - fl esz 

11:10 Pytanie na śniadanie 

 - ekstra magazyn 

11:25 Tunezja - Anglia - piłka nożna 

13:40 Alternatywy 4 odc. 6 - serial 

14:55 Postaw na milion  

16:00 Familiada  

16:30 Koło fortuny  

17:15 Czarna Perła odc. 29 - serial 

18:00 Panorama  

18:25 Pogoda  

18:30 Sport-telegram 

18:35 Rodzinka.pl odc. 106 s. 5 - serial 

19:05 Barwy szczęścia 

 odc. 1851 - serial 

19:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 - piłka nożna  

19:50 Rosja - Egipt - piłka nożna  

22:15 Rocky II - dramat 

00:20 Ja wam pokażę! - komedia

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 5 

07:50 Doradca smaku odc. 12 s. 8 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2274 

10:55 Ukryta prawda odc. 561 - serial  

12:00 Szkoła odc. 303 - serial  

13:00 Szpital odc. 447 - serial  

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 5 s. 2 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 

16:00 Szkoła odc. 304 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 562 - serial 

18:00 Szpital odc. 448 - serial 

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5346 

20:10 Doradca smaku odc. 29 s. 8 

20:15 Na Wspólnej odc. 2698 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 72,  

21:30 Romeo musi umrzeć 

 - sensacyjny 

23:55 Kuba Wojewódzki 

 odc. 12 s. 11 - talk show 

00:55 Lista klientów odc. 10 s. 2 - serial 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:50 Trudne sprawy odc. 704 - serial 

08:50 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 514 - serial 

09:20 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 515 - serial 

09:50 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 59 - serial 

10:50 Dlaczego ja? odc. 832 - serial 

11:50 Gliniarze odc. 183 - serial 

12:50 Trudne sprawy odc. 750 - serial 

13:50 Sekrety rodziny odc. 6 - serial  

14:50 Dlaczego ja? odc. 795 - serial 

15:50 Wydarzenia  

16:10 Pogoda  

16:15 Interwencja odc. 3654 

16:40 Gliniarze odc. 125 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 7 - serial 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 218 - serial 

20:10 Point Break - na fali - kryminalny  

22:40 Obsesja zazdrości - thriller 

00:20 Płytki facet - komedia 

 romantyczna

06:25 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

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

- boso przez świat 

18:35 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 09:20 Malanowski 
i Partnerzy

Han Sing ucieka z więzienia, by odszukać winnych 
śmierci brata, który zginął w wyniku porachunków 
między gangami w Oakland.

Zbuntowana nastolatka zostaje wysłana do położonej 
w głębi lasu szkoły dla dziewcząt. W placówce dzieje 
się coś dziwnego. Niebawem uczennice zaczynają 
ginąć, a ją nawiedzają upiorne wizje.

„Mroki lasu”
(2006r.) TV4 21:00

„Romeo musi umrzeć”
(2000r.) TVN 21:30
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17:30 Jaka to melodia?

05:30 Telezakupy  
06:05 Zakole rzeki Western 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Rosja - Egipt - piłka nożna 
11:05 Doktor Quinn odc. 17 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Planeta lasów odc. 5 - serial 
13:20 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
13:50 Portugalia - Maroko - piłka nożna  
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:30 Jaka to melodia?  muzyczny 
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 Iran - Hiszpania - piłka nożna  
22:10 Trzecia połowa - serial 
22:15 Alarm! Magazyn reporterów 
22:35 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 3 - serial 
23:30 - dokumentalny - dokumentalny 
00:35 Komandosi odc. 1- miniserial

05:20 Ukryta prawda odc. 258 - serial 

06:25 Szpital odc. 339 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 58 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 3 - serial 

09:20 Magda M. odc. 7 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 614 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 59 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 513 - serial 

14:55 Szpital odc. 340 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 3 - serial 

16:55 Magda M. odc. 8 - serial 

17:55 Dr House odc. 18 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 615 - serial 

20:00 Ramię za milion dolarów - dramat 

22:30 Olimp odc. 5 - serial 

23:40 Zmiana pasa - sensacyjny 

01:45 Moc magii odc. 165

06:00 Detektywi w akcji odc. 126 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 13 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 14 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 5 - serial  

09:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial  

10:00 Na patrolu odc. 37 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 38 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 6 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 10 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 40 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 114 

15:00 Detektywi w akcji odc. 41 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 180 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 181 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 376 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 377 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 167 - serial 

21:05 Antidotum - sensacyjny 

23:05 Pirania 3DD - thriller 

00:50 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 10 

01:45 Graffi ti - publicystyczny

06:00 To moje życie! odc. 315 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 82 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 67 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 s. 5 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 s. 5 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 14 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 89 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 14 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 14 - serial 
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 386 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 389 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 67 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 68 s. 2 - serial 
20:00 Anakonda - thriller 
21:50 Apocalypto - przygodowy 
00:20 Trzynasty apostoł odc. 11 - serial 
01:30 Trzynasty apostoł odc. 12 - serial

08:00 Szlakiem Kolberga 
 odc. 13 kulturalny 
08:35 Studio Kultura - rozmowy
08:50 Miasto z morza Film historyczny  
11:00 Janka odc. 15 - serial 
11:40 Niewiarygodne przygody 
 Marka Piegusa odc. 1 
 - serial młodzieżowy 
12:15 Studio Kultura - rozmowy 
12:35 Tragarz puchu - psychologiczny 
14:10 Mistrz tańca - obyczajowy 
14:50 Wieczór u Abdona - obyczajowy 
15:45 Z archiwum i pamięci Portret 
 - muzyczny 
16:10 Słownik wyrazów obcych 
 odc. 4 kulturalny 
16:40 Kocie ślady - kryminalny 
18:15 Blisko, coraz bliżej odc. 2 - serial
19:40 Informacje kulturalne Wiadomości 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 12 
20:05 Bitwa o Algier - wojenny 
22:15 Dziennik fi lozofa Magazyn 
22:20 Magia w blasku księżyca 
 - komedia romantyczna 
00:10 Jonasz w brzuchu Lewiatana 
 - dokumentalny 
01:15 Performance odc. 84 
 - artystyczny

06:50 Był taki dzień odc. 599 - - felieton 
07:00 Delegat - Jan Piekałkiewicz 
 - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 22,  
08:40 1200 muzeów odc. 3 - serial 
09:10 Korona królów odc. 63 - serial 
09:40 Korona królów odc. 64 - serial 
10:20 Planeta dinozaurów odc. 1 - serial  
11:15 Spór o historię odc. 43,  
11:55 Dawne światy odc. 2 - serial 
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:25 Sensacje XX wieku odc. 6,   
14:20 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 30 - serial 
14:55 Kto wygra mecz? - dokumentalny  
15:50 Bitwa o Monte Cassino 1944 
 - dokumentalny 
17:00 Manewry - 1936 odc. 2 - serial 
17:50 Bodo odc. 6 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 7,  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Niezwykła broń odc. 6 - serial 
21:25 Korona królów odc. 65 - serial
21:55 Korona królów odc. 66 - serial
22:35 Niezłomni. Pod drutami Auschwitz 
 - dokumentalny 
23:40 Ryś - dramat 
01:15 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 22

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych   
09:20 Express studencki Magazyn  
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. 1 - serial 
11:15 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Na zdrowie - poradnikowy  
16:30 Z pamiętnika podróżnika odc. 1,  
17:00 Po stronie prawdy - reportaż  
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Podobni do ewangelicznego 
 siewcy - reportaż

06:00 Na dobre i na złe 

 odc. 642 - serial 

07:00 Żydzi z Tykocina - dokumentalny 

07:20 Na sygnale odc. 81 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  

10:55 Panorama  

11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 

11:10 Pytanie na śniadanie 

 - ekstra Magazyn 

11:25 Polska - Senegal - piłka nożna 

13:40 Alternatywy 4 odc. 7 - serial 

14:45 Postaw na milion - kulisy 

 - felieton 

14:55 Postaw na milion  

16:00 Familiada  

16:30 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 - piłka nożna  

16:50 Urugwaj - Arabia Saudyjska 

 - piłka nożna  

19:30 Barwy szczęścia 

 odc. 1852 - serial 

20:10 Wszystkie drogi prowadzą do 

 Rzymu - komedia romantyczna 

21:50 Tajemnica Elise odc. 3 - serial 

23:00 Tajemnica Elise odc. 4 - serial 

00:00 Rocky II - dramat

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 6 

07:50 Doradca smaku odc. 29 s. 8 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2275 

10:55 Ukryta prawda odc. 562 - serial  

12:00 Szkoła odc. 304 - serial  

13:00 Szpital odc. 448 - serial  

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 6 s. 2 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 

16:00 Szkoła odc. 305 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 563 - serial 

18:00 Szpital odc. 449 - serial 

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5347 

20:10 Doradca smaku odc. 26 s. 8 

20:15 Na Wspólnej odc. 2699 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 73,  

21:30 Non-Stop - sensacyjny  

23:45 Ucieczka z Los Angeles 

 - science fi ction 

01:55 Ugotowani odc. 2 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
07:50 Trudne sprawy odc. 705 - serial 
08:50 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 516 - serial 
09:20 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 517 - serial 
09:50 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 60 - serial 
10:50 Dlaczego ja? odc. 833 - serial 
11:50 Gliniarze odc. 184 - serial 
12:50 Trudne sprawy odc. 751 - serial 
13:50 Sekrety rodziny odc. 7 - serial  
14:50 Dlaczego ja? odc. 796 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3655 
16:40 Gliniarze odc. 126 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 8 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 88 - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 518 - serial 
20:40 Płytki facet 
 - komedia romantyczna  
23:00 Zoolander 2 - komedia 
01:10 Wojna polsko-ruska 
 - komediodramat

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Janka 13:25 Sensacje XX wieku

07:20 Na sygnale 12:00 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

Menedżer sportowców, JB Bernstein, ledwo wiąże 
koniec z końcem. Postanawia wyruszyć do Indii, by 
znaleźć kilka talentów, które w następnym sezonie 
zawojują amerykańską ligę baseballową.

Młody Hal Larsen, zahipnotyzowany przez 
telewizyjnego guru, zakochuje się od pierwszego 
wejrzenia w otyłej Rosemary. Gdy po pewnym czasie 
czar pryska, Hal staje oko w oko z potężną kobietą.

„Ramię za milion dolarów”
(2014r.) TVN 7 20:00

„Płytki facet”
(2001r.) Polsat 20:40
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 temperatura: 23 10 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1015 1016 hPa
 wiatr: 24 23 km/h 

 temperatura: 26 14 °C
 opady: 0 1 mm
 ciśnienie:  1018 1019 hPa
 wiatr: 22 19 km/h 

 temperatura: 25 15 °C
 opady: 2 15 mm
 ciśnienie: 1020 1018 hPa
 wiatr: 14 14 km/h 

 temperatura: 19 18 °C
 opady: 30 10 mm
 ciśnienie: 1017 1019 hPa
 wiatr: 14 20 km/h 

 temperatura: 17 11 °C
 opady: 2 1 mm
 ciśnienie: 1021 1022 hPa
 wiatr: 24 17 km/h 

 temperatura: 24 11 °C
 opady: 1 1 mm
 ciśnienie: 1023 1020 hPa
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 opady: 0,5 5 mm
 ciśnienie: 1018 1016 hPa
 wiatr: 25 20 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

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

250 ml śmietanki 30 proc.
250 ml mleka 3,2 proc.
80-100 g cukru kryształu
3 płaskie łyżeczki żelatyny
1 łyżka cukru waniliowego
olej do wysmarowania foremek

Sposób wykonania:

Mleko, śmietankę i cukier podgrzewamy 
na bardzo małym ogniu, a następnie doda-
jemy cukier waniliowy. Żelatynę moczymy 
w ciepłej wodzie. Upłynniamy ją w kąpieli 
wodnej i dodajemy do śmietanki. Mieszamy 
bardzo dokładnie. Całość należy przestudzić 
i przelać do foremek, które wstawiamy do 
lodówki aż do zastygnięcia (na mniej więcej 
1-1,5 godziny).

Smacznego!
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Dawid Pryba życzy smacznego!
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Futbol a sprawa babska
PORADNIK  O tym, że strefa pomiędzy sofą a telewizorem to spalony i można za kręcenie się przed ekra-
nem otrzymać czerwoną kartkę. O tym, że na czas mundialu lepiej być pomocnikiem niż napastnikiem 
oraz o tym, jak przetrwać bez awantury i rozwodu mistrzostwa świata w piłce nożnej piszemy w naszym 
poradniku dla kobiet

Przed nami XXI Mistrzostwa 
Świata w Piłce Nożnej. Łącznie 
32 reprezentacje zagrają na 12 
stadionach w Rosji 64 mecze. 
Czyli nasi panowie w najbliż-
szym miesiącu spędzą przed te-
lewizorami lub w pubach 5760 
minut (96 godzin). Stoimy za-
tem przed trudnym zadaniem 
bezbolesnego przetrwania. Jako 
kobiety swoich partnerów, mę-
żów, powinnyśmy uznać wyż-
szość facetów biegających za 
jedną okrągłą piłką nad naszymi 
potrzebami.

Czasowe 
zawieszenie związku
MŚ i mecze przeprowadza 

się według określonych reguł. 
Nasz związek też z pewnością, 
oprócz miłości, ma swoje zasa-
dy. Ustaliliśmy je lub wypraco-
waliśmy wspólnie z partnerem 
dla dobra związku. Psychologo-
wie całego świata podkreślają, 
że dobry związek, to związek 
oparty na miłości i kompromi-
sie. Wiadomo również, że ko-
biety są z Wenus, a mężczyźni 
z Marsa, czyli kolokwialnie mó-

wiąc różnimy się w postępowa-
niu, decyzjach i postrzeganiu 
świata czy życiowych spraw. 
Podobno mamy inaczej ukształ-
towane mózgi, a historia od 
wieków potwierdza, że kobiety 
są mądrzejsze. I w tym nadcho-
dzącym miesiącu musimy się tą 
mądrością wykazać. Zawieszamy 
zatem ustalone zasady. Będzie-
my bardziej kochane, jeśli po-
zwolimy na wieczór z kumplami 
i meczem przy piwku. Przecież 
zatkany zlew, wbicie gwoździa 
może poczekać… 

Oglądać mecze czy nie?
Oczywiście, że oglądać. 

A wieczór przy świecach? Nie-
chaj naszą mądrością będą wła-
śnie biało-czerwone świece, 
a zamiast sukienki T-shirt w na-
rodowych barwach i kuse czer-
wone spodenki. Nic nie wzmoc-
ni związku tak, jak wspieranie 
partnera w jego pasji i wspólne 
kibicowanie. Potencjalnie każda 
dobra akcja na boisku, każdy 
gol drużyny, której kibicujemy 
przełoży się na emocjonalnego 
buziaka. A wspólnie spędzone 

chwile przy czymś innym niż 
rutynowa codzienność scemen-
tują nasz związek.

Drużyna, boisko i zasady
Kluczem do dobrego kibi-

cowania jest poznanie zasad 
piłkarskich. Warto umieć od-
różnić od siebie drużyny (za-
zwyczaj stanowią o tym kolory 
ich koszulek), kolorystyka jest 
różna, nie zawsze drużyna gra 
w narodowych barwach. Oka-
zja do zapamiętania kolorów 
koszulek jest na początku me-
czu, podczas prezentacji obu 
drużyn i odśpiewania hymnu. 
Trzeba też zapamiętać, która 
drużyna strzela do której bram-
ki (żeby nie wyjść na kompletną 
idiotkę, krzycząc „Goool!!!” przy 
bramce samobójczej). Niestety, 
nie ma łatwego sposobu na zo-
rientowanie się, która drużyna 
ma strzelać do której bramki, 
trzeba uważnie słuchać spikera, 
który omawia rozkład piłkarzy 
tuż przed rozpoczęciem meczu. 
Uwaga! Po pierwszej połowie 
drużyny zamieniają się bramka-
mi i trzeba się przyzwyczajać od 
początku. Na szczęście nie za-
mieniają się koszulkami.

Dla zaawansowanych
Drużynowe kolory i to, 

w którą stronę strzelają, to 
najłatwiejsze zadanie. Wyższą 
szkołą jazdy jest znajomość 
takich określeń jak: spalony, 
karny, wolny, faul. Szczegóło-
wo wyjaśniamy ich znaczenie 
w ramce obok. Warto się z nimi 
zapoznać, wtedy nasz partner 
będzie zachwycony. Dobrze też 
wiedzieć, kiedy jakie drużyny 
grają. Taką rozpiskę można po-
wiesić na lodówce, a w lodówce 
warto umieścić ulubione napoje 
partnera i jego kolegów. Naj-
ukochańsza kobieta, to kobieta 
która czuwa nad tym, by w od-
powiednim momencie z gracją 
podać szkło i coś do przepłuka-
nia skrzyczanych gardeł praw-
dziwych kibiców.

Pas i ławka rezerwowych
Jeśli jednak okaże się, że 

mundial i mecze są całkowicie 
nie dla nas, warto zwyczajnie 
spasować. Zejdźmy partnerowi 
z pola kanapa-telewizor i dajmy 
mu ponieść się emocjom spor-
towym w towarzystwie kumpli. 
W tym czasie przecież możemy 
same zadbać o siebie, iść do ko-
smetyczki, na basen, pojeździć 
na rowerze. To także idealna 
pora na odwiedziny u mamy 
czy cioci niekoniecznie lubia-

nej przez naszego partnera. 
Ten czas możemy też poświęcić 
na babskie ploteczki, udać się 
z przyjaciółkami do kawiarni czy 
kina. Jest to też najlepsza pora, 
by nadrobić wszystkie zaległo-
ści towarzyskie lub odwiedzić 
miejsca, na które nie było nigdy 
czasu lub zwyczajnie przeczy-
tać zaległe pozycje książkowe. 
Korzystajmy z wolności, któ-
rą otrzymujemy raz na cztery 
lata. 

Abecadło kibicki
Boisko – plac z trawą, jaka 

się marzy w naszym ogrodzie. 
Powierzchnia wykorzystywana 
do gry ograniczona jest dwoma, 
zasadniczo białymi liniami bocz-
nymi i dwoma, też białymi, linia-
mi końcowymi w ten sposób, że 
tworzy ono prostokąt. Linii tych 
nie należy mylić z przecinającą 
prostokąt boiska linią środkową 
(z charakterystycznym kołem 
na środku) ani z liniami pola 
karnego (dwa prostokąty wsta-
wione jeden w drugi przy liniach 
końcowych z półkolem na boku 
większego z prostokątów).

Bramka - wcale nie sklepo-
wa i nie dzwoni jak nie odpięto 
nam zabezpieczenia przy nowej 
sukience. Składa się z trzech be-
lek (dwóch pionowych i jednej 
poziomej, czyli dwóch słupków 
i jednej poprzeczki ) od tyłu, 
z boku i z góry. Zabezpieczo-
na siatką. Występuje na boisku 
w ilości 2. Nie służy do wchodze-
nia na boisko, ale jest swoistym 
koszem, w którym zawodnicy 
starają się (z lepszym lub gor-
szym skutkiem) umieścić kopa-
ną przez siebie piłkę. Od tego, 
ile razy im się to uda zrobić, za-
leży wynik meczu.

Bramkarz – wcale nie taki, 
jak w dyskotece. Jego rola jest 
inna. To zawodnik drużyny, 
który ma za zadanie rękami 
i nogami, i wszystkimi innymi 
częściami ciała nie pozwolić, 
by piłka wpadła do pilnowanej 
przez niego bramki. 

Buty piłkarskie – zwa-
ne niekiedy też korkami. Buty 
z umieszczonymi na podeszwie 
plastikowymi, płaskimi wypust-
kami. Mają zapobiec zbytniemu 
ślizganiu się zawodników pod-
czas poruszania się po boisko-
wej trawie. Zapadają się w tra-
wie jak nasze szpilki na garden 
party.

Dogrywka – gdy mecz koń-
czy się wynikiem remisowym, 
a powinno paść jakieś rozstrzy-

gnięcie, przedłuża się regulami-
nowy czas meczu. Do 90 minut 
dodaje się dwa razy po 15 minut. 
Co oznacza, że musimy kibico-
wać pół godziny dłużej.

Dośrodkowanie – (inaczej 
centra) kopnięcie piłki z boku 
boiska (ze skrzydła) na środek, 
gdy akcja rozgrywa się blisko 
pola karnego przeciwnika. Gdy 
dzieje się tak bliżej własnej 
bramki, takie samo kopnięcie 
nazywa się rozciągnięciem gry.

Drużyna – składający się 
z 11 przystojnych zawodników 
zespół grających w piłkę nożną. 
Na boisku jednocześnie znajdują 
się dwie drużyny rywalizujące ze 
sobą o strzelenie bramki (gola) 
czyli w sumie 22 przystojnych 
graczy. Przystojniacy z jednej 
drużyny odziani są w jednakowe 
stroje, z wyjątkiem bramkarza.

Faul – sytuacja, gdy jeden 
zawodnik zrobi krzywdę dru-
giemu zawodnikowi przez nie-
zgodne z przepisami zagranie. 
W praktyce kto komu zrobił 
krzywdę rozstrzyga nie wnikli-
we dochodzenie, ale szybka de-
cyzja sędziego. Nieodwołalna, 
choć sprzeczna z tym, co widać 
na ekranie telewizora z bliska 
i w zwolnionym tempie. Czasem 
objawia się także krzykiem „Sę-
dzia kalosz!” przed telewizorem 
i zaciętą dyskusją oglądających.

Główka – odbicie piłki 
głową. Czasem grozi małym 
wstrząsem mózgu (zbyt moc-
no kopnięta piłka w zderzeniu 
z głową przeciwnika).

Gol – określenie sytuacji, 
kiedy piłka wpadła do bram-
ki, co skutkuje zmianą wyniku 
meczu. Drużyna, która strzeli-
ła (zdobyła) gola zyskuje jeden 
punkt w zapisie wyniku. Kiedy 
nasi strzelają, należy jak najgło-
śniej krzyczeć „Goooool!!!”.

Koszulka – niezwykle waż-
ne akcesorium piłkarza. Dzięki 
niemu (i spodenkom) wiado-
mo, kto gra w której drużynie. 
Bramkarze i sędziowie piłkar-
scy, dla odróżnienia od reszty, 
ubrani są w stroje w innych ko-
lorach. Warto doczekać do koń-
ca meczu. Wtedy przystojniacy 
wymieniają się koszulkami i jest 
na co popatrzeć. Spodenek, nie-
stety, nie wymieniają.

Linia środkowa boiska – 
dzieli boisko na połowę naszą 
i waszą (do uzgodnienia), co 
jest ważne przy tzw. spalonych. 
Wielkie koło na środku tej linii 
wyznacza najmniejszą odle-
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głość, na którą muszą oddalić 
się zawodnicy od środkowego 
punktu, gdy przeciwnicy rozpo-
czynają mecz.

Mecz – rozgrywka między 
dwoma, składającymi się z 11 
zawodników drużynami, pole-
gająca na tym, by więcej razy 
niż przeciwnik umieścić piłkę 
w bramce, czyli strzelić gola. 
Trwa dwa razy po 45 minut, 
a w razie potrzeby sędzia za-
rządza jeszcze dogrywkę (2 razy 
po 15 minut). Uwaga! Jeśli sędzia 
ma taki kaprys, może dołożyć do 
każdych 45 minut parę dodatko-
wych minut. Wybitnie wzmaga 
się wtedy dramaturgia meczu 
i nerwowość naszego partnera.

Mur – ustawiany w pewnej 
odległości od piłki z zawodni-
ków drużyny broniącej się, gdy 
atakujący wykonują tzw. rzut 
wolny. Ma zapobiec łatwemu 
oddaniu strzału na bramkę. 
Niebezpieczny, gdy tak kopnięta 
piłka trafi zawodnika we wrażli-
wą część ciała.

Nakładka – bardzo nie-
bezpieczny faul, polegający na 
nadstawieniu nogi z wyprosto-
wanym kolanem przeciwnikowi 
próbującemu kopnąć piłkę. Gro-
zi poważnymi urazami.

Napastnik – zawodnik, któ-
rego głównym zadaniem jest 
strzelanie bramek przeciwni-
kom. Zgodnie z taktyką, ustawia 
się najdalej od własnej bramki.

Obrońca – zawodnik, któ-
rego głównym zadaniem jest 
zgodne z przepisami utrudnia-
nie przeciwnikom strzelenia 
bramki.

Okienko – określenie gola 
strzelonego w ten sposób, że 
piłka wpadła do bramki w jej 
prawym albo lewym górnym 
rogu.

Piłka nożna – nieco my-
lące określenie sportu, który 
właściwie powinien nazywać się 
piłką nieręczną. Gra polegająca 
na rywalizacji między dwoma 
drużynami o to, kto więcej razy 

umieści piłkę w bramce (strzeli 
więcej goli). Wbrew nazwie, re-
guły tej gry pozwalają na doty-
kanie piłki nie tylko nogami, ale 
także innymi częściami ciała. 
Wyjątek stanowią ręce. Uwaga: 
w polu karnym łapać piłkę ręko-
ma może bramkarz. Zawodnicy 
rękoma wprowadzają piłkę do 
gry (rzutem znad głowy), gdy 
wypadnie na aut. Jest to tak 
zwany rzut z autu.

Piłkarz – to nie wytwór-
ca piłek, ale zawodnik, członek 
drużyny piłkarskiej. Piłkarze 
dzielą się na bramkarzy (jest 
zawsze w drużynie podczas gry 
jeden), obrońców, pomocników 
i napastników.

Podanie – kopnięcie piłki 
do kolegi z tej samej drużyny. 
Można też podać piłkę głową.

Przewrotka – kopnięcie pił-
ki na bramkę, gdy zawodnik stoi 
odwrócony do niej plecami, a po 
kopnięciu (w sposób mniej lub 
bardziej kontrolowany) prze-
wraca się na plecy.

Pole bramkowe – pro-
stokąt wyznaczony białą linią 
w odległości mniej więcej 5,5 m 
od bramki. Służy obronie bram-
karza przed stratowaniem przez 
innych zawodników. W polu 
bramkowym bramkarz jest 
szczególnie chroniony, a po-
zostałym zawodnikom wolno 
mniej (np. w zderzeniu z zawod-
nikiem bramkarz zawsze jest 
niewinny).

Pole karne – prostokąt 
wyznaczony przez białe linie 
w odległości 16 m od bramki, 
do którego, naprzeciw bramki, 
dołączone jest półkole, a mię-
dzy nim a bramką znajduje się 
jeszcze charakterystyczna bia-
ła kropka, tzw. punkt karny 
(służy do wykonywania rzutów 
karnych). Obszar ten wyznacza 
szczególne prawa zawodników. 
Tylko w jego obrębie bramkarz 
może łapać piłkę ręką. Sfaulo-
wanie zawodnika drużyny prze-
ciwnej w obrębie tego pola skut-

kuje natomiast prawie zawsze 
rzutem karnym zamienianym 
na gola. Stąd nieraz teatralne 
wywrotki zawodników na tym 
obszarze boiska.

Pomocnik – zawodnik po-
magający obrońcom i napastni-
kom, zgodnie z zasadami takty-
ki ustawiony zazwyczaj między 
jednymi a drugimi.

Poprzeczka – pozioma 
część bramki, stojąca na dwóch 
słupkach. Często piłka w nią tra-
fia.

Rozciągnięcie gry – ele-
ment taktyki gry; podanie (kop-
nięciem) piłki w poprzek boiska. 
Manewr mający na celu pomie-
szanie szyków obronie przeciw-
nika.

Rzut bramkowy – ma miej-
sce, gdy piłka zostanie przez 
przeciwnika wyrzucona poza 
końcową linię boiska. Piłkę wy-
kopuje się z linii pola bramko-
wego (bramkarz lub obrońca, 
zależy od tego, który lepiej ko-
pie).

Rzut karny – to pozwole-
nie przez sędziego na swobodne 
oddanie strzału na bramkę (czy-
li kopnięcie piłki nogą) z odle-
głości 10,92 m (12 jardów) przez 
zawodnika drużyny pokrzyw-
dzonej przez faul na zawodniku, 
który znajdował się w polu kar-
nym i już miał strzelić bramkę 
(zdobyć gola).

Rzut rożny – ma miejsce, 
gdy piłka zostanie przez zawod-
nika drużyny broniącej się wy-
słana poza końcową linię boiska. 
Piłkę, jak w większości rzutów 
w piłce nożnej, wprowadza się 
do gry kopnięciem. Zazwyczaj 
dośrodkowuje się ją na pole kar-
ne, co stwarza okazję do strze-
lenia bramki. Dlatego piłkarze 
przed wykonaniem tego ele-
mentu gry nerwowo się w polu 
karnym przepychają.

Rzut wolny – wznowienie 
gry po przerwie (spowodowanej 
gwizdkiem sędziego reagującego 
na faul czy spalony), polegające 

na wprowadzeniu piłki do gry 
przez jej kopnięcie z miejsca, 
w którym zostało dokonane 
przewinienie (złamanie regula-
minu gry). Gdy wykonywany jest 
blisko bramki, wymaga ustawie-
nia muru przez drużynę bronią-
cą się.

Rzut z autu – wprowadze-
nie piłki do gry po jej wypad-
nięciu poza boczną linię boiska. 
Rzut z autu polega na wrzuceniu 
piłki na boisko rękami (!) znad 
głowy, bez odrywania stóp od 
ziemi (żeby piłka nie poleciała 
za daleko). Wykonuje go zawod-
nik drużyny przeciwnej do tej, 
której zawodnik ostatni dotknął 
piłki.

Sędzia – człowiek, który pil-
nuje, by gra odbywała się zgod-
nie z zasadami. Skład sędziowski 
(widoczny na boisku) to biegają-
cy za piłkarzami i uciekający od 
piłki sędzia główny oraz „latają-
cy” przy bocznych liniach boiska 
z chorągiewkami dwaj sędzio-
wie boczni. Mniej przystojni od 
zawodników i ubrani na czarno. 
Sędzia jest kalosz, kiedy podej-
muje decyzję niezgodną z opi-
nią kibiców.

Sędzia główny – najważ-
niejszy spośród tych, którzy 
pilnują, by gra odbywała się 
zgodnie z zasadami. W razie po-
trzeby przerywa grę za pomocą 
gwizdka.

Sędzia boczny – pomaga 
sędziemu głównemu w pracy. 
Głównie polega to na sygnalizo-
waniu, czy podczas gry zawod-
nik nie znalazł się na pozycji 
spalonej.

Spalony – sytuacja, w której 
sędzia główny z niezrozumiałych 
powodów przerywa grę, a sędzia 
boczny unosi w górę chorągiew-
kę. Ich reakcja spowodowana 
jest tym, że zawodnik drużyny 
atakującej stał na pozycji spa-
lonej, czyli na połowie przeciw-
nika, między nim a bramką nie 
było dwóch zawodników druży-
ny przeciwnej. W ocenie sytu-
acji liczy się moment podania 
do niego piłki, a nie moment jej 
przyjęcia. Przepis służy uniknię-
ciu sytuacji, w której zawodnicy 
drużyny atakującej pałętaliby 
się w pobliżu bramki przeciwni-
ka, czekając na długie podanie. 
Wymusza kombinowanie na bo-
isku. Ogólnie lepiej nie próbo-
wać tego zrozumieć i nie wda-
wać się w dyskusje na ten temat 
z partnerem. 

Strzał – kopnięcie piłki 
w kierunku bramki przeciwnika 
z zamiarem, by do bramki do-
tarła. Można też strzelić głową.

Wślizg – sytuacja, w któ-
rej zawodnik wjeżdża pod nogi 
zawodnika drużyny przeciwnej 
ślizgając się po trawie w celu 
wykopnięcia piłki spod nóg te-
goż zawodnika. Jest czysty, jeśli 
udało się piłkę wykopnąć. Za-
mienia się w faul, gdy nogi śli-
zgającego się uderzają nie w pił-

kę, a w nogi zawodnika drużyny 
przeciwnej.

Wynik – pojęcie określa-
jące, ile razy drużynom udało 
się umieścić piłkę w bramce.  
Zazwyczaj wyraża się go przez 
dwie liczby przedzielone dwu-
kropkiem, np. 5:0, 2:2 albo 1:3. 
Nie należy pytać, kto strzelił 
pięć a kto zero goli, tylko zo-
baczyć, w jakiej kolejności wy-
mienione są drużyny. Np. Chiny 
– Australia 2:3 oznacza, ze Chiń-
czycy strzelili dwie bramki (dwa 
gole), a Australia 3. Zapis Argen-
tyna – Urugwaj 1:0 oznacza, ze 
Argentyńczycy zdobyli jedną 
bramkę (gola), a Urugwajczycy 
nie zdobyli żadnej.

Słupek – pionowa część 
bramki, podtrzymująca po-
przeczkę.

Siatka – zazwyczaj umiesz-
czona w tyle na bramce po to, 
żeby nie było wątpliwości, czy 
piłka wpadła do bramki, czy 
przeleciała obok niej. Siatką na-
zywa się też czasem puszczenie 
piłki między nogami zawodnika 
drużyny przeciwnej.

Skrzydłowy – nie ma nic 
wspólnego z aniołami ani pta-
kami. To określenie zawodnika, 
najczęściej pomocnika, który 
biega po prawej albo lewej stro-
nie boiska (nie środkiem), czyli 
na skrzydle.

Stoper – obrońca trzyma-
jący się zasadniczo najbliżej 
bramkarza własnej drużyny.

Strzelec bramki (strzelec 
gola) – to nie snajper mają-
cy na celu zniszczenie bramki 
czy zastrzelenie bramkarza. To 
zawodnik, któremu udało się 
umieścić piłkę w bramce, czyli 
zdobyć gola.

Taktyka – wbrew pozorom 
istnieje i na boisku nie wszystko 
odbywa się w myśl zasady „kupą 
mości panowie”. Podstawowym 
jej założeniem jest podział za-
wodników na obrońców, po-
mocników i napastników. Dwie 
pierwsze grupy dzielą się na 
„środkowych”, „prawych” i „le-
wych”. Trzeba włączyć męskie 
myślenie, by to zrozumieć.

Zawodnicy – ludzie kręcący 
się na boisku, mający doprowa-
dzić do tego, by piłka wpadła do 
bramki przeciwnika i nie dopu-
ścić do tego, by wpadła do wła-
snej. Dla rozróżnienia swoich od 
przeciwników zawodnicy tej sa-
mej drużyny ubrani są w jedna-
kowy strój, różniący się kolorem 
od stroju przeciwników. Wyjąt-
kiem są bramkarze, którzy dla 
odróżnienia się od reszty ubra-
ni są w stroje innego koloru. 
Uwaga: jeszcze inaczej ubrani 
są dwaj panowie latający z cho-
rągiewkami przy liniach i kolej-
ny, biegający za zawodnikami 
a uciekający przed piłką. To są 
sędziowie, zwani też arbitrami!

Celina Nałęcz
fot. pixabay/ilustracyjne
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

W pracy pojawią się problemy, których nie da się 
rozwiązać od ręki. To skutecznie popsuje ci nastrój, 
bo nie znosisz napiętej atmosfery. Spokojnie, sytu-
acja uspokoi się za kilka dni. Dobra passa zacznie 
ci sprzyjać i sam wpadniesz na twórcze rozwiązanie 
konfliktu. Będziesz też obdarzony wyjątkowym uro-
kiem osobistym. Twoja atrakcyjność nie przejdzie 
bez echa.

W pracy będzie ci wiodło się rewelacyjnie. Skupisz 
się na realizacji obowiązków, dotrzymasz terminów, 
więc spodziewaj się nagrody. Jeśli chcesz powalczyć 
o podwyżkę, to dobry moment. Głośno wymień swoje 
mocne strony, nie masz się czego wstydzić. Uda ci się 
nawiązać przyjaźń z kimś, kto od dawna cię intryguje. 
Znajdziecie wiele wspólnych tematów do rozmów.

Nie wymagaj od siebie zbyt wiele. Zwolnij, odpocz-
nij, wyjedź gdzieś na weekend. Zdrowie domaga się 
twojej uwagi. Zadbaj o kondycję fizyczną, najlepiej 
na łonie przyrody. Długie spacery albo bieganie po 
lesie dobrze ci zrobią. Możesz wybrać się na rand-
kę, ale ostrożnie podchodź do nowych znajomości. 
Ktoś będzie chciał cię oszukać i zawiedzie pokładane 
w nim zaufanie.

Coś cię wstrzymywało, ale teraz bez przeszkód 
możesz ruszyć do przodu. Masz w sobie mnóstwo 
energii i chęci do działania. Nie podchodź jednak 
do wszystkiego tak ambitnie. Trzeba też umieć od-
puszczać. Nie zajmuj się sprawami, na których się 
nie znasz, bo efekt będzie mizerny.

Na wszystko będziesz patrzeć przez różowe okulary. 
Nawet odkrycie, ile szans ostatnio zmarnowałeś nie 
wyprowadzi cię z równowagi. Poczujesz chęć do 
działania, skoczysz na głęboką wodę. I dobrze, bo 
okoliczności sprzyjają. W pracy dostaniesz do wy-
konania ważne zadanie. 

Ambitnie postanowisz poprawić swój status mate-
rialny i zaczniesz szukać dodatkowych zleceń. Może 
uda ci się chwycić dodatkowe zajęcie, które tak ci się 
spodoba, że zmienisz wizję swojej dalszej kariery za-
wodowej? W uczuciach stabilizacja i harmonia.

Tydzień na wysokich obrotach. Będziesz poganiać 
pracowników, domowników, a i tak nikt nie będzie 
w stanie za tobą nadążyć. Za kilka dni dojdziesz do 
wniosku, że po ciężkiej pracy należy ci się nagroda. 
Wybierzesz się na duże zakupy lub do SPA. Twoje 
otoczenie odetchnie z ulgą.

Gwiazdy wspierają cię w podejmowaniu szybkich 
decyzji, wykorzystaj to na niwie zawodowej. Działaj 
śmiało, bez wahania, a osiągniesz sukces. W miłości 
spodziewaj się romantycznych chwil. Partner zechce 
ci zrobić niespodziankę, zaprosi na kolację bądź za-
aranżuje wieczór we dwoje w domu. Poczujesz się 
kochany i doceniony. Okaż drugiej stronie, że też jest 
dla ciebie ważna.

Ktoś udzieli ci rady, która sprawi, że staniesz się bar-
dziej ostrożny w kontaktach z otoczeniem. Postano-
wisz zakończyć znajomości z toksycznymi osobami. 
Dojdziesz do wniosku, że nie musisz kontynuować 
relacji, nawet tych rodzinnych, skoro nie wnoszą do 
twojego życia nic dobrego. Po kilku dniach wolnego 
wrócisz do pracy i zabierzesz się za porządkowanie 
zaległych spraw.

Przed tobą kilka dni oddechu. Pozwól sobie na od-
poczynek. Dobrym pomysłem będzie odwiedzenie 
kosmetyczki czy wizyta u fryzjera. Zadbasz o siebie 
i od razu poczujesz się lepiej. Co więcej, spotkasz 
na swojej drodze dawnego wielbiciela. Czy stare 
uczucia odżyją na nowo? To zależy od twojej woli. 
Bliźnięta w stałych związkach niech nie zapominają 
o partnerach.

Świetny czas dla spraw biznesowych. Możesz polegać 
na swojej intuicji i zdaniu współpracowników. Two-
ja pozycja zawodowa umocni się. Są też widoki na 
awans. Spodziewaj się przypływu gotówki. Koniecznie 
zainwestuj kwotę, którą otrzymasz. Odezwie się do cie-
bie ktoś, o kim już prawie zapomniałeś. Uczucia odżyją 
na nowo.

Jeśli planujesz podjęcie ważnych decyzji, lepiej odłóż 
to na jakiś czas. Pamiętaj, że szczęście sprzyja tym, któ-
rzy z optymizmem i wiarą patrzą w przyszłość, a z tym 
u ciebie ostatnio krucho. Wyjdź do ludzi, spotkaj się 
z przyjaciółmi, to powinno poprawić ci nastrój. Może 
poznasz kogoś ciekawego? Siedzenie w domu nie 
przyniesie nic nowego.

Kolorowanki dla dzieci
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festiwal po nowemu
GMINA CIECHOCIN  Strzałem w dziesiątkę okazał się nowy pomysł wójta Jerzego Cieszyńskiego na formułę 
Festiwalu św. Jakuba. W sobotę na przystani w Elgiszewie pojawiły się tłumy

Do tej pory jakubowe święto 
pielgrzymów obfitowało w rajdy 
piesze, rowerowe, konne i kaja-
kowe. Na zakończenie rajdów or-
ganizowano spotkanie muzycz-
ne. W tym roku było inaczej.

– Pielgrzymi potrzebują też 
oddechu, odpoczynku, ukojenia 
dla zmysłów – mówił na rozpo-
częcie Festiwalu św. Jakuba Jerzy 
Cieszyński. – W tym roku tu, na 
naszej przystani w Elgiszewie, 
chcemy im to zapewnić. 

Tegoroczną ucztą dla zmy-
słów były dwa koncerty – Tom-
ka Kamińskiego z zespołem oraz 
kultowej, niezapomnianej grupy 
Skaldowie. Piosenki Tomka Ka-
mińskiego pozwoliły zebranym 
na przystani na chwilę refleksji, 
natomiast Skaldowie znanymi 
przebojami poderwali publicz-
ność do wspólnych śpiewów 
i zabawy. Słowa piosenki „Me-
dytacje wiejskiego listonosza” 
czy „Dziś prawdziwych cyganów 

już nie ma” Drwęca niosła aż do 
Torunia, a słynny przebój „Ku-
lig” publiczność śpiewała na dwa 
głosy.

– Jestem wdzięczy wójtowi 
Jerzemu Cieszyńskiemu, że mo-
głem w Elgiszewie zorganizować 
takie wydarzenie – mówi dyrek-
tor artystyczny tegorocznego 
festiwalu Tomek Kamiński. – To 
wspaniała uczta dla ducha, dla 
ducha pielgrzyma i mieszkańca 
gminy.

Ale koncert to nie wszystko. 
Tradycyjnie podczas jakubowe-
go spotkania wypiekano w piecu 
chlebowym chleb i pyszną droż-
dżówkę. Panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich w Elgiszewie, Świę-
tosławiu i Rudawiu serwowały 
swoje potrawy i wypieki. Nie za-
brakło też miodu, a to za sprawą 
pszczelarzy, którzy przypłynęli 
na przystań kajakami. Pszcze-
larze, wraz z włodarzem gminy, 
zasadzili na przystani lipę i za-

apelowali o ochronę pszczół.
– Tegoroczny festiwal bar-

dzo się nam podobał – mówią 
Maria i Henryk z Golubia-Do-
brzynia. – Skaldowie to zespół 
naszych najwspanialszych lat. 
Miło było ich zobaczyć na żywo 
i powrócić do starych dobrych 
przebojów. Już jesteśmy ciekawi 
jaki zespół będzie w przyszłym 
roku. Na pewno znów przyje-
dziemy.

Po koncercie zarówno To-
mek Kamiński, jak i Skaldowie 
rozdawali autografy. Do zespołu 
z półwiecznym dorobkiem w ko-
lejce ustawiały się nawet dzieci 
zafascynowane prostymi w sło-
wach i melodyjnymi przebojami 
z przekazem. Obszerna fotorela-
cja z tego wydarzenia oraz uję-
cia z rozdawania autografów i ze 
Skaldami na naszym portalu in-
ternetowym www.golub-cgd.pl.

Tekst i fot.
Celina Nałęcz

Tradycyjnie podczas festiwalu wypiekano chleb

Wójt Jerzy Cieszyński wraz z pszczelarzami posadził lipę

Nawet najmłodsi chcieli autografy

KGW z Rudawia również miało swoje stoisko

Podczas Festiwalu św. Jakuba wystąpił Tomek Kamiński z zespołem

KGW Świętosław serwowało pyszne potrawy

Skaldowie zagrali na przystani w Elgiszewie

Panie z KGW w Elgiszewie przygotowały poczęstunek
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Polscy zamachowcy
POSTACI  W historii Polski pojawiło się kilkunastu zamachowców. Ignacy Hryniewiecki zabił 
w 1881 roku Cara Aleksandra II. W 1922 roku Eligiusz Niewiadomski zastrzelił pierwszego prezy-
denta II Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza

Do najstarszej w historii 
próby zamachu w Polsce doszło 
w 1620 roku. 15 listopada szlach-
cic Michał Piekarski herbu Topór 
usiłował dokonać zamachu na 
króla Zygmunta III Wazę, przed 
kolegiatą św. Jana na ulicy Świę-
tojańskiej w Warszawie.

Zamachowiec zadał dwa 
ciosy czekanem, raniąc króla 
w plecy i powodując powierz-
chowne zadrapania prawej czę-
ści twarzy. Został powstrzy-
many przez nieliczną świtę 
królewską. Szczególnie zasłużyli 
się marszałek nadworny koron-
ny Łukasz Opaliński, który osło-
nił króla własnym ciałem, oraz 
królewicz Władysław, który ciął 
Piekarskiego szablą w głowę. 
Śledztwo z wykorzystaniem 
tortur w celu ujawnienia ewen-
tualnych wspólników nie wyja-
śniło przyczyny zamachu. 

Zeznania zamachowca stały 
się źródłem powiedzenia „pleść 
jak Piekarski na mękach”, ozna-
czającego: gadać bzdury, mówić 
od rzeczy. Jedną z poszlak było 
wcześniejsze pozbawienie Pie-
karskiego praw do zarządzania 
swoim majątkiem i ustanowie-
nie na nim sądowej kurateli jako 
niepoczytalnego, za co chciał ze-
mścić się na królu. Michał Pie-
karski został osądzony przez sąd 
sejmowy i stracony publicznie 
w Warszawie.

W 1867 roku szlachcic An-
toni Berezowski próbował za-
bić w Paryżu cara Aleksandra 
II. Car II przyjechał do stolicy 
Francji na gospodarczą wystawę 
światową. Berezowski, obecny 
na dworcu kolejowym w czasie 
powitania cara, podjął wtedy 
zamiar zastrzelenia Aleksandra. 
5 czerwca zakupił za 5 franków 
dwulufowy pistolet, a 6 czerw-
ca udał się w rejon hipodromu 
Longchamp w Lasku Bulońskim, 
którędy z parady wojskowej wra-
cał car z dwoma swoimi synami 
(Władimirem Aleksandrowi-
czem i późniejszym carem Alek-
sandrem III) oraz władcą fran-
cuskim Napoleonem III. Około 
17.00 Berezowski oddał strzał, 
jednak zmodyfikowany przez 
niego pistolet eksplodował przy 
wystrzale i kula trafiła w konia 
jednego z ochraniających impe-
ratora żołnierzy, raniąc również 
samego Berezowskiego. Tłum 
widzów pochwycił zamachowca. 

W czasie procesu Berezow-
ski oświadczył, że wykonał za-
mach bez wpływu innych osób 
lub organizacji, a motywowała 
go chęć walki o niepodległą Pol-

Trumna z ciałem prezydenta Narutowicza

skę i ukarania sprawcy cierpień 
narodu polskiego po powstaniu 
styczniowym. Wyraził też żal, 
że musiał dokonać zamachu 
w bliskiej Polsce Francji, naraża-
jąc tym interesy francuskie. Sąd 
wziął te okoliczności pod uwagę 
jako łagodzące i skazał oskarżo-
nego na dożywotnią katorgę na 
Nowej Kaledonii.

Osiem lat później innemu 
polskiemu zamachowcy udało 
się w końcu zabić cara Aleksan-
dra II. Był nim polski konspi-
rator i rewolucjonista, działacz 
terrorystycznej organizacji Na-
rodnaja Wola Ignacy Hrynie-
wiecki herbu Przeginia ps. Ko-
tek. 

W 1875 roku Hryniewiec-
ki zamieszkał w Sankt Peters-
burgu, gdzie rozpoczął studia 
matematyczne w Instytucie 
Technologicznym. Szybko zwią-
zał się z działaczami Narodnej 
Woli. Był jednym z założycieli 
konspiracyjnego pisemka Gaze-
ta Robotnicza. Sześć lat później, 
13 marca w Sankt Petersburgu 
na Newskim Prospekcie, rzucił 
bombę w powóz cara Aleksan-
dra II, od której zginął zarówno 
on, jak i car.

Śmierć cara przekreśliła pla-
ny wprowadzenia w Rosji nowo-
czesnego państwa konstytucyj-
nego z bardzo ograniczonym, ale 
jednak realnym udziałem ludu 
we władzy, który miał z podda-
nych przemienić się w obywate-
li. Tron po Aleksandrze II przejął 
bowiem jego syn Aleksander III 
(1881-1894), który powrócił do 
polityki despotyzmu, cofając 
wszystkie reformy demokra-
tyczne ojca.

Na Aleksandra III Polacy 
również przeprowadzili zamach. 
Okazał się on jednak niesku-
teczny. Józef Łukaszewicz, tak-
że członek organizacji Narodna 
Wola, nie zabił cara, ale został 
skazany na więzienie w Twier-
dzy Szlisselburskiej. W przygo-
towaniu zamachu uczestniczyli 
m.in. Bronisław Piłsudski oraz 
jego brat Józef Piłsudski i Alek-
sander Uljanow, starszy brat 
Włodzimierza Lenina. 

Odrodzoną Polską wstrzą-
snął w 1922 roku zamach na 
pierwszego prezydenta II Rze-
czypospolitej Gabriela Naruto-
wicza. Zamachowcem okazał 
się artysta Eligiusz Niewiadom-
ski. 16 grudnia 1922, w czasie 
otwarcia wystawy w warszaw-
skiej Zachęcie, obecny tam Nie-
wiadomski oddał w kierunku 
prezydenta Narutowicza trzy 

strzały z rewolweru. Prezydent 
zginął na miejscu. 

Niewiadomski nie bronił się 
i nie próbował uciec, policja od 
razu go aresztowała. Został ska-
zany przez sąd na karę śmierci, 
której sam dla siebie zażądał. 
W czasie procesu przyznał się, 
że przez pewien czas nosił się 
z zamiarem wykonania za-
machu na Józefa Piłsudskiego, 
uznając go głównym winowajcą 
demokratycznego i lewicowego 
rozkładu, który toczył jego zda-
niem Polskę. Zrezygnował z tego 
w momencie, gdy Józef Piłsudski 
zadeklarował, że nie zamierza 
się ubiegać o stanowisko Prezy-
denta RP. 

Co ciekawe, w 1959 roku 
polski elektryk Stanisław Ja-
ros próbował dwukrotnie zabić 
Władysława Gomułkę oraz Ni-
kitę Chruszczowa. Pierwszego 
zamachu dokonał 15 lipca 1959 
w czasie wizyty delegacji rzą-
dowej w sosnowieckiej dzielnicy 
Zagórze. W delegacji byli Nikita 
Chruszczow, Władysław Gomuł-
ka i I sekretarz Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR w Katowicach 
Edward Gierek. Materiały wy-
buchowe wykradł z fabryki ko-
tłów, w której pracował. Bomba 
umieszczona na drzewie wybu-
chła, ale nie wyrządziła nikomu 
krzywdy. Kolejnego zamachu 
dokonał 3 grudnia 1961, pod-
czas kolejnej wizyty  Gomułki 
w Sosnowcu. Tym razem bom-
bę odpalono zbyt późno, już po 
przejeździe konwoju rządowe-
go. W wyniku wybuchu ciężko 
ranny został mężczyzna, który 
zmarł w szpitalu. Ranne w za-
machu dziecko zostało częścio-
wo sparaliżowane.

Milicja badająca resztki 
bomby zabezpieczone na miej-
scu zdarzenia ustaliła, że bombę 
przygotowała osoba, posiadają-
ca wiedzę z zakresu elektrome-
chaniki, zamieszkała w pobliżu 
miejsca zdarzenia. W ten sposób 
wytypowano 50 osób i przeszu-
kano ich mieszkania. W domu 
Jarosa znaleziono sprzęt i mate-
riały, które użył do przygotowa-
nia bomby. 1 stycznia 1963 został 
skazany na śmierć, cztery dni 
później został powieszony.

Ostatni zamach, którego 
dokonał urodzony w Zakopa-
nem Janusz Waluś miał miejsce 
w Republice Południowej Afryki 
w 1993 roku. Waluś w 1981 roku 
wyemigrował do Republiki Połu-
dniowej Afryki. Sześć lat później 
przyjął południowoafrykańskie 
obywatelstwo. Po kilku latach 

zaangażował się w działalność 
National Party. 10 kwietnia 
1993 roku dokonał zamachu na 
czarnoskórego lidera komuni-
stów Chrisa Haniego, którego 
zastrzelił pod jego domem. Tra-
fił go dwoma pociskami, w gło-
wę i brzuch. Dla pewności do-

bił leżącego dwoma strzałami 
w skroń. Janusz Waluś nie pró-
bował uciekać. Został skazany 
na karę śmierci, jednak wyrok 
zamieniono na dożywotnie wię-
zienie. 

oprac. Szymon Wiśniewski
fot. internet

Cara Aleksandra II w zamachu zabił Ignacy Hryniewiecki

Cara Aleksandra III Polacy próbowali zabić kilkakrotnie
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OGŁOSZENIA
DROBNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo – GABAR Wrocki. 
tel. 601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agroturystyka

Auto Moto
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Dom

Domy weselne / sale

Doradztwo i inwestycje

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

Rolnictwo

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

Sprzedam jęczmień tel. kontaktowy 
56 683 76 12

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

Sprzedam ziemię rolną 5,70 ha. 
Piórkowo. Tel. 889 091 206 

Sprzedam ziemię rolną 5,70 ha. 
Piórkowo. Tel. 889 091 206 

Sprzedam ziemię rolną, 2 ha, przy 
asfalcie. Wielgie. Tel. 793 120 390 

Sprzedam ziemię rolną 7 ha w miej-
scowości Wilczewo. Kontakt pod 
numerem 720 779 803

Sprzedam jęczmień pszenicę 
Zbójenko 9. Tel. 665 772 484

Sprzedam ziemię rolną klasy IIIB 
w Radominie o pow. 1,10 ha. Tel. 
603 778 327. Proszę dzwonić po 
20:00

Sprzedam przyczepę 10 500 zł, 
kombajn Bizon Z056, rok produkcji 
1982, sieczkarnia i stół do rzepaku. 
Tel. 784 544 325 

Różne

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

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

Usługi

Auto-Montana od 14 lat profesjonal-
ny montaż instalacji LPG do każdej 
pojemności Mechanika/Elektrome-
chanika aut 512388513

Przewóz maszyn rolniczych do 10 
ton, tel. 600 990 042

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

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

Drewno/Węgiel

DREWNO OPAŁOWE,  KOMIN-
KOWE,  STEMPLE BUDOWLANE 
SPRZEDAM  TEL. 605 338 356

Kupię/Sprzedam

Sprzedam kanapę, garderobę, dy-
wan, futro damskie. Tel. kontaktowy 
532 834 892, GOLUB DOBRZYŃ

Sprzedam króliki młode dwa miesią-
ce mają 691 383 285

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 Drwęcy, Rodzone, 
ok.1000m2, cena za metr 20zł. Tel. 
605 099 422

Sprzedam działki budowlane i re-
kreacyjne w Rodzonem.ok.1000m2.
Cena za m2 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 

Praca

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

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
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Praca

Nieruchomości

Drewno/węgiel
Rolnictwo

Różne

Usługi
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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,

 ciasta i torty
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Kupię/Sprzedam

R
 E

 K
 L

 A
 M

 A



Czwartek 14 czerwca 201830 społeczeństwo GOLUB–CGD.PL

40-osobowa grupa Węgrów 
reprezentowała  Prinz Gyula Álta-
lános Iskola, czyli szkołę podstawo-
wą w miejscowości Puspokmolnari 
na zachodnich Węgrzech. Od półto-
ra roku współpracuje ona ze Szkołą 
Podstawową w Węgiersku. W tym 
czasie obie placówki zorganizo-
wały kilka mniejszych i większych 
przedsięwzięć. Dzieci z Polski uczy-
ły się podstaw języka węgierskiego, 
natomiast ich węgierscy przyjacie-
le – języka polskiego. W czerwcu 
ubiegłego roku grupa z Węgierska 
odwiedziła na Węgrzech szkołę 
partnerską, a tym razem przyszła 
kolej na rewizytę.

Szkoła Podstawowa w Węgier-
sku otrzymała wsparcie z ambasady 

Węgier w Polsce. Napisano projekt 
pt. „Węgiersk świętuje z Węgrami”, 
który otrzymał dofinansowane 
z Węgiersko–Polskiego Programu 
Współpracy Pozarządowej 2018.

5 czerwca, dzięki gościnności 
Zamku Golubskiego, w jego kom-
natach odbyła się promocja książki 
edukacyjnej poświęconej polsko-
węgierskiej historii. Została ona 
ozdobiona pracami uczniów z obu 
partnerskich szkół. 6 czerwca Wę-
grzy zwiedzili szkołę w Węgiersku 
oraz wzięli udział we wspólnych 
zajęciach edukacyjnych. Obie stro-
ny wymieniły się upominkami, 
a dzieci miały czas na poznanie się 
lub odnowienie znajomości zawią-
zanych rok temu. Punktem kulmi-

nacyjnym dnia była inscenizacja 
meczu między Polską a Węgrami 
z 1921 roku:

– Chcieliśmy w ten sposób 
uczcić 100-lecie niepodległości – 
mówi Urszula Arentowicz, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Węgiersku. 
– Był to pierwszy mecz reprezen-
tacji Polski w historii. Tylko Węgrzy 
przyjęli naszą ofertę meczu. Przy-
gotowania do inscenizacji obejmo-
wały zaprojektowanie strojów re-
tro, opracowanie  scenariusza oraz 
zakup specjalnych, zabytkowych 
piłek. W tym ostatnim pomógł 
nam sklep Family Sport, któremu 
dziękujemy za ufundowanie jednej 
z piłek. Dziękuję także gminie, soł-
tysom, radnym, kołom gospodyń 

i wszystkim tym, którzy pomogli 
w przygotowaniu tej wizyty.

Mecz zakończył sie zgodnie 
z historyczną prawdą wynikiem 0:1 
dla Węgrów. Po ostatnim gwizdku 
dzieci zagrały mecz już bez scena-
riusza. To spotkanie Polska wygrała 
3:0. Węgrów w swoich wsiach te-
matycznych przyjęły także spo-
łeczności wsi: Węgiersk i Macikowo. 
W Węgiersku panie z miejscowego 
KGW przygotowały poczęstunek 
oraz warsztaty. W Macikowie goście 
zwiedzili ogród ziołowy oraz wzięli 
odział w przygotowanych zajęciach 
z decoupage.

– Mam nadzieję, że współ-
praca obu szkół będzie się rozsze-
rzać, a może do tego dołączy także 
współpraca samorządów – pod-
kreślał podczas promocji książki 
Marek Ryłowicz, wójt gminy Golub-
Dobrzyń. 

Wycieczka była pod wrażeniem 

gościnności oraz naszej przyrody. 
– Węgrzy zazwyczaj w Polsce 

dojeżdżają do Krakowa. Nie udają 
się na północ, a szkoda, bo jest tu 
tyle do zobaczenia. Jest tu zupełnie 
inaczej niż u nas. Przede wszystkim 
jest bardzo zielono. Przyroda jest 
niesamowita, w widoki zapierają 
dech. Szczególnie piękne są tutej-
sze wzgórza w okolicach Węgierska 
i Dulska. Zostaliśmy wręcz przytło-
czeni gościnnością. Nie spodziewa-
liśmy się tego – mówi Józing An-
tal, nauczyciel języka angielskiego  
w  Prinz Gyula Általános Iskola.

W czwartek goście z Węgier 
zwiedzili Toruń oraz zostali podjęci 
w Urzędzie Marszałkowskim w To-
runiu. Wieczorem odbyło się spo-
tkanie integracyjne uczniów i na-
uczycieli. Później przyszedł trudny 
czas pożegnań.

Tekst i fot.
(pw)

węgiersk świętował z Madziarami
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Przez trzy dni 40-osobowa grupa z Węgier przebywała w naszym powiecie. 
W tym czasie odbyła się premiera wspólnej książki oraz mecz piłkarski rodem z 1921 roku

O G Ł O S Z E N I E
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Trzy punkty z Pomorzaninem Serock
W 28. kolejce kujawsko-pomorskiej okręgówki Promień Kowalewo Pomorskie 
grał u siebie z zespołem Pol-Osteg Pomorzanin Serock. Gospodarze po ciekawym 
pojedynku triumfowali 2:0.

Piłka Nożna

Nasi zawodnicy przystępowali 
do sobotniego spotkania z chęcią 
zrehabilitowania się za ubiegłoty-
godniowy blamaż. „Promyczek” 
w mocno eksperymentalnym 
składzie, z trzecim bramkarzem 
pomiędzy słupkami, przegrał z KS
-em Łochowo aż 1:8. Przewagę 
psychologiczną mieli więc goście, 
którzy w ubiegłym tygodniu pew-
nie pokonali Flisaka Złotorię 4:0. 

Obie drużyny zajmują miej-
sca w środku tabeli, toteż było 
pewne że nie będą zbytnio for-
sować tempa. Dodatkowym mi-
nusem był lejący się z nieba żar, 
który doskwierał obu jedenast-
kom. W pierwszej połowie na in-
dywidualne wyróżnienie zasłużył 
zdecydowanie Piotr Walaszkow-
ski. Był to najaktywniejszy za-
wodnik gospodarzy, który swoimi 
rajdami raz za razem uprzykrzał 
życie defensorom Pomorzanina. 
Kilka groźnych sytuacji mieli też 
goście, ale świetnie spisywał się 

powracający do bramki Dybka. 
W 25. minucie Miłosz Korpalski 
postraszył naszego golkipera sil-
nym strzałem, jednak ten nie dał 
się zaskoczyć. Dwie kolejne groź-
ne sytuacje, w 30. i 33. Minucie, 
także w porę wyjaśnił zawodnik 
z numerem 68 na plecach. Sędzia 
zaprosił oba zespoły na przerwę 
przy stanie 0:0.

Druga połowa toczyła się 
w podobnym tempie co pierwsza. 
Zespoły próbowały konstruować 
składne akcje i wyjść na prowadze-
nie. Około 60. minuty Dybka po-
pisał się kolejnymi dwiema znako-
mitymi interwencjami i uchronił 
swój zespół przed stratą bramki. 
Kilka minut później prawą stroną 
boiska ruszył Dawid Pawlewicz, 
jednak jego słaby strzał nie był 
w stanie zagrozić bramkarzowi 
Pomorzanina. W końcu jednak ok. 
70. minuty Bartosz Jagielski silnym 
strzałem zza pola karnego wypro-
wadził kowalewską jedenastkę na 

jednobramkowe prowadzenie, ku 
uciesze kilkunastu lokalnych kibi-
ców. Pod koniec spotkania chwa-
lony wcześniej Piotr Walaszkow-
ski w końcu dopiął swego i ustalił 
wynik spotkania na 2:0. Dwunaste 
zwycięstwo w tym sezonie stało 
się faktem. 

W następnej kolejce pod-
opieczni Dariusza Rozwadowskie-
go podejmą u siebie Flisaka Złoto-
ria. Początek spotkania w sobotę 
o godzinie 16.00 na stadionie przy 
ulicy Chopina.

Tekst i fot.
(LB)

Zwycięstwo na zakończenie
PIŁKA NOŻNA  W ostatniej, 20. kolejce sezonu II grupy toruńskiej B-klasy Saturn Ostrowite podejmował 
na własnym boisku Wisłę Grudziądz. Nasi zawodnicy wygrali 1:0 po golu Pawła Licznerskiego

Przed tym spotkaniem obie 
drużyny nie walczyły już o nic. 
W bardzo spolaryzowanej tabe-
li „Serie B” ani Wisła, ani Saturn 
nie miały już szans na dogonienie 
lidera z Osieka. Toteż niedzielne 
spotkanie zapowiadało się na ty-
powy mecz przyjaźni, w którym 

w ruch nie pójdą łokcie.
Jeszcze przed spotkaniem 

doszło do dość zabawnej sytuacji. 
Część zawodników gości pomyli-
ła miejscowości, wskutek czego 
wylądowali oni w oddalonym o 25 
km Ostrowitem... rypińskim. Na 
szczęście w porę udało naprawić 

się ten błąd i obie drużyny nie-
mal w samo południe rozpoczęły 
spotkanie. Już chwilę po pierw-
szym gwizdku, wskutek bardzo 
wysokiej temperatury, niektórzy 
zawodnicy sugerowali sędziemu, 
że starczy już tej piłkarskiej uczty 
i może warto byłoby skrócić spo-
tkanie o jakieś 80 minut. Arbiter 
pozostał jednak niewzruszony 
i mecz toczył się dalej.

Pierwsze minuty spotkania to 
dużo gry górnymi piłkami i dość 
radosny futbol. Piłka, niczym na 
sopockiej plaży, skakała od za-
wodnika do zawodnika. W pierw-
szym kwadransie widoczna była 
lekka przewaga gości, którzy jed-
nak nie byli w stanie zaskoczyć 
niczym specjalnym strzegącego 
bramki Saturna Damiana Ożóga. 
Po chwilowej przewadze gości, do 
głosu zaczęli stopniowo docho-
dzić gospodarze. Dwoma celnymi 
podaniami diagonalnymi popi-
sał się Tomasz Maruszak, jednak 

w obu przypadkach adresat po-
dań, Kamil Falkiewicz, wykazywał 
się dużą niefrasobliwością. Swoje 
szanse miał też Kamil Pietruszyń-
ski, ale strzał nie sprawił proble-
mu bramkarzowi Wisły. W 42. 
minucie goście mieli doskonałą 
okazję na objecie prowadzenia, 
jednak Damian Ożóg ofiarnie rzu-
cił się pod nogi napastnika i zaże-
gnał niebezpieczeństwo. 

Druga połowa rozpoczęła się 
kilka minut wcześniej, ponieważ 
obie drużyny stwierdziły, że nie 
ma co zwlekać i lepiej poświęcić 
resztę dnia na przyjemniejsze 
rzeczy niż bieganie w takim upale. 
Po wznowieniu silnym strzałem 
popisał się Sebastian Dziankow-
ski, piłka niestety powędrowała 
nad poprzeczką. W końcu jednak 
nielicznie zgromadzeni kibice 
mogli oklaskiwać bramkę swo-
ich ulubieńców. Lis pola karnego 
Paweł Licznerski nie dał szans 
bramkarzowi gości i zrobiło się 

1:0 dla „Kosmicznych”. Kilka sytu-
acji, podobnie jak w pierwszej po-
łowie, miał Kamil Falkiewicz, jed-
nak nie był w stanie znaleźć drogi 
do bramki. Kibice zastanawiali 
się, czy zawsze i wszędzie nasz 
napastnik tak marnuje „setki”. 
Saturn był drużyną lepszą i szu-
kał drugiej bramki. Licznerski był 
bardzo aktywny i pokazywał się 
do podań, jednak koniec końców 
nie udało się podwyższyć prowa-
dzenia. 

Saturn Ostrowite z dorob-
kiem 45 punktów kończy ligowe 
zmagania w B-klasie na trzecim 
miejscu.

Tekst i fot. (LB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

SATURN OSTROWITE 
VS.

WISŁA GRUDZIĄDZ

1 (0: 0) 0
Gole

Licznerski

PROMIEŃ KOWALEWO 
POMORSKIE

VS.
POMORZANIN SEROCK

2 (0: 0) 0
Gole

Jagielski, Walaszkowski



salnie w dobrym występie może 
pomóc także kontuzja, której 
doznał w trakcie sezonu. Dzięki 
niej miał więcej czasu na odpo-
czynek niż inni topowi zawod-
nicy.

Piotr Marcinkowski, 
napastnik KS-u 
Sokół Radomin
1. Oczywiście, serce wyrywa 

się z piersi i chciałoby powie-
dzieć, że Polska, jednak patrząc 
realnie, moim zdaniem najwięk-
sze szanse na zdobycie pucharu 
świata mają Niemcy i Brazylia. 
Kadry tych drużyn są bardzo 
szerokie, mają jakość, o której 
inne drużyny mogą tylko poma-
rzyć. 

2. Mam nadzieję, że jak naj-
lepiej. Kadra ze zgrupowania 
na zgrupowanie wygląda coraz 
lepiej, a bacznie się temu przy-
glądam. Cieszy mnie postawa 
selekcjonera, który analizuje 
każdego zawodnika, którego 
obserwuje. Liczy jego dokład-
ne podania, ile przebiegł, gdzie 
najlepiej się porusza itd. To po-
skutkuje, mam nadzieję że już 
na tych mistrzostwach. 

3. Tutaj też celuję w Polskę, 
jednak nie jest to mój jedyny 
typ. Moim zdaniem Islandia też 
może sprawić niemałą niespo-
dziankę. 

4. Nie mam zdania. Tego ra-
czej nikt nie przewidzi, to piękno 
futbolu nie wiedzieć kto wygra, 
kto przegra. Tak samo jest z naj-
lepszym zawodnikiem. Mam tyl-
ko cichą nadzieję, że będzie to 
zawodnik z Polski np. Piotrek 
Zieliński, jednak tego nie prze-
widzimy. Poprzednie turnieje 
nam to pokazywały. Diego For-
lan, James Rodrigues czy Renato 
Sanches... czy ktoś wiedział, że 
to o nich będzie najgłośniej po 
wielkich turniejach? 

Brazylii oraz jeden z trzech naj-
lepszych zawodników świata. 
Na pewno zrobi wszystko, by 
poprowadzić swoją drużynę do 

tryumfu.
Paweł Szramka, 
poseł Kukiz 15
1. Chciałbym, żeby to była 

Polska. Jednak jak wiadomo, na 
mundialu zawsze silni są Hiszpa-
nie i Niemcy. Ponadto nie wolno 
lekceważyć drużyn z Ameryki 
Południowej, które prezentują 
odmienny futbol i zawsze mogą 
zaskoczyć. Niemniej jednak, 
trzymam kciuki za Polskę. 

2. Mamy bardzo dobrą dru-
żynę. Śmiem twierdzić, że obec-
ną reprezentację można porów-
nać do legendarnych „Orłów 
Górskiego”. Dlatego myślę, że 
realnie stać nas na wyjście z gru-
py. Co będzie dalej, zależy też od 

przeciwników, z którymi przyjdzie 
nam się ewentualnie mierzyć. My-
ślę, że stać nas na dojście co naj-
mniej do półfinału.

3. Myślę, że po pierwszych 
meczach grupowych taki czarny 
koń się wyłoni. Ja zawsze trzy-
mam kciuki za słabsze drużyny, bo 
tam brak klasowych zawodników 
nadrabiany jest często dużą wolą 
walki, co czasami decyduje o wy-
graniu meczu. Ciężko mi wskazać 
jedną drużynę, aczkolwiek mam 
nadzieję, że nie będzie to żaden 
z grupowych rywali Polski.

4. Liczę na Polaków. Robert 
Lewandowski jest kluczowym 
zawodnikiem naszej reprezenta-
cji, ale niestety na pewno będzie 
dobrze pilnowany. Może któryś 
z młodych zawodników, np. ewen-
tualny zastępca Kamila Glika – Jan 
Bednarek. Jak pamiętamy, w ostat-
nich mistrzostwach to Michał Paz-
dan był bardzo pozytywną posta-
cią, więc mam nadzieję, że i tym 
razem historia się powtórzy.

(LB)
fot. nadesłane

Sławomir Rożek, 
trener KS-u 
Sokół Radomin
1. Wcześniej stawiałem na 

Niemców. W tym momencie 
myślę, że to Hiszpania zdobę-
dzie tytuł. Drużyna ze stoli-
cy tego kraju odniosła sukces 
w piłce klubowej. Posiadają wie-
lu doświadczonych zawodników, 
a nowy trener Julen Lopetegui 
wprowadził sporo młodych, 
głodnych sukcesu zawodników. 
Myślę, że ta mieszanka wypali. 
Widać było w meczach elimina-
cyjnych, że dobrze się rozumie-
ją.  

2. Myślę, że wyjdziemy z gru-
py, sukcesem będzie dojście do 
ćwierćfinału, ale obawiam się, 
że skończymy na 1/8. 

3. Tu stawiam na Chorwację. 
Chorwacja posiada niesamowi-
tego Modricia, który prezentu-
je świetną formę w ostatnich 
sezonach. Pozostali grają regu-
larnie w mocnych drużynach. 
W linii obrony Lovren – Liver-
pool, w ataku Madziukić – Juve. 
Mają liderów w każdej formacji, 
do tego mocny środek pomocy: 
Modrić, Rakitić, Kovacić. To cie-
kawa drużyna.

4. Myślę, że gwiazdą turnieju 
zostanie Neymar, mimo iż osobi-
ście nie jestem jego fanem. Wia-
domo, że to świetny zawodnik, 
a przy tym indywidualista. Jest 
niejako naturalnym następcą C. 
Ronaldo i Messiego. Jako, że nie 
wróżę reprezentacji Portugalii 
i Argentyny dobrego występu, 
stawiam na Neymara, bo mam 
wrażenie, że to właśnie Brazylia 
zajdzie daleko. Poza tym trzeba 
pamiętać, że największe gwiaz-
dy mogą być zmęczone długim 
sezonem. Neymarowi paradok-

Łukasz Kierzkowski, 
trener MKS-u 
Drwęca Golub-Dobrzyń

1. Wydaje mi się, że najsil-
niejszą drużyną naszego globu 
zostanie reprezentacja Niemiec. 
Nasi zachodni sąsiedzi mają 
obecnie niesamowita gene-
racje piłkarzy. Ostatni turniej 
U-21 w Polsce pokazał, że ten 
kraj może wystawić trzy jede-
nastki na mistrzostwa. Ponadto 
w każdej formacji grają piłkarze, 
którzy stanowią o sile swoich 
klubowych zespołów (Bayern, 
Juventus, Real, PSG). Ich skład 
jest mieszanką młodości z za-
wodnikami, którzy byli już na 
wielu dużych imprezach. Grają 
bardzo ofensywny futbol, ale 
nie zapominają o równowadze 
w defensywie.

2. Chciałbym, aby Polska 
zaszła jak najdalej w turnieju, 
ale najbardziej prawdopodobny 
scenariusz to wyjście z grupy. 
Ćwierćfinał byłby dużym sukce-
sem. 

3. Stawiam na reprezentację 
Chorwacji. Ich sukcesu upatru-
ję w doświadczonych zawod-
nikach, ogranych na wielkich 
imprezach, takich jak Corluka 
czy Lovren. Maja niesamowitą 
drugą linię – Kovacic, Rakitić, 
Modrić, Brozović oraz silny atak 
– Perisić i Mandżukić. Jest to 
naród, który w moim odczuciu 
cały czas jest głodny sukcesów. 
Mentalność Chorwatów plus do-
świadczenie może dać mieszan-
kę wybuchową. 

4. Najlepszym zawodnikiem 
mistrzostw będzie „mózg” re-
prezentacji Niemiec, trochę nie-
doceniany w klasyfikacji do Zło-
tej Piłki, Toni Kroos. 

Damian Ożóg,
bramkarz UKS-u 
Saturn Ostrowite

1. Mistrzem świata praw-
dopodobnie zostanie Brazylia. 
Drużyna prowadzona przez Tite 
będzie chciała zmyć z siebie bla-
maż, jakim był ostatni mundial, 
rozgrywany na własnej ziemi, 
gdy w półfinale ulegli Niemcom 
aż 7-1. Mają odpowiednio zba-
lansowaną drużynę z zawodni-
kami klasy światowej na każdej 
pozycji. Marcelo, Casemiro, Co-
utinho, Neymar – to po prostu 
nie może się nie udać!

2. Polska grupa jest najbar-
dziej nieprzewidywalna, podob-
na do tej z ME 2012. Każdy może 
wyjść z tej rywalizacji. Mocno 
trzymam kciuki za jak najlepszy 
wynik naszej kadry. Uważam, że 
awansujemy z drugiego miejsca, 
będąc tuż za Kolumbią. Stawką 
meczu z Senegalem będzie wyj-
ście z grupy, tak więc koniecznie 
trzeba to spotkanie wygrać. My-
ślę, że wyjście z grupy będzie sa-
tysfakcjonowało wszystkich pol-
skich kibiców, biorąc pod uwagę 
to, że w 1/8 czekać na nas mogą 
Anglicy lub Belgowie. Apetyt bę-
dzie rósł w miarę jedzenia.

3. Myślę, że nie dojdzie do 
takiej sytuacji jak chociażby na 
ostatnich ME, gdzie Islandia czy 
Walia grały w ostatnich fazach 
pucharowych. Na ostatnich MŚ 
„czarnym koniem” była Kolum-
bia oraz Kostaryka. Jeśli miał-
bym kogoś wskazać to byłaby to 
bez wątpienia Belgia. To „czarny 
koń” tego turnieju, z De Bruyne 
oraz Hazardem na czele.

4. Gwiazdą turnieju zosta-
nie nie kto inny jak Neymar. Siła 
napędowa ataku reprezentacji 
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Futbolowa gorączka
PIŁKA NOŻNA  W tym tygodniu startują mistrzostwa świata w piłce nożnej. Zapytaliśmy osoby związane 
ze sportem, ale nie tylko, o ich przewidywania w związku z mundialem. Zadaliśmy cztery pytania: 1. Kto 
wygra mundial?, 2. Jak wypadnie Polska?, 3. Kto będzie „czarnym koniem” mistrzostw?, 4. Kto zostanie kró-
lem strzelców?


