
Na stronie BIP urzędu miasta Golubia-Dobrzynia upubliczniono tajne dane

Oświadczenia majątkowe to 
oświadczenia o stanie majątku wła-
snego i współmałżonka, które jest 
obowiązkowe dla posła, senatora, 
ministra, sędziego, prokuratora, 
referendarza, asesora sądowego, 
asesora prokuratury, radnego jed-
nostki samorządu terytorialnego 
(rady miasta, gminy lub powiatu 
albo sejmiku województwa), kie-
rownika jednostki organizacyjnej 
jednostki samorządu terytorialne-
go, skarbnika lub sekretarza jed-

nostki samorządu terytorialnego, 
osoby zarządzającej samorządową 
osobą prawną lub osoby wydającej 
decyzje administracyjne – odpo-
wiednio w związku z rozpoczęciem 
i upływem kadencji, powołaniem 
lub odwołaniem ze stanowiska, 
zatrudnieniem lub rozwiązaniem 
umowy o pracę, jak również co-
rocznie do 31 marca. 

Takie też oświadczenia złożyli 
radni Rady Miasta Golubia-Dobrzy-
nia za rok 2017. Po złożeniu takie 

dokumenty publikuje się na BIP-ie 
urzędu do wiadomości publicznej. 
Tak zrobiono i u nas tyle, że popeł-
niono karygodny błąd. Ujawniono 
dane, które są tajne. Podczas pu-
blikacji nie zasłonięto (mimo, że 
w poprzednich latach to prakty-
kowano) części „B” oświadczenia, 
zawierającej adresy zamieszkania 
i nieruchomości radnych. Czy ma-
gistrat mógł tak zrobić? Pytamy 
prawnika.

dokończnie na str. 5

GOLUB-DOBRZYŃ  Święto miasta z kiepską frekwencją

W weekend w naszym mieście zostały zorganizowane uroczystości 
upamiętniające 67. rocznicę połączenia Golubia i Dobrzynia w jeden 
organizm miejski i 450. rocznicę urodzin Anny Wazówny. 
Zastrzeżenia można mieć jednak do promocji tak ważnej uroczystości, 
bo frekwencja pozostawiała wiele do życzenia. Na zdjęciach: odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej Franciszka Golusa (górne) i wręczenie tytułu „Zasłu-
żony dla Golubia-Dobrzynia” Edwardowi  Bartkowskiemu (dolne). Więcej 
na stronie 26. 
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Kosztowny 
błąd burmistrza?

GOLUB-DOBRZYŃ  W Biuletynie Informacji Publicznej mia-
sta zamieszczono oświadczenia majątkowe radnych. Nie za-
słonięto jednak części niejawnej, w której są zawarte dane 
chronione ustawą. I tak burmistrz wrzucił do sieci informa-
cje, za które mogą posypać się pozwy, bo złamano prawo
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Gmina Zbójno

W sobotę mieszkańcy 
Działynia i okolic 
bawili się na pikniku

str. 8

Gmina Radomin

Sokół Radomin 
blisko spadku do 
„okręgówki”

str. 31



Ogłoszenie o naborze wniosków - rewitalizacja
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” (dalej: LGD) informuje o moż-
liwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty 
inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)
Numer konkursu nadany przez 

Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: 
RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18 / 
Numer konkursu LGD: 3/2018

Przedsięwzięcie LSR 3.2.2.: 
Działania infrastrukturalne przy-
czyniające się do rewitalizacji spo-
łeczno-gospodarczej miejscowości 
wiejskich (EFRR)

Typ projektu SZOOP: Dzia-
łania infrastrukturalne przyczy-
niające się do rewitalizacji spo-
łeczno-gospodarczej miejscowości 
wiejskich – w szczególności o du-
żej koncentracji negatywnych zja-
wisk społecznych – zmierzające 
do ożywienia społeczno-gospodar-
czego danego obszaru i poprawy 
warunków uczestnictwa osób za-
mieszkujących obszary problemo-
we w życiu społecznym i gospo-
darczym.

Oś Priorytetowa 7 Działanie: 
7.1 Rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność (dalej: RLKS)

I. Terminy: wnioski można 
składać w terminie: 01.06.2018 r. – 
25.06.2018 r. Termin rozstrzygnię-
cia konkursu – IV kwartał 2018 r.

II. Miejsce składania wnio-
sków: Wnioski o dofinansowanie 
projektów należy składać w biurze 
LGD „Dolina Drwęcy”: Plac 1000-
lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń, 
w dni robocze tj. od poniedział-
ku do piątku, w godz. poniedzia-
łek, wtorek, czwartek od 10:00 do 
18:00, środa, piątek od 08:00 do 
16:00.

III. Sposób składania wnio-
sków o dofinansowanie: Formu-
larz wniosku o dofinansowanie 
projektu należy w pierwszej kolej-
ności wypełnić i wysłać w Gene-
ratorze Wniosków o Dofinanso-
wanie dla RPO WK-P (dalej: GWD) 
dostępnym na stronie interneto-
wej: https://generator.kujawsko-
pomorskie.pl., zgodnie z Instrukcją 
użytkownika GWD oraz Instrukcją 
wypełniania wniosku o dofinanso-
wanie projektu. Wersję ostateczną 
wypełnionego i zatwierdzonego 
w GWD formularza wniosku o do-
finansowanie należy wydrukować 
i złożyć wraz z załącznikami i pi-
smem przewodnim w biurze LGD, 
w terminie naboru. Wniosek o do-
finansowanie w wersji papierowej 
należy złożyć w 2 egzemplarzach: 
1 egzemplarz: oryginał formularza 
wniosku + komplet załączników 
i 2 egzemplarz: kopia formularza 
wniosku + kopia kompletu załącz-
ników. Wniosek o dofinansowanie 
może być dostarczony osobiście lub 
przez posłańca lub poprzez nada-
nie w polskiej placówce pocztowej 

– decyduje data wpływu do Biura 
LGD. W celu sprawniejszej wery-
fikacji wniosków o dofinansowa-
nie zaleca się składanie wniosków 
w formie papierowej osobiście lub 
przez posłańca. Wnioski o dofinan-
sowanie złożone wyłącznie w GWD 
lub w formie papierowej bez wy-
korzystania GWD nie będą trakto-
wane jako złożone w odpowiedzi 
na konkurs, tym samym projekty 
których dotyczą nie będą podlega-
ły ocenie.

IV. Kto może składać wnioski: 
Wniosek o dofinansowanie projek-
tu może zostać złożony przez: jed-
nostkę samorządu terytorialnego, 
związek jednostek samorządu te-
rytorialnego; stowarzyszenie jed-
nostek samorządu terytorialnego, 
samorządową jednostkę organi-
zacyjną, organizację pozarządową, 
mikro i małe przedsiębiorstwo, ko-
ścioły i związki wyznaniowe oraz 
osoby prawne kościołów i związ-
ków wyznaniowych.

V. Do kogo ma być skiero-
wany projekt (Grupa docelowa): 
Grupą docelową, w ramach ogła-
szanego naboru, są: Mieszkańcy 
obszaru objętego Lokalną Strategią 
Rozwoju.

VI. Na co można otrzymać 
dofinansowanie: Dofinansowa-
nie w ramach ogłaszanego nabo-
ru można uzyskać na: Działania 
infrastrukturalne przyczyniające 
się do rewitalizacji społeczno-
gospodarczej miejscowości wiej-
skich – w szczególności o dużej 
koncentracji negatywnych zjawisk 
społecznych – zmierzające do oży-
wienia społeczno-gospodarczego 
danego obszaru i poprawy warun-
ków uczestnictwa osób zamiesz-
kujących obszary problemowe 
w życiu społecznym i gospodar-
czym. Dopuszcza się rozbudowę, 
nadbudowę budynku, przy czym 
dofinansowanie kosztów zwią-
zanych z realizacją tego rodzaju 
działań będzie możliwe wyłącznie 
w odniesieniu do powierzchni roz-
budowywanej, nadbudowywanej 
– nie większej niż 50% powierzch-
ni całkowitej budynku istniejącego 
przed realizacją projektu. Przebu-
dowa i modernizacja infrastruktu-
ry dróg lokalnych w celu poprawy 
dostępności do rewitalizowanego 
obszaru może być realizowana 
wyłącznie jako element projektu 
rewitalizacyjnego realizowanego 
w ramach Osi Priorytetowej 7.

VII. Wskaźniki rezultatu 
i produktu: W ramach realizowa-
nego przedsięwzięcia należy osią-
gnąć następujące wskaźniki:

Wskaźnik rezultatu bezpo-
średniego:

- liczba osób korzystająca ze 
zrewitalizowanych obszarów;

- liczba przedsiębiorstw ulo-
kowanych na zrewitalizowanych 
obszarach (RLKS).

Wskaźnik produktu:
- liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych na 
zrewitalizowanych obszarach;

- powierzchnia obszarów ob-
jętych rewitalizacją (RLKS);

- długość przebudowanych 
dróg gminnych (RLKS).

• liczba obiektów dostosowa-
nych do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami;

• liczba osób objętych szko-
leniami/doradztwem w zakresie 
kompetencji cyfrowych;

• liczba projektów, w których 
sfinansowano koszty racjonalnych 
usprawnień dla osób z niepełno-
sprawnościami;

• liczba podmiotów wykorzy-
stujących technologie informacyj-
no-komunikacyjne.

VIII. Ogólna pula środków 
przeznaczona na dofinansowa-
nie projektów: Całkowita kwota 
środków przeznaczonych na dofi-
nansowanie projektów w konkur-
sie wynosi 4 500 000,00 PLN.

IX. Forma wsparcia: Dotacja 
bezzwrotna: refundacja lub rozli-
czenie w przypadku systemu za-
liczkowego.

X. Poziom dofinansowa-
nia projektu oraz maksymalna 
i minimalna wartość projektu: 
Maksymalny poziom dofinanso-
wania ze środków EFRR wynosi 
85% w wydatkach kwalifikowanych 
na poziomie projektu w przypad-
ku projektów nie objętych pomocą 
publiczną. W przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną mak-
symalny poziom dofinansowania 
ze środków EFRR powinien zostać 
ustalony zgodnie z wymogami 
właściwych programów pomoco-
wych, jednak nie może być większy 
niż 85% kosztów kwalifikowanych.

XI. Etapy weryfikacji: 
Ocena i wybór projektów na 

poziomie LGD: w terminie 45 dni 
od dnia następującego po ostatnim 
dniu terminu składania wniosków 
o dofinansowanie projektów, LGD 
dokonuje oceny zgodności pro-
jektu z LSR oraz wybiera projekty 
i ustala kwotę dofinansowania; je-
żeli w trakcie rozpatrywania wnio-
sku o dofinansowanie konieczne 
jest uzyskanie wyjaśnień lub do-
kumentów niezbędnych do oceny 
zgodności projektu z LSR, wyboru 

projektu lub ustalenia kwoty dofi-
nansowania, LGD wzywa podmiot 
ubiegający się o to dofinansowa-
nie do złożenia tych wyjaśnień lub 
dokumentów. Wezwanie wydłuża 
termin na wybór projektów o 7 dni; 
w terminie 7 dni od dnia zakończe-
nia wyboru projektów LGD prze-
kazuje Zarządowi Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego (dalej: ZW) 
wnioski o dofinansowanie projek-
tów, dotyczące projektów wybra-
nych; szczegółowe zasady oceny 
i wyboru projektów zostały opisa-
ne w Podręczniku dla LGD część 2 
(rozdział VIII.5).

Weryfikacja spełnienia wa-
runków udzielenia wsparcia do-
konywana przez ZW: Weryfikacja 
zgodności z warunkami udzielenia 
wsparcia wniosku o dofinansowa-
nie projektu polega na sprawdzeniu 
czy i w jakim stopniu projekt, pla-
nowany do realizacji, spełnia wa-
runki udzielenia wsparcia zatwier-
dzone przez Komitet Monitorujący 
RPO  WK-P, stanowiące załącznik 
nr 2 do Ogłoszenia (dalej: Wa-
runki udzielenia wsparcia). Wery-
fikacja przeprowadzana jest przez 
pracowników Urzędu Marszałkow-
skiego WK-P; Weryfikacji podlegają 
wyłącznie te wnioski przekazane 
przez LGD, które mieszczą się w li-
micie środków. Weryfikacja kolej-
nych wniosków z listy odbywać się 
będzie wyłącznie w przypadku, gdy 
zostaną zwolnione środki w ra-
mach naboru (w wyniku korekty 
kosztów kwalifikowalnych; wyco-
fania wniosku przez wnioskodawcę 
lub negatywnej weryfikacji); ZW 
dokonuje weryfikacji przekaza-
nych przez LGD wniosków o dofi-
nansowanie w terminie do 85 dni 
roboczych; Szczegółowe zasady 
dotyczące weryfikacji wniosków 
o dofinansowanie zostały zawar-
te w Zasadach Wsparcia, stano-
wiących załącznik do niniejszego 
Ogłoszenia; ZW zawrze z wniosko-
dawcą, którego projekt spełnił wa-
runki udzielenia wsparcia, umowę 
o dofinansowanie projektu. Umo-
wa   określać   będzie   zasady   re-
alizacji i rozliczenia projektu okre-
ślone dla EFRR.

XII. Kryteria wyboru projek-
tów/warunki udzielenia wspar-
cia: LGD dokona oceny i wyboru 
projektów w oparciu o kryteria wy-
boru projektów, które zostały szcze-
gółowo opisane w Załączniku nr  
1 do Ogłoszenia. Minimalna liczba 
punktów, której uzyskanie jest wa-
runkiem wyboru operacji wynosi 
25pkt. Wnioski o dofinansowanie, 
dotyczące projektów pozytywnie 

ocenionych i wybranych przez LGD 
do dofinansowania, przekazane do 
ZW, zostaną następnie poddane 
weryfikacji z Warunkami udziele-
nia wsparcia. 

XIII. Środki odwoławcze 
przysługujące składającemu 
wniosek: Wnioskodawcy, w przy-
padku negatywnej oceny jego 
projektu dokonywanej przez LGD, 
przysługuje prawo wniesienia pro-
testu w celu ponownego sprawdze-
nia złożonego wniosku o dofinan-
sowanie, zgodnie z art. 22 ustawy 
z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju 
lokalnym z udziałem lokalnej spo-
łeczności (Dz. U. 2015, poz. 378 ze 
zm.). Protest przysługuje, na etapie 
oceny przeprowadzanej przez LGD, 
od: negatywnej oceny zgodności 
projektu z LSR albo nieuzyskania 
przez projekt przynajmniej mini-
malnej liczby punktów, od której 
wniosek uznaje się za wybrany do 
dofinansowania albo wyniku wy-
boru, który powoduje, że projekt 
nie mieści się w limicie środków 
wskazanym w Rozdziale VIII. ni-
niejszego Ogłoszenia albo ustale-
nia przez LGD kwoty wsparcia niż-
szej niż wnioskowana. Protest jest 
wnoszony za pośrednictwem LGD 
i rozpatrywany przez ZW. Od de-
cyzji podjętych przez ZW podczas 
weryfikacji z warunkami udzielenia 
wsparcia protest nie przysługuje. 
Wnioskodawcy, którego wniosek 
o dofinansowanie został negatyw-
nie oceniony na etapie weryfika-
cji przez ZW, przysługuje prawo 
wniesienia środka odwoławczego 
w postaci skargi do wojewódzkiego 
sądu administracyjnego. Szczegó-
łowe zasady dotyczące procedury 
odwoławczej zostały uregulowa-
ne w załączniku nr 6 „Procedura 
odwoławcza RPO WK-P 2014-2020 
w ramach RLKS” do Systemu oceny 
projektów.

XIV. Umowa o dofinanso-
wanie: Umowa o dofinansowanie 
projektów będzie zawierana po-
między wnioskodawcami projek-
tów wybranych do dofinansowa-
nia, a ZW. Szczegółowe regulacje 
dotyczące etapu podpisania umo-
wy zostały przedstawione w Zasa-
dach wsparcia, stanowiących za-
łącznik do niniejszego Ogłoszenia. 
Wzór umowy o dofinansowanie 
projektu stanowi załącznik do ni-
niejszego Ogłoszenia.

XV. Pytania i odpowiedzi: 
Informacji dotyczących konkursu 
udzielają pracownicy LGD. Z pyta-
niami można się zgłaszać osobiście 
w biurze LGD lub telefonicznie pod 
numerem: 56 682 03 53.

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



O G Ł O S Z E N I E

Czwartek 24 maja 2018 ogłoszenie/reklama 3  GOLUB–CGD.PL

R E K L A M A

O
 G

 Ł
 O

 S
 Z

 E
 N

 I 
E

O G Ł O S Z E N I E

R E K L A M A



aktualności4 Czwartek 24 maja 2018 GOLUB–CGD.PL

Podejrzany o morderstwo 
trafił do aresztu

Będzie monitoring?

Mężczyzna, który jest podejrzany o śmiertelne ugo-
dzenie nożem mieszkanki Golubia-Dobrzynia naj-
bliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

W ostatnich tygodniach w naszym mieście znów 
wrócił temat częstych aktów wandalizmu. Krzysztof 
Skrzyniecki, radny miejski, proponuje zamontowanie 
w Golubiu-Dobrzyniu monitoringu.

Gmina Golub-Dobrzyń

Ruszyli z chodnikiem
Trwa budowa pierwszego odcinka chodnika w Węgiersku.

Golub-Dobrzyń

Golub-Dobrzyń

Kowalewo Pom.  Chwile grozy na „piętnastce”

W poniedziałek 21 maja w Elzanowie, na przystanku autobusowym przy 
drodze krajowej nr 15, spalił się samochód osobowy. Na miejsce przyje-
chały jednostki JRG Golub-Dobrzyń i OSP z Kowalewa Pomorskiego, które 
ugasiły pożar i zabezpieczyły miejsce zdarzenia. Po zakończeniu akcji ga-
śniczej strażacy zebrali stopione elementy pojazdu. 

(ToB), fot. (szyw)

– Często jako mieszkańcy 
jesteśmy bezsilni, patrząc na 
skutki wandalizmu w naszym 
mieście – mówi Krzysztof Skrzy-
niecki, autor pomysłu. – Wszyst-
kie naprawy uszkodzeń miejskiej 
infrastruktury pokrywane są 
z naszych podatków. Aby tego 
uniknąć lub zminimalizować 
szkody, a tym samym wydatki 
z miejskiej kasy, należałoby za-
montować w naszym mieście 
system monitoringu.

Skrzyniecki zgłosił swój po-
mysł, korzystając z furtki, którą 
jest budżet obywatelski. Oprócz 

tego pomysłu, o głosy walczą 
jeszcze następujące projekty: 
„Golub-Dobrzyń miastem bez 
komarów”, „Budowa parkingu 
przy ul. Konopnickiej 4”, „Bez-
pieczne osiedle” oraz „Chrońmy 
miejsca pamięci Golubia-Dobrzy-
nia”. Mieszkańcy mogą oddawać 
swoje głosy w biurze podaw-
czym Urzędu Miasta Golub-Do-
brzyń przy ul. Plac 1000-lecia 25 
(parter, pokój 1C) w: poniedziałki 
(7.30-15.30), wtorki (7.30-17.00), 
środy (7.30-15.30), czwartki (7.30-
15.30), piątki (7.30-14.00).

(ToB)

Pierwszy odcinek chodnika 
w Węgiersku mieści się przy dro-
dze wojewódzkiej i prowadzi od 
skrzyżowania, niemal do przy-
stanku autobusowego. Mierzy 

prawie 75 metrów, a wykonuje go 
Zakład Gospodarczy Ekolog. 

Wartość inwestycji to ok. 40 
tys zł. Oprócz chodnika powstanie 
także odwodnienie i jedna lampa 

uliczna. Inwestycja będzie kon-
tynuowana w kierunku centrum 
wsi, wzdłuż drogi wojewódzkiej. 

Tekst i fot. 
(pw)

W biurze pojawił się stolik 
z zasłoną, za którą interesant może 
wypełniać wnioski bez narażenia 
danych osobowych na ujawnienie. 
Inna nowość to tajna kancelaria, 
gdzie przechowywane są najbar-
dziej wrażliwe dane. W wydziale 
swoje sprawy załatwia codzien-
nie wielu mieszkańców. Przede 
wszystkim są to kwestie wymiany 
dowodu osobistego. Tylko do 31 
maja przyjęto 46 wniosków, a wy-
dano 398 dowodów osobistych. 

Przy okazji warto wspomnieć, że 
wiele dowodów osobistych traci 
w tym roku ważność, a wyrobienie 
nowych trwa. Urzędnicy zalecają 
więc wcześniejsze pojawienie się 
z wnioskiem o wydanie nowego 
dokumentu.

– Nie ma rejonizacji, więc 
z wnioskiem można wybrać się 
do dowolnego urzędu miasta lub 
gminy. Należy jednak pamiętać, 
że dowód osobisty odbiera się 
w urzędzie, w którym został zło-

żony wniosek – zaznacza Małgo-
rzata Orzechowska, kierownik re-
feratu organizacyjnego.

Wiele osób nie złożyło jed-
nak wniosku o wydanie nowego 
dowodu, a to oznacza, że mogą 
mieć kłopoty np. w banku lub 
podczas podroży zagranicznych. 
Okres przed wakacjami to zawsze 
największe natężenie załatwiania 
tego typu spraw.

(pw)
fot. nadesłane

interesant i RoDo
GmINa GolUB-DoBRZYŃ  25 maja wchodzą w życie przepi-
sy tzw. RODO. Zwiększają one ochronę nad danymi osobowymi 
i wymuszają zmiany na firmach, szkołach i urzędach. W gminie 
Golub-Dobrzyń, w referacie organizacyjnym, który obsługuje 
dziennie kilkudziesięciu interesantów wymieniono wyposaże-
nie, tak by spełniało nowe warunki

Przypomnijmy, w ubiegły 
wtorek kobieta zmarła w szpitalu. 
W związku z tą sprawą został za-
trzymany mężczyzna w średnim 
wieku, którego ofiara miała znać. 
Sprawą zajmuje się Prokuratura 
Rejonowa w Golubiu-Dobrzyniu, 
ale jej przedstawiciel na razie nie 
zdradza szczegółów postępowa-
nia. 

– Wciąż nie dotarła do mnie 

opinia biegłych – tłumaczy Irene-
usz Maliszewski, zastępca proku-
ratura rejonowego w Golubiu-Do-
brzyniu. – Stanie się to pod koniec 
tego tygodnia lub na początku 
przyszłego. Na ten moment mogę 
dodać, że mężczyzna na trzy mie-
siące trafił do aresztu.

Do tematu będziemy wracać. 
(ToB)

fot. ilustracyjne



Czwartek 24 maja 2018 społeczeństwo 5GOLUB–CGD.PL

Kosztowny błąd burmistrza?
Golub-Dobrzyń

Niewywiązanie się z powyż-
szych obowiązków, tj. upublicznie-
nie niejawnych części oświadczeń 
majątkowych, może w konse-
kwencji prowadzić do powstania 
odpowiedzialności karnej na pod-
stawie art. 51 i 52 ustawy o ochro-
nie danych osobowych. 

– Jeżeli osoba upubliczniająca 
te dane działała nieumyślnie, pod-
lega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wol-
ności do roku (art. 51). Z kolei na 
grzywnę, karę ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności 
do roku naraża się osoba, która 
administrując danymi narusza, 
choćby nieumyślnie, obowiązek 
ich właściwego zabezpieczenia – 
dodaje prawnik.

W tym wypadku danymi ad-
ministruje burmistrz, ponieważ 
on jest kierownikiem całego urzę-
du. Pojawia się za więc pytanie, czy 
to błąd urzędnika i czy burmistrz 
w ogóle o tym fakcie wie? A może 
dowie się dopiero z naszej gazety? 
Ciekawostką jest to, że oświadcze-
nia majątkowego burmistrza za 
rok 2017 jeszcze nie opublikowano. 
Jego chronione dane więc nie wy-
ciekły.

Tekst i fot. 
(nał)

W formularzu oświadczenia majątkowego widnieje stosowny zapis o chron-
ionej części danych

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

W Toruniu powstaje niepubliczna szkoła podstawowa – Cambridge Academy. O tym zupełnie nowym 
przedsięwzięciu edukacyjnym rozmawiamy z jego inicjatorką dr Joanną Górską – Szymczak, Rektor 
Kolegium Jagiellońskiego – TSW oraz absolwentką Uniwersytetu w Cambridge w Anglii.

cAMBRIDGe AcADeMY – szkoła jakiej nie było 

Rodziców zainteresowanych kształceniem swo-
ich dzieci w Szkole Podstawowej „Cambridge Acade-
my” serdecznie zapraszamy na spotkanie „Five o’c-
lock w Cambridge Academy” w dniu 25 maja 2018r. 
o godzinie 17:00. W planie spotkania także zwiedza-
nie pomieszczeń szkolnych!

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosi-
my o zgłoszenie udziału w spotkaniu pod numer 
telefonu: 605 203 333 lub na adres e-mail: sekreta-
riat@cambridgeacademy.edu.pl.

Pani Rektor, skąd inicjaty-
wa powołania szkoły podsta-
wowej, która w swojej nazwie 
nawiązuje do jednej z najsłyn-
niejszych uczelni na świecie ?

Z inicjatywy Kolegium Ja-
giellońskiego powołane zosta-
ło Liceum Jagiellońskie, które 
wkracza już w piąty rok istnienia. 
Uruchomienie szkoły podstawo-
wej uzupełnia cykl kształcenia, 
jaki chcemy docelowo realizo-
wać. Nasza Uczelnia prowa-
dzi m.in. studia pedagogiczne, 
kształcimy nauczycieli, zatem 
istnienie placówek edukacyj-
nych jest z tego punktu widze-
nia logicznym dopełnieniem 

naszej pracy. Chcemy również 
zaproponować coś zupełnie no-
wego – proces wychowawczo 
– edukacyjny skoncentrowany 
na rozwijaniu indywidualnych 
zdolności i umiejętności dzieci 
od najmłodszych klas. Znakomici 
nauczyciele, do tego bardzo duża 
ilość zajęć z języka angielskiego, 
dodatkowo język chiński. Ponad-
to wiele innych zajęć dodatko-
wych, kształtujących  indywidu-
alne predyspozycje.

Czy dzieci zniosą tak wiele 
obciążeń ?

Dzieci i młodzież będą mo-
gły  przebywać u nas – w bez-
piecznym środowisku codziennie 

do 17tej. Chcemy by rodzice po-
wierzający nam dzieci po pierw-
sze mieli komfort świadomości 
tego, że ich dzieci będą pod do-
brą opieką, aż oni skończą swoje 
obowiązki zawodowe. Po drugie, 
w tym czasie dzieci wykona-
ją niezbędne zadania związane 
z edukacją, odbędą też więk-
szość zajęć, na które normalnie 
trzeba wozić dzieci z jednego 
końca miasta na drugi. Pomo-
żemy w realizacji różnych zajęć 
– muzyka, plastyka, taniec, za-
jęcia sportowe. Wszystko w zna-
komicie zlokalizowanym punkcie 
w centrum miasta, dokąd łatwo 
przywieźć i odebrać dzieci.

Jednak z tej propozycji 
będą mogli skorzystać właści-
wie tylko mieszkańcy Torunia.

Niekoniecznie. Przecież bar-
dzo wielu rodziców przyjeżdża 
do pracy do Torunia. Mogą przy-
jeżdżać z dziećmi, a następnie, po 
odbyciu wszystkich zajęć, wrócić 
razem do domu. Rozwiązanie ta-
kie zapewnia rodzicom poczucie 
spokoju, że dziecko przebywa 
pod dobrą opieką. Zatem osoby 
spoza Torunia jak najbardziej 
mogą skorzystać z naszej ofer-
ty. Do tego jeśli weźmie się pod 

uwagę koszty zajęć dodatkowych 
i nauki języków, to okaże się, że 
propozycja nauki w Cambridge 
Academy jest naprawdę intere-
sująca.

Skąd nawiązanie do nazwy 
słynnego uniwersytetu angiel-
skiego ?

Naszym celem jest dążenie 
do odkrywania talentów dzieci 
i młodzieży i pomoc w ich szli-
fowaniu w prawdziwe diamenty. 
Dążymy do doskonałości w edu-
kacji. Tak, jak robią to od prawie 
800 lat w Cambridge.

R E K L A M A

twa). To te przepisy stanowią o le-
galności przetwarzania (a więc m.in. 
gromadzenia i ujawniania) danych 
osobowych w oświadczeniach ma-
jątkowych. Ustawa o ochronie da-
nych osobowych zezwala na prze-
twarzanie danych tylko wówczas, 
gdy odbywa się ono na podstawie 
innych, szczególnych przepisów 
prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2).

– Zatem opublikowanie w BI-
P-ie oświadczeń majątkowych 
radnych, zawierających informacje 
o adresach ich zamieszkania, na-
rusza przepisy wyżej wymienio-
nych ustaw o samorządach, które 
w tym przypadku znajdują pierw-
szeństwo stosowania przed usta-
wą o ochronie danych osobowych, 
a w konsekwencji także przepisy 
ustawy o ochronie danych osobo-
wych – dodaje prawnik.

– Publikacja w BIP-ie oświad-
czeń majątkowych radnych wraz 
z adresami ich zamieszkania jest 
niezgodna z przepisami prawa – 
mówi prawnik obsługujący jedną 
z gmin w powiecie golubsko-do-
brzyńskim. – Zresztą na początku 
formularza oświadczenia widnieje 
stosowny zapis. Jest tam wyraź-
nie określone, że część „B” czyli 
ta, którą urząd miasta ujawnił to 
informacje niejawne.

Dlaczego niejawne? Informa-
cję o adresie zamieszkania oso-
by składającej oświadczenie oraz 
o miejscu położenia nieruchomo-
ści, które posiada (art. 24i ustawy 
o samorządzie gminnym, art. 25d 
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
r. o samorządzie powiatowym, art. 
27d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie wojewódz-
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Do organizatorów wpłynęły 
aż 104 prace plastyczne. Piątko-
wy finał poprowadziła Małgorzata 
Dąbrowska. Wśród gości byli m.in. 
wójt gminy Radomin Piotr Wolski, 
sekretarz Ewa Drawert oraz dyrek-
torzy: szkoły podstawowej – Mał-
gorzata Marcinkowska i gminnego 
ośrodka kultury i sportu – Sławo-
mir Rożek. 

Prace były oceniane w trzech 
kategoriach. W najmłodszej, dla 
klas I-III, zwyciężyła Gabriela Oba-
ra, przed Miłoszem Bonieckim 
i Marią Żółtowską. Wyróżnienia 

otrzymali: Martyna Kopacz i Laura 
Lipińska. W drugiej kategorii, dla 
klas IV-VI, triumfowały ex aequo: 
Karolina Kopczyńska i Monika Ja-
chowska. Dalsze miejsce zajęły 
kolejno: Kamila Siudak i Roksana 
Słowik. W najstarszej kategorii (VII 
klasy i gimnazja) pierwsze miejsce 
zdobyła Julia Fełkowska, druga była 
Wiktoria Pacyna, a trzecia Patrycja 
Wiktoria Gocyła. Komisja przyzna-
ła dwa wyróżnienia: Natalii Preden-
kiewicz i Andżelice Sitniewskiej. 

(ToB)
fot. nadesłane

KGW w Pustej Dąbrówce zo-
stało założone w 1963 roku. Na po-
czątku skupiało ono w swoich sze-
regach 13 pań, ale liczba członków 
szybko rosła. W najlepszych okresie 
działalności, czyli w latach 80., koło 
liczyło 40 osób. Obecnie społecznie 
działa 13 pań w wieku od 39 do 64 
lat. Przewodniczącą koła od 2016 
roku jest Grażyna Żak, która już 
w latach 90. kierowała KGW. 

Jak podkreśla przewodniczą-
ca, koło jest bardzo zgrane ze sobą 
i działa kolektywnie. Na co dzień 
współpracuje z sołtysem wsi i radą 
sołecką. Główna bolączką jest nie-
wielkie zainteresowanie pracą 
w kole wśród młodych mieszkanek. 
Organizacja stara się prowadzić  
szeroką działalność kulturalną. Ma 
swoją siedzibę w wiejskiej świetlicy, 
z której często korzysta. Znajduje 
się tu również dobrze wyposażo-
na kuchnia ze sprzętem AGD, czę-
sto wypożyczanym na imprezy dla 
mieszkańców wsi. 

W świetlicy odbywają się rów-
nież spotkania towarzyskie członkiń 

koła. Panie organizują też wyciecz-
ki dla dzieci do pobliskiego lasu, 
gdzie maluchy poznają przyrodę, 
uczestnicząc w grach i zabawach. 
Również dla nich jest organizowany 
Dzień Dziecka, a w grudniu – pacz-
ki choinkowe (dla około 30 osób). 
Marzeniem przewodniczącej jest 
organizacja tzw. „zielonego lata” 
dla dzieci, tak by mogły aktywnie 
spędzać wakacje. Potrzebna jest 
jednak odpowiednio przeszkolona 
kadra. 

Członkinie pomagają w przygo-
towaniach do dożynek. W zeszłym 

roku Pusta Dąbrówka była gospo-
darzem gminnego święta plonów. 
Ich wieniec w kategorii wieńca tra-
dycyjnego zajął trzecie miejsce. Już 
teraz trwają koncepcje nad kształ-
tem tegorocznego dzieła. Panie 
chętnie wyjeżdżają na wycieczki. 
Już w najbliższym czasie, wspólnie 
z koleżankami z Cieszyn, wyjadą 
do Św. Lipki w okolicach Olsztyna. 
Planują również wycieczki do kina 
i teatru w Toruniu. Brały też udział 
w zjeździe kół gospodyń wiejskich 
gminy Golub-Dobrzyń w Skępsku. 
Na tegoroczny zjazd panie wspól-
nie z dziećmi wykonały pewną nie-
spodziankę. Jest to makieta Pustej 
Dąbrówki, stworzona z zapałek 
i elementów naturalnych. 

Przewodnicząca w wolnych 
chwilach bardzo chętnie rozwija 
swój zmysł artystyczny, malując 
obrazy. Są to w większości pejzaże 
ukazujące piękno naszych okolic. 
Może w przyszłości przyjdzie pora 
na wystawę? Bardzo do tego zachę-
camy.

Tekst i fot. (Maw)

Inspirująca Dąbrowska
W piątek 18 maja w Szkole Podstawowej  im. Dzie-
wanowskich w Płonnnem został przeprowadzony 
VI Finał Regionalnego Konkursu Plastycznego pt. 
„Proza Marii Dąbrowskiej inspiracją w twórczości 
plastycznej”. 

Gmina RadominArtystyczne koło
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Pusta Dąbrówka to mała miejsco-
wość położona na granicy gminy Golub-Dobrzyń. We wsi ak-
tywnie działa Koło Gospodyń Wiejskich, którym od 2016 roku 
kieruje Grażyna Żak

R E K L A M A
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papieskie śpiewanie
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Pieśni o pontyfikacie papieża św. Jana Pawła II jest bardzo dużo. Szkoła Pod-
stawowa w Lisewie postanowiła je przypomnieć, organizując festiwal piosenki 

R E K L A M A

W ubiegły wtorek odbył się 
I Regionalny Festiwal Piosenki Pa-
pieskiej „Idźmy naprzód z nadzie-
ją”. Jego organizatorem i gospoda-
rzem była Szkoła Podstawowa im. 
św. Jana Pawła II w Lisewie. Kon-
kurs został skierowany do uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjum 
gminy Golub-Dobrzyń oraz szkół 
Diecezji Toruńskiej, które noszą 
imię naszego papieża.

W pierwszym konkursie brało 
udział 10 uczestników z gminy Go-
lub-Dobrzyń, których zadaniem 
było zaśpiewanie utworu mu-
zycznego związanego tematycz-
nie z osobą Jana Pawła II. Śpiew 

poszczególnych uczestników był 
oceniany przez profesjonalne jury 
w składzie: Agata Maciołek, Wal-
demar Licznerski oraz proboszcz 
parafii Golub ks. Andrzej Zblew-
ski. Rywalizacja odbywała się 
w trzech kategoriach, w zależności 
od wieku uczestnika, dodatkowo 
była przyznana nagroda specjalna 
Grand Prix.

W kategorii najmłodszej 
zwyciężyła Zuzanna Bożejewicz 
ze Szkoły Podstawowej w Lise-
wie. W drugiej kategorii pierwsze 
miejsce zajęła natomiast Emilia 
Karpińska z placówki szkolno-
przedszkolnej w Nowogrodzie. 

W najstarszej grupie wygrała 
Magdalena Kończalska, również 
z Nowogrodu, która jednocześnie 
otrzymała nagrodę specjalną, czy-
li Grand Prix Festiwalu. Piosenka 
„Chcę być z Tobą” w jej wykonaniu 
zachwyciła nie tylko jurorów, ale 
i publiczność.

Zwycięzcy otrzymali pamiąt-
kowe medale i dyplomy, a głów-
na laureatka dodatkowo puchar. 
Miejmy nadzieję, że festiwal stanie 
się imprezą cykliczną i zostanie 
zauważony w całej Diecezji Toruń-
skiej.

Tekst i fot.
(Maw)

Publiczność była pod wrażeniem poziomu konkursu Muzyczne zmagania odbywały się w trzech kategoriach

Jury konkursu w składzie: ks. Andrzej Zblewski, Agata Maciołek i Waldemar 
Licznerski
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Dzieci  zaprezentowały pro-
gram artystyczny – były tańce, 
śpiewy i pokazy kick boxingu. 
Tradycyjnie nie zabrakło dmucha-
nych placów zabaw. Animatorki 
zadbały o najmłodszych uczest-
ników festynu. Malowały buzie, 
przygotowały liczne atrakcje m.in. 
pokaz baniek mydlanych. Przyje-
chała z nimi Myszka Minie, która 
rozdawała najmłodszym cukierki. 

Na wspaniałą zabawę mogły 
liczyć także starsze dzieci, które 
chętnie uczestniczyły w konku-
rencjach sportowych prowadzo-
nych przez animatora orlika. Do 
Działynia zawitali również ryce-
rze z „Patrolu Historycznego”. Na 
uczestników czekały m.in. po-
kazy konne, malowanie figurek 
i kolorowanek, lepienie z gliny, 
przejażdżki kucykiem, konkursy 

łucznicze, warsztaty kowalstwa 
i czerpania papieru, pokazy alche-
mika.

Podczas festynu zostały roz-
strzygnięte konkursy: ekologiczny 
i plastyczny. Wieczorem na scenie 
pojawił się zespół Piotr i Paweł. 
Zabawa trwała do późnych godzin 
nocnych.

(szyw)
fot. nadesłane

Do Działynia przyjechał „Patrol Historyczny”

GOLUB-DOBRZYŃ  Złote widły dla „Rolnika”

Reprezentanci Technikum Rolniczego z Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Do-
brzyniu w składzie: Bartłomiej Łęgowski, Jakub Klaban, Krzysztof Pietr-
kiewicz i Michał Czarnecki wzięli udział w zawodach sprawnościowych 
odbywających się w ramach XVIII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów 
Ludowych na Zamku Golubskim. Podczas konkursu musieli zmierzyć się 
z takimi konkurencjami jak: rzucanie snopkiem, jazda taczką wypełnioną 
snopkami na czas, rzut podkową oraz bieg na czteroosobowych nartach 
na czas. Drużyna „Rolnika” była bezkonkurencyjna. Wygrała zawody, po-
konując sześć innych drużyn m.in. z Gronowa i Kowalewa Pomorskiego. 
W nagrodę chłopacy otrzymali „Złote widły”, które zawisły dumnie na 
ścianie jednej z klas.

(szyw)
fot. ZS nr 2

Rodzina w centrum
GMINA ZBÓJNO  W minioną sobotę przy Zespole Szkół 
w Działyniu został zorganizowany festyn rodzinny. Mieszkań-
cy mieli z czego wybierać
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

5 tys. zł grzywny za niedopilnowanie groźnych zwierząt

Rząd przyjął propozycje zmian w kodeksie wykroczeń. Właści-
ciel psa, który zaatakuje człowieka lub inne zwierzę, będzie mu-
siał zapłacił nawet 5 tys. zł kary. W przypadku, gdy właściciela 
psa-bestii nie będzie stać na zapłatę, sąd będzie mógł orzec 
wobec niego karę ograniczenia wolności. Zmiany mają zwięk-
szyć poczucie odpowiedzialności wśród właścicieli czworono-
gów. Obecnie obowiązuje kara grzywny do 250 zł lub nagana.

Komunikat ministerstwa ws. uczniów 

z niepełnosprawnościami

Resort edukacji narodowej przypomina, że „ każdy 

uczeń z niepełnosprawnością posiadający orzecze-

nie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli takie 

są jego potrzeby, ma prawo do indywidualnych za-

jęć organizowanych w szkole.” Aby zorganizować 

indywidualne zajęcia w szkole dla osoby z niepeł-

nosprawnością nie jest potrzebna zmiana orzecze-

nia o potrzebie kształcenia specjalnego, ani orze-

czenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

Pieniądze na rozwój małych gospodarstw

Od 18 czerwca do 17 lipca w oddziałach regional-
nych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa będzie można składać wnioski o przyznanie 
pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. 
Wsparcie ma charakter bezzwrotnej premii o wyso-
kości 60 tys. zł, wypłacanej w dwóch transzach. Po 
wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, rolnik otrzy-
muje 80 proc. premii, a po zrealizowaniu biznesplanu 
pozostałe 20 proc. Wysokość wydatków na inwesty-
cje w środki trwałe musi wynieść co najmniej 80 proc. 
kwoty pomocy. Szczegóły na stronie: www.arimr.gov.
pl. 

Będzie wyższa renta socjalna

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę podnoszącą rentę socjalną. Od czerwca wy-niesie ona 878 zł netto, czyli o 132,94 zł więcej niż do tej pory. Pierwsze podwyżki będą wypłacone we wrześniu, z wyrówna-niem od czerwca. Dotychczas tego rodzaju świadczenie wynosiło 84 proc. kwoty naj-niższej renty z tytułu całkowitej niezdol-ności do pracy. Po zmianie ma być to 100 proc. Tym samym wysokość renty socjalnej wzrośnie z 865,03 zł brutto do 1029,80 zł brutto.

Nowy zawód – pomocnik rolnika

W czwartek 17 maja weszła w życie nowelizacja ustawy o ubez-
pieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. 
Obejmuje ona powstanie nowego rodzaju umowy cywilnoprawnej 
– o pomocy przy zbiorach. Od wynagrodzenia pomocnika rolnika 
trzeba będzie zapłacić tylko niewielką część składek do ZUS (wy-
padkową i chorobową) oraz podatek do urzędu skarbowego. Łącz-
nie rolnik zapłaci za pracownika około 230 zł składek. Do umowy 
o pomocy przy zbiorach nie będą zaliczały się przepisy dotyczące 
minimalnej stawki godzinowej.

Kradzież od 400 zł przestępstwem?

Rada ministrów zaakceptowała projekt re-
sortu sprawiedliwości, obniżający do 400 zł 
próg, od którego kradzież jest przestępstwem. 
Ponadto ministerstwo proponuje utworzenie 
elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń. 
Tzw. zawodowi złodzieje znajdą się wtedy pod 
obserwacją policji, a ich wykroczenia będą su-
mowane. Proponowane zmiany mają być odpo-
wiedzią na plagę drobnych kradzieży. 

Wsparcie na budowę boisk

Trwa nabór wniosków do marszałkowskiego programu rozwoju 
małej infrastruktury sportowej. Samorządy otrzymają pieniądze 
na budowę boisk, siłowni zewnętrznych i torów rowerowych. 
Do programu zgłaszać można nowe zadania o charakterze spor-
towo-rekreacyjnym, a jedno przedsięwzięcie może składać się 
z kilku elementów (np. budowa boiska do piłki siatkowej plażo-
wej połączona z budową siłowni zewnętrznej typu parkour). Na 
wsparcie mogą liczyć zwłaszcza te samorządy, które do wniosku 
załączą listę poparcia mieszkańców dla przedsięwzięcia. W tego-
rocznej, pilotażowej edycji programu do rozdysponowania jest 400 
tys. zł. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 45 tys. zł, 
nie więcej niż 50 procent wartości przedsięwzięcia. Program obejmie 
zadania, których wartość nie przekracza 150 tys. zł. Nabór wnio-
sków trwa do 30 maja.
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Dziki odpowiadają za najwięcej strat na polach

Drożdże nie tylko 
do pączków

Więcej czasu na 
dokumenty

Hodowcy bydła zachwalają zalety drożdży. Sprawdza-
ją się one w diecie zwierząt.

Przedłużono czas na składanie wniosków o dopłaty 
bezpośrednie. Będzie je można wysyłać do 15 czerw-
ca.

Zbiory

Zaproszenie

Ręce do pracy i stos papierów 

Co w polu piszczy?

Nie jest żadną tajemnicą, że siłą roboczą na polskich plantacjach truskawek są 
przybysze zza wschodniej granicy. Niestety, przy ich zatrudnieniu piętrzą się biu-
rokratyczne wymogi. Właśnie dlatego niedaleko nas, bo w Płońsku, protestowali 
plantatorzy truskawek.

6 czerwca w Chrząstowie koło Nakła rolnicy dyskuto-
wać będą na temat najnowszych zagrożeń ze strony 
szkodników roślin uprawnych. Szkolenie nosi tytuł 
„Co w polu piszczy”.

Żywienie

DopłatySołtys może polegać 
na wiedzy innych

SZACOWANIE SZKÓD  Dość ciekawe stanowisko w sprawie 
szacowania szkód łowieckich przez sołtysów ma Ministerstwo 
Środowiska. Wprawdzie wiadomo, że sołtysi czasem nie mają 
pojęcia o tym temacie, ale wówczas mogą, zdaniem urzędni-
ków, zdać się na doświadczenie myśliwych i właścicieli pól...

Drożdże dla bydła są tylko 
dodatkiem do pasz. Ich zaletą 
jest pomoc w odpowiednim roz-
kładzie składników paszy w żwa-
czu krowy. Od lat drożdże stosu-
je się również w hodowli owiec. 
Badania wykazały, że podawane 
jagniętom bądź maciorkom po-
prawiają odporność młodego 
pokolenia. 

Producenci pasz dodają droż-

dże w dwóch postaciach. Jedna 
z nich, nazywana „martwą”, uzu-
pełnienia dietę w białko i wita-
miny. Drożdże „żywe” pomagają 
w trawieniu w żwaczu. Dzieje się 
tak, ponieważ podczas swojego 
rozwoju pochłaniają tlen, uwal-
niając przy tym substancje czyn-
ne. Dzięki temu w żwaczu przy-
bywa pożytecznych bakterii.

(pw), fot. ilustracyjne

Upoważnienie do wydłużenia 
terminu składania wniosków dała 
Komisja Europejska. Prolongata 
była już stosowana w przeszło-
ści i dotyczyła sytuacji, gdy wy-
pełnianie dokumentów sprawiało 
rolnikom problemy. 

W tym roku po raz pierwszy 
wnioski składa się wyłącznie po-
przez internet. Póki co, do poło-
wy maja uporało się z tym 650 
tys. rolników. Dalsze 300 tys. wy-

brało prostszy sposób - napisanie 
oświadczenia potwierdzającego 
brak zmian we wniosku. Dzięki 
temu nie musieli wypełniać do-
kumentów elektronicznych. 

Wciąż do złożenia pozostaje 
około 400 tys. wniosków. Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa apeluje, by mimo prze-
dłużonego terminu nie odkładać 
formalności na ostatnią chwilę. 

(pw)

Zagranicznych pracowników 
zgłasza się w urzędach pracy, ale 
te na Mazowszu nie spodziewały 

się aż takiego zapotrzebowania. 
18 maja weszły w życie przepi-
sy, które ułatwiają zatrudnianie 
pracowników ze Wschodu. Będzie 
tego można dokonywać przez in-
ternet. Już następnego dnia po 
otrzymaniu potwierdzenia zło-
żenia wniosku pracownik będzie 
mógł rozpocząć pracę. Należy 
jeszcze tylko zarejestrować umo-
wę w KRUS-ie. 

Przepisy dotyczące zatrud-
nienia obcokrajowców niestety 
zmieniły się na przełomie roku. W 
poprzednim sezonie wystarczyło 
złożyć do powiatowego urzędu 
pracy oświadczenie o zamiarze 
zatrudnienia cudzoziemca. Teraz 
należy wypełnić obszerny wnio-
sek o zezwolenie na pracę sezo-
nową. 

(pw)

Spotkanie ma charakter nie 
tylko teoretyczny, ale również 
praktyczny, ponieważ odbędzie 
się na terenie Stacji Doświad-
czalnej Oceny Odmian w Chrzą-
stowie. Uczestnicy przejdą na te-
ren poletek odmianowych zbóż 
i rzepaku, by zapoznać się ich 

rozwojem. Z wykładami wystą-
pią naukowcy z Instytutu Ochro-
ny Roślin z Poznania. 

Przy okazji przypominamy, 
że na stronie internetowej Pań-
stwowej Inspekcji Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa można monitoro-
wać zagrożenie chorobami oraz 

szkodnikami. Obecnie zbożom 
szkodzą grzyby, a konkretnie 
mączniak pszenicy ozimej oraz 
rdza brunatna pszenicy. Objawy 
tej ostatniej występują głównie 
na blaszkach liściowych. Zaka-
żenie roślin następuje zarów-
no w świetle, jak i w ciemności, 
przy czym najłatwiej proces ten 
zachodzi w temperaturze 15-18 
st. C i przy 100 proc. wilgotności 
względnej powietrza. Plantato-
rów rzepaku interesują postępy 
słodyszka rzepakowego. Ten do-
kuczliwy owad został odnotowa-
ny na plantacjach na początku 
maja. 

(pw)

Ministerstwo Środowiska 
odpowiedziało na apel Krajowe-
go Związku Izb Rolniczych, który 
słusznie punktuje wady nowego 
prawa. W komisjach szacujących 
straty są sołtysi, którzy nie mają 
przeszkolenia w tym zakresie. Re-
sort pisze, że do czasu ukończe-

nia kursów mogą oni „opierać się 
na wiedzy i doświadczeniu dzier-
żawców lub zarządców obwodów 
łowieckich”. Urzędnicy dodają 
także, że sołtys - zgodnie z pra-
wem - nie musi mieć przeszkole-
nia w temacie szacowania szkód. 
Marne to pocieszenie, ponieważ 

to na nim spoczywa wielka od-
powiedzialność i niemalże rola 
sędziego. Wiadomo, że myśliwi 
dążą do minimalizowania odszko-
dowań, a właściciele pól do zawy-
żania strat. 

Ciekawa jest opcja udzielenia 
przez sołtysa pełnomocnictwa 
innej osobie w celu szacowania 
szkód. Może to być np. rzeczo-
znawca lub inny specjalista. 

Jeśli rolnik nie będzie zado-
wolony z wysokości odszkodo-
wania, wówczas może się odwo-
ływać do nadleśnictwa. Zdaniem 
ministerstwa, ten fakt zdejmuje 
nieco ciężaru z barków sołtysów. 
Jednocześnie wprowadzona pro-
cedura powoduje brak możliwości 
jakiegokolwiek obciążania gmin 
błędami w szacowaniu szkód.

(pw)

O G Ł O S Z E N I E
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KujawsKo-PomorsKi szlaK ChoPina
Łącząc poszczególne miejscowości powstało 5 tras, które można przebyć w zależności 
od upodobań i długości trasy, samochodem, rowerem lub pieszo. Przykładowo trasę 
nr IV o dł. 18 km można pokonać pieszo w jeden dzień. Wykorzystamy żółty szlak pie-
szy im. Franciszka Łęgowskiego, będący jednocześnie fragmentem międzynarodowego 
szlaku E-11 i towarzyszący mu Europejski Szlak Kulturowy św. Jakuba, oznakowany 
w terenie żółtą muszlą na niebieskim tle. Wszystkie te szlaki zaprojektowali, wykonali 
i stale się nimi opiekują turyści z Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu. Trasy opracował 
oraz opisał Andrzej Hermann.

I trasa: Golub-Dobrzyń - Białkowo - Szafarnia - Bocheniec - Radomin - Ugoszcz - Obo-
ry - Kikół - Zbójno - Ruże - Dulsk - Sokołowo - Golub-Dobrzyń (85 km)
II trasa: Toruń - Turzno - Golub-Dobrzyń - Działyń - Mazowsze - Obrowo (96 km)
III trasa: Toruń - Służewo - Ciechocinek - Nieszawa - Osięciny - Zgłowiączka - Sar-
nowo - Skaszyn - Izbica Kujawska - Świętosławice - Brdów - Modzerowo - Długie - 
Błenna - Kłóbka (165 km)
IV trasa: Ciechocin - Dulnik - Golub-Dobrzyń - Białkowo - Płonko - Szafarnia (18 km)
V trasa: Radomin - Szczutowo - Gulbiny - Wąpielsk - Radziki Duże - Noskowizna - Tom-
kowo - Rodzone - Płonne - Rętwiny - Bocheniec - Szafarnia (40 km)
Źródło: kujawsko-pomorskie.travel

Głównym miejscem pobytu kompozytora była Szafarnia koło Golubia-Dobrzynia

Fryderyk Chopin kilkakrotnie odwiedził 
nasz region

W klasztorze w Oborach Frycek grał na 
organach

Osoba Fryderyka Chopina 
kojarzona jest głównie z kom-
ponowaniem muzyki. W latach 
2008-2011 Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego postanowił to zmienić. 
Wspólnie z instytucjami kultury 
opracował Kujawsko-Pomorski 
Szlak Chopina. Pokazuje on prze-
piękne miejsca, słynące z walo-
rów historycznych i krajobrazo-
wych. Przebiega ścieżkami ziemi 
dobrzyńskiej i kujawskiej, a ich 
wspólnym mianownikiem są miej-
sca, które odwiedził Chopin. Wy-
tyczenie szlaku miało też służyć 
skierowaniu ruchu turystycznego 
do miast mniej znanych, które 
warto odwiedzić.

Przedstawiamy ten bogaty 
kulturowo szlak, pokazujący ponad 
21 średnich i małych miejscowości, 
w których przebywał Chopin lub 
z którymi był związany duchowo. 

Szczególnie ważna jest Szafar-
nia - mała miejscowość położona 
w gminie Radomin, w odległości 
około 12 kilometrów od Golubia-
Dobrzynia. Fryderyk Chopin od-
wiedził ją dwukrotnie, latem 1824 
i 1825 roku, na zaproszenie szkol-
nego kolegi Dominika Dziewanow-
skiego. Podczas pobytu w Szafarni 
kompozytor zetknął się z kulturą 
ziemi dobrzyńskiej, która wywar-
ła na nim duże wrażenie i znala-
zła odzwierciedlenie w późniejszej 
działalności. To właśnie w Szafarni 
powstawały „Kuriery Szafarskie” – 
listy pisane do rodziców młodego 
Fryderyka, wzorowane na „Kurie-
rze Warszawskim”. 

Dla upamiętnienia pobytu 
wielkiego kompozytora w Szafarni, 
w miejscowym dworku już w 1949 
roku utworzono Izbę Pamięci Fry-
deryka Chopina. Dziś mieści się tu 
Ośrodek Chopinowski. Ta insty-
tucja kultury ma bardzo bogaty 

program artystyczny związany 
z twórczością Chopina. Corocz-
nie jest organizowany Między-
narodowy Konkurs Pianistyczny 
im. Fryderyka Chopina dla Dzieci 
i Młodzieży. Odbywają się też re-
gularnie koncerty muzyki klasycz-
nej, recitale. Po uczcie dla ducha, 
można tu odpocząć podczas spa-
ceru po przepięknym parku czy 
też zakosztować smacznego ciasta 
w stylowej kawiarni.

Kolejną miejscowością, w któ-
rej przebywał Fryderyk Chopin, 
było Płonne. To jedna z najstar-
szych miejscowości ziemi do-
brzyńskiej. Tu warto zobaczyć 
średniowieczny kościół pod we-
zwaniem św. Jakuba oraz Izbę 
Pamięci Marii Dąbrowskiej. Znana 
pisarka przebywała w tej miejsco-
wości w okresie międzywojennym 
i zbierała materiały do swojej po-
wieści „Noce i dnie”. Izba pamięci 
znajduje się w budynku szkoły 
podstawowej. W Płonnem jest 
również pomnik bohatera spod 
Somosierry Jana Nepomucena 
Dziewanowskiego.

Chopin zawitał do Radomina 
w 1824 r. Tu spotkał się z rodziną 
Cisowskich. W Radominie zwie-
dzamy kościół św. Mikołaja z XVI 
wieku. W okolicach tej wsi w 1769 
roku, w ramach konfederacji bar-
skiej, doszło do potyczki między 
wojskami rosyjskimi a wojskami 
konfederatów. Niedaleko Radomi-
na znajdują się Obory i klasztor, 
który zamieszkują ojcowie Kar-
melici Trzewiczkowi. Na organach 
klasztornych przygrywał sam Fry-
deryk. Obiekt słynie z cudownej 
figury Matki Boskiej Bolesnej. 

Frycek był też na pewno 
w Golubiu-Dobrzyniu. To średnie 
miasteczko, które obecnie jest sie-
dzibą powiatu, słynie z zabytków. 
XIV-wieczny zamek krzyżacki tętni 

życiem. Nie ma tygodnia bez im-
prez, co gwarantuje, że turysta nie 
będzie się nudził. Będąc w Golu-
biu-Dobrzyniu warto również zo-
baczyć gotycki kościół pod wezwa-
niem św. Katarzyny wraz z wieżą 
i zegarem, który trzeba codziennie 
nakręcać. Wokół rynku golubskie-
go stoją stare, stylowe kamienice.

W 1825 roku Chopin zawitał 
do Torunia. Młodego kompozyto-
ra zachwyciły miejscowe pierniki 
i dom Mikołaja Kopernika. Miasto 
ma tyle zabytków, że warto za-
trzymać się w nim przynajmniej 
na weekend.

Kolejną miejscowością na na-
szym szlaku jest Obrowo. Fryderyk 
z kolegą Dominikiem Dziewanow-
skim gościł tu u rodziny Romoc-
kich, gdzie zetknął się z muzyką 
ludową, przyśpiewkami dziew-
częcymi oraz zabawą ludową tzw. 
okrężną.

Okolice Włocławka były szcze-
gólnie miłe Chopinowi. W miej-
scowości Długie urodziła się jego 
matka, a w niedalekiej Kłóbce jest 
pochowana jego pierwsza miłość 
- Maria Wodzińska. Współcze-
sna Kłóbka to park etnograficz-
ny, który jest filią Muzeum Zie-
mi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we 
Włocławku. Zgromadzono w nim 
kilkanaście obiektów zabudowy 
kujawskiej i dobrzyńskiej wsi z XIX 
wieku. Można zobaczyć chłopskie 
zagrody oraz wiejskie instytucje, 
takie jak kuźnia, olejarnia czy re-
miza. W parku kilka razy w roku 
odbywają się warsztaty rzemieśl-
nicze w ramach programu „Z życia 
dawnej wsi”.

Przedstawiliśmy tylko kilka 
miejscowości ze szlaku Chopina. 
Warto je odwiedzić i poznać bliżej.

(Maw)
fot. nadesłane

Podróż śladami Frycka
TurYsTYKa  Fryderyk Chopin, wielki polski kompozytor, znany i podziwiany na całym świecie, prze-
bywał również w naszych okolicach. Jego pobyt na ziemi dobrzyńskiej znalazł odzwierciedlenie w nie-
których jego utworach

R E K L A M A
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„Politkę” odbierze m.in. Marcin Dorociński

Muzyka

Święto rocka
W sobotę 25 sierpnia na placu przy ul. Nowy Rynek 
w Rypinie, w ramach szóstej edycji festiwalu „Ri�  Ma-
ster”, zagrają rockowe kapele. Gwiazdą wieczoru bę-
dzie Leniwiec.

 Lipno
 3 czerwca przy PUK Arenie planowany jest piknik rodzinny z okazji Dnia 

Dziecka. Impreza ruszy o 11.00. W programie m.in. pokazy konne, lepienie 
z gliny, quizy, konkursy, pokazy policji, straży i WOPR-u oraz zabawy sportowe. 
O 17.00 rozpocznie się piknik dla dorosłych mieszkańców. Gwiazdą wieczoru 
będzie Tomasz Słota, znany jako TaLLib. Wstęp wolny.

 21 czerwca w tym samym miejscu mieszkańcy będą mogli oficjalnie powitać 
lato, biorąc udział w imprezie pod hasłem „Koncert na łące”. Impreza rozpocznie 
się o 18.00. W programie m.in. konkurs na najpiękniejszy wianek, warsztaty piec-
zenia 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”.

 Wąbrzeźno
 25 maja o godz. 11.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury otwarta zostanie wys-

tawa plastyczna pod niecodziennym tytułem ,,Jedzie pociąg z daleka”. Autorem 
ekspozycji jest Bartek Pastuszak. Artysta jest podopiecznym Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Wąbrzeźnie. Wstęp wolny.

 W związku z małym zainteresowaniem koncert „ELVIS NA BIS”, zaplanowany 
na 25 maja w Wąbrzeskim Domu Kultury, został odwołany.

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

 5 czerwca w godz. 9.00-17.00 na pl. Jana Pawła II planowany jest „Jarmark 
staroci”. Można będzie usłyszeć ciekawe historie związane z prezentowanymi ek-
sponatami. 

 6 czerwca o godz. 17.00 w WDK zostanie zorganizowany turniej szachowy 
dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy grać będą pod okiem Arkadiusza Żabińskiego. 
Każdy młody zawodnik, bez względu na stopień zaawansowania, może spróbować 
swoich sił w królewskiej grze. Po rozegraniu wszystkich partii (systemem „każdy 
z każdym”), zostaną wyłonieni zwycięzcy. Wszyscy, którzy chcieliby wziąć udział 
w turnieju, mogą zapisywać się w Dziale Animacji Kultury WDK osobiście, tel. 56 
688 17 27 wew. 24. 

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

 10 czerwca od 10.00 na pl. Jana Pawła II rozpocznie się Miejska Wystawa 
Zabytkowych Motocykli. Impreza odbywa się w ramach Dni Wąbrzeźna. Atrakcją 
będą konkursy, m.in. najwolniejsza jazda, najgłośniejszy i najcichszy motocykl. 
Podczas wystawy wybrany zostanie najstarszy i najoryginalniejszy motocykl. 
Karta zgłoszenia oraz bliższe informacje w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 56 
688 17 27, wew. 24 lub 535 436 071. Zgłoszenia przyjmowane są pocztą oraz 
drogą mailową pod adresem: animacja@wdkwabrzezno.pl do 4 czerwca. Wp-
isowe wynosi 5 zł.

 15 czerwca Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza najmłodszych do udziału 
w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej „Uśmiechnięte nutki”. Spot-
kanie 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. Osoby zainteresowane udziałem 
w przeglądzie zobowiązane są do nadesłania wypełnionej karty zgłoszenia do 1 
czerwca br. na adres organizatora.

 Rypin
 28 maja z okazji Dnia Dziecka w sali sesyjnej Urzędu Miasta Rypin MPBP zor-

ganizuje spektakl teatralny „Na tropie afery – gdzie podziały się litery?!” w wyko-
naniu Teatru Maska z Krakowa dla dzieci z rypińskich placówek oświatowych.

 29 maja o 16.00 w Sali Wystaw i Promocji centrali MPBP przy ul. War-
szawskiej 20 odbędzie się kolejne spotkanie Klubu Filozoficznego działającego 
przy książnicy. Wstęp wolny. 

 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 ponadgim-
nazjalnych, studentów oraz pozostałych miłośników amatorskiego filmowania. 
Tematyka jest dowolna, ale czas projekcji filmu nie może przekroczyć 30 minut 
(w uzasadnionych przypadkach organizator może wyrazić zgodę na dłuższy obraz). 
Zgłoszenia, wraz z płytą, należy nadsyłać do 27 sierpnia na adres: Rypiński Dom 
Kultury, ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin. Można zgłosić maksymalnie dwie 
produkcje. Organizatorzy przewidzieli pulę nagród finansowych i rzeczowych.

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Weekend z gwiazdami
KINO  W najbliższy weekend Lipno stanie się filmową stoli-
cą regionu, a może nawet całego kraju. W mieście Poli Negri 
będą gościć m.in. Marcin Dorociński, Antoni Pawlicki, Magda-
lena Lamparska i Joanna Kulig. Co jeszcze czeka na gości?

Inauguracyjny festiwal został 
zorganizowany w sierpniu 2013 
roku. Od początku impreza mia-
ła charakter konkursowy i odby-
wała się na stadionie Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Jedną z nagród była możliwość 
nagrywania materiału w studiu 
przy Rypińskim Domu Kultury. 

Pierwszy festiwal wygrał zespół 
Acetylen z Radziejowa. Rok póź-
niej Riff Master stał się imprezą 
regionalną. Rypin gościł zespo-
ły m.in. z Mławy i Warszawy. 
Gwiazdą wieczoru była formacja 
Farben Lehre. Trzy lata temu za-
grała toruńska Kobranocka, dwa 
lata temu Proletaryat, a w ubie-

głym roku Oddział Zamknięty. 
Tegoroczna edycja odbę-

dzie się 25 sierpnia na placu 
przy ul. Nowy Rynek. Szczegó-
ły programu poznamy wkrótce. 
Na razie wiadomo, że gwiazdą 
będzie formacja Leniwiec. Ze-
spół 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. Doro-
bek Leniwca zamyka krążek „Raj” 
z 2016 roku. 

(ToB)

Tegoroczny Przegląd Twór-
czości Filmowej „Pola i inni” 
rozpocznie się w piątek 25 maja. 
O 16.00 na bulwarze zostanie 
odsłonięta tablica pamiątkowa 
Marcina Dorocińskiego. Pół go-
dziny później w kinie Nawojka 
aktor odbierze statuetkę. Tuż 
po tej uroczystości, około 17.15, 
planowane jest uroczyste wrę-
czenie kluczy do miasta prof. 
Bernadette Hamilton- Brady 
z Uniwersytetu St. Mary’s w San 

Antonio. Następnie organizato-
rzy zapraszają na projekcję fil-
mu „Bestia” z Polą Negri w roli 
głównej. O 18.45 zostanie prze-
prowadzony konkurs na sobo-
wtóra sławnej aktorki o nagrodę 
starosty i burmistrza. Godzinę 
później będzie można obejrzeć 
„Jacka Stronga” z Marcinem Do-
rocińskim w roli głównej. 

W sobotę o 10.00 w sali ka-
meralnej Miejskiego Centrum 
Kulturalnego rozpoczną się 

warsztaty teatralne dla mło-
dzieży, które poprowadzi Kamila 
Kamińska. O 11.00 w auli Zespo-
łu Szkół im. Romualda Traugut-
ta będzie można wysłuchać wy-
kładu prof. Hamilton-Brady pt. 
„Portret Poli Negri na podsta-
wie późnej twórczości artystki 
(1957-1987)”, a następnie wziąć 
udział w panelu dyskusyjnym 
„Sukcesy Polaków w światowej 
kinematografii”. Na 12.30, także 
w auli, zaplanowano projekcję 
filmu dokumentalnego „Pola-
cy w oczach świata” w reżyserii 
Hanny Luizy Ceglińskiej-Leśno-
dorskiej. O 17.00 przegląd wróci 
do kina Nawojka, gdzie zostanie 
wystawiony spektakl „Pierwszy 
do raju” z udziałem m.in. Anto-
niego Pawlickiego. 

Niedziela rozpocznie się 
od projekcji „Cudu nad Wi-
słą” (9.00) w Nawojce. Stałym 
punktem przeglądu jest wy-
stęp Kamila Mroza. Tym razem, 
o 10.00, artysta przedstawi pro-
gram pt. „Alfabet muzyczny – 
Aleksander Żabczyński”. Tuż po 
tym wydarzeniu „Politkę” od-
bierze Magdalena Lamparska, 
a o 11.15 zostanie wyświetlony 
film „Azyl”, w którym zagrała 
tegoroczna laureatka. O 15.00 
Magdalena Lamparska i Joanna 
Kulig na bulwarze odsłonią ta-
blice pamiątkowe. Godzinę póź-
niej Kulig odbierze swoją sta-
tuetkę. W programie nie może 
zabraknąć występu lokalnych 
artystów. O 16.45 spektakl „Pola 
z Lipna” wystawią aktorzy Te-
atru Bene Nati. Na zakończenie 
przeglądu, o 18.00, będzie moż-
na obejrzeć film „Disco Polo” 
w reżyserii Macieja Bochniaka. 
Wstęp na wszystkie wydarzenia 
jest bezpłatny. 

(ToB), fot. internet





Czwartek, 24 maja 2018

18:00 Klan

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 249 - serial  
07:20 Komisariat odc. 8 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Jaka to melodia? 
10:10 Klan odc. 3314  
10:30 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 6 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Dziki park Yellowstone 
 odc. 2 - serial 
13:45 Elif odc. 250 - serial 
14:45 Korona królów odc. 84 - serial  
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Wiktoria odc. 7 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3315 
18:30 Korona królów - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 250 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera 
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas 
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 12
23:50 Ocaleni odc. 8  
00:50 Wojskopolskie.pl 

05:20 Ukryta prawda odc. 235 - serial

06:25 Szpital odc. 321 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 40 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 16 

 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 2 s. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 596 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 41 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 495 - serial

14:55 Szpital odc. 322 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 17 

 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 3 s. 5 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 10 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 597 - serial

20:00 Córka prezydenta odc. 1999 

 - komedia 

22:20 Lucyfer odc. 13 s. 2 - serial 

23:20 American Horror Story: Asylum 

 odc. 13 s. 2 - serial 

00:25 Lot - thriller 

06:00 Detektywi w akcji odc. 107 
 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 7 - serial
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 8 - serial
08:00 Drużyna A odc. 1 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial 
10:00 Na patrolu odc. 1 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 2 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 2 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 173 
 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 179
15:00 Detektywi w akcji odc. 174 
 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 144 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 145 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 422 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 423 
 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 204 - serial 
21:05 Detoks - thriller 
23:05 Wysokie loty - komedia 
00:55 Galileo: Tajemnicze historie 
 odc. 8

06:00 To moje życie! odc. 296 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 63 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 49 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 19 s. 4 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 20 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 11 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 71 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 12 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 12 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 366 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 367 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 49 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 50 s. 2 - serial 
20:00 Boski żigolo w Europie - komedia 
21:25 Seksualni, niebezpieczni 
 - komedia 
23:40 Piła VII - horror 
01:20 Najśmieszniejsi odc. 12 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Dezerterzy odc. 81

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Cwał Komedia  

11:00 Kopernik odc. 1 - serial 

12:05 Kopernik odc. 2 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:20 Jańcio Wodnik - dramat 

15:15 Kasztelanka - fi lm 

16:25 Chuligan literacki odc. 81

16:50 Doradcy króla Hydropsa - fi lm 

17:20 Niespotykanie spokojny człowiek 

 - komedia 

18:30 Niepamięć - fi lm 

19:20 Debiut - fi lm 

19:30 Nieprawdopodobnie 

 elastyczny człowiek - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 94

20:05 W upalną noc - dramat 

22:05 Scena klasyczna odc. 21

22:50 Dziennik fi lozofa odc. 143

23:05 Perłowy guzik - fi lm 

00:35 Komornik - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 572
06:55 Odkryć prawdę - fi lm  
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 3
08:30 Ukryte skarby odc. 17
09:05 Korona królów odc. 25 - serial  
09:35 Korona królów odc. 26 - serial  
10:10 Jak było? odc. 11
10:45 Flesz historii 
11:05 Archiwum zimnej wojny odc. 4  
11:35 Co mogą martwi jeńcy - fi lm 
12:45 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 21
13:10 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii
13:40 Sensacje XX wieku odc. 68  
14:10 Sensacje XX wieku odc. 69  
14:45 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 70 - serial 
15:15 Niezwykła broń odc. 4 - serial  
16:20 Zwłoki nieznane - fi lm 
17:10 Taśmy bezpieki odc. 51 
17:45 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 7 - serial
18:45 Sensacje XX wieku odc. 78 
19:15 Sensacje XX wieku odc. 79 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii
20:30 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 3 - fi lm 
21:35 Korona królów odc. 27 - serial 
22:05 Korona królów odc. 28 - serial 
22:35 Spór o historię odc. 40 
23:20 Egzorcyzmy Anneliese Michel 
 - fi lm 
00:30 Miasto skarbów odc. 11 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Mobilków - serial 
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty Franciszek i brat Leon 
 - fi lm 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone  
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Przyroda i ludzie  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 12 - fi lm 
13:40 Procesja dziejów 
14:00 Odwagi, ja jestem 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Porady medyczne Bonifratrów 
17:00 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło” 
17:05 Szansa na dziecko 
 - naprotechnologia 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone  
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Superksięga odc. 11 s. 2 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Fundusze Europejskie - dostępne 
 dla wszystkich odc. 3  
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
23:00 Santkuarium Maryi Matki Słowa 
 w Kibeho w Rwandzie - fi lm  
23:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii 

05:45 Na dobre i na złe odc. 708 
 - serial 
06:45 Podróże z historią odc. 12 s. 1 
07:20 Na sygnale odc. 63 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 62
11:25 Rodzinka.pl odc. 90 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1869 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 140 - serial 
14:00 Msza św. Koscioła 
Polskokatolickiego w Lublinie 
14:55 Na dobre i na złe odc. 708 
 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna Perła odc. 14 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 91 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 64 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1869 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1870 
 - serial 
20:45 Szpieg D’83 odc. 5 - serial 
21:45 Zawód: Amerykanin odc. 11 
 - serial
22:40 Za marzenia odc. 11 - serial 
23:35 11 minut - thriller 
01:05 Całe szczęście - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 4 

07:50 Doradca smaku 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2256

10:55 Ukryta prawda odc. 920 - serial 

12:00 Szkoła odc. 572 - serial 

13:00 19+ odc. 273 - serial 

13:30 Szpital odc. 809 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 14 

15:30 Szkoła odc. 573 - serial

16:30 19+ odc. 274 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 921 - serial

18:00 Szpital odc. 810 - serial

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5320

20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej odc. 2685 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 171

21:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 17 

22:30 Jeszcze raz - komedia 

00:35 Ultimatum Bourne’a - fi lm  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 687 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 478 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 479 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 42 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 815 - serial
12:00 Gliniarze odc. 166 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 732 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2698 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 778 - serial
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3639
16:30 Na ratunek 112 odc. 240 - serial
17:00 Gliniarze odc. 230 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2699 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 85 - serial 
20:10 Kobiety bez wstydu - komedia 
22:30 Wyjdź za mnie odc. 10 
23:40 Miłość w Seattle - melodramat
02:00 Tajemnice losu odc. 3004

22:20 Lucyfer 19:00 Policjantki 
i policjanci

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 16:25 Chuligan literacki 13:40 Sensacje XX wieku

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

Agent Malloy trafi a na kurację odwykową do ośrodka 
leczącego wielu funkcjonariuszy policji. Wkrótce 
zaczynają ginąć ludzie. Jake odkrywa, że zabójcą jest 
człowiek, który pozbawił życia jego ukochaną.

Opowieść o kelnerze, który otwiera poradnię 
psychoanalityczną. Piotr nie ma kwalifi kacji. 
Ma za to urok osobisty. To okazja do poznania 
atrakcyjnych kobiet. Piotr radzi sobie z oblężeniem 
gabinetu i sypialni. Niestety, wkrótce jego dobra 
passa może się skończyć.

„Kobiety bez wstydu”
(2016r.) Polsat 20:10

„Detoks”
(2002r.) TV4 21:05



Piątek, 25 maja 2018

17:55 Leśniczówka

05:45 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 250 - serial  
07:15 Komisariat odc. 9 - serial
07:45 Alarm! 
8:00 Wiadomości  
8:10 Pogoda poranna  
8:15 Kwadrans polityczny  
8:40 Jaka to melodia? 
9:15 Ojciec Mateusz odc. 250 - serial  
10:10 Klan odc. 3315  
10:30 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 7 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Rok w zagrodzie odc. 1
12:50 24 godziny na bezkresnej pustyni 
 - fi lm 
13:50 Elif odc. 251 - serial 
14:45 Korona królów - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Wiktoria odc. 8 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Leśniczówka odc. 25 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 26 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 34
21:30 Big Music Quiz odc. 12
22:45 Izuagbe Ugonoh 
 - Fred Kassi Boks  
23:35 Ewa Piątkowska - Maria Lindberg 
 Boks  
00:15 Artur Szpilka - Dominik Guinn 
 Boks 

05:20 Ukryta prawda odc. 236 - serial

06:25 Szpital odc. 322 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 41 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie odc. 3 s. 5 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 597 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 42 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 496 - serial

14:55 Szpital odc. 323 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 4 s. 5 

 - serial 

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

19:00 Ukryta prawda odc. 598 - serial

20:00 Willow - fi lm 

22:40 Kongo - fi lm 

00:55 Strzelec odc. 8 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 108 
 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 8 - serial
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 9 - serial
08:00 Drużyna A odc. 2 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial 
10:00 Na patrolu odc. 3 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 4 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 3 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial 
13:00 Galileo odc. 686
14:00 Galileo odc. 687
15:00 Detektywi w akcji odc. 175 
 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 146 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 147 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 423 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 424 
 - serial 
20:00 Zagłada - horror 
21:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 201 - serial 
22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 202 - serial 
23:55 Detoks - thriller 
02:00 Tak czy nie 

06:00 To moje życie! odc. 297 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 64 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 50 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 20 s. 4 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 21 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 12 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 72 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 12 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 12 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 367 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 368 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 50 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 51 s. 2 - serial 
20:00 13. dzielnica - ultimatum - fi lm 
22:00 Więzienie w ogniu - fi lm 
23:45 Miami Vice - fi lm 
02:20 Dyżur 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:20 Polskie fi lmy amerykańskie 
08:25 Zabawa - fi lm 
08:35 Holden - fi lm 
08:45 Polskie fi lmy amerykańskie 
08:50 Kirk Douglas - fi lm 
08:55 Gorączka mleka - fi lm 
09:10 Polskie fi lmy amerykańskie 
09:15 Morderczy pościg - fi lm 
09:30 Informacje kulturalne 
09:50 Niespotykanie spokojny człowiek 
 - komedia  
11:00 Kopernik odc. 3 - serial 
12:15 Przedwiośnie odc. 1 - serial 
13:10 Studio Kultura - rozmowy 
13:30 Waldbühne 2017 
 - Legendy reńskie 
15:20 Pegaz odc. 74
16:25 Prowokator - fi lm 
18:10 Mury - fi lm 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 92
20:05 Tom - thriller
21:55 Tygodnik kulturalny 
22:45 Dziennik fi lozofa odc. 144
23:05 Młodzi polscy instrumentaliści 
 odc. 7
23:55 W upalną noc - dramat  
01:55 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 573
07:00 Zwłoki nieznane - fi lm  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 4
08:30 Ukryte skarby odc. 18
09:05 Korona królów odc. 27 - serial  
09:35 Korona królów odc. 28 - serial  
10:05 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 6 - serial  
10:35 Podróże z historią odc. 39 s. 4 
11:10 Taśmy bezpieki odc. 51  
11:40 Pocztówka z nieba - fi lm 
12:45 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 106
13:15 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:45 Sensacje XX wieku odc. 78  
14:15 Sensacje XX wieku odc. 79  
14:55 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 71 - serial 
15:35 Opowieść o Indiach odc. 4 - fi lm  
16:40 Jeden z czarnej listy 93 - fi lm 
17:25 Daniel Gabriel Fahrenheit 
17:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 8 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 141 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 142 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 39
20:30 Kulisy II wojny światowej odc. 2 
 - serial
21:35 Korona królów odc. 29 - serial 
22:05 Korona królów odc. 30 - serial 
22:35 Szerokie tory odc. 140
23:15 List biskupów - fi lm 
00:20 Miasto skarbów odc. 12 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 11 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  
11:25 Głos Polski 
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 8 - serial 
11:50 Przypowieści Jezusa - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Lato marzeń - fi lm 
13:40 Trzy wyspy - trzy światy - fi lm 
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Jasnogórskie Te Deum 
 Laudamus 966-2016 - fi lm 
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
z Koronką do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial
17:00 Serce Afryki - fi lm 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych  
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”  
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu  
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Głos serca odc. 15 - serial 
22:40 Brylant Matki Bożej 
23:30 Macierzyństwo moja kariera 
23:50 Lusaka City of Hope - fi lm 

06:00 Za marzenia odc. 11 - serial 
06:50 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 10 - serial 
07:20 Na sygnale odc. 64 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 63
11:25 Rodzinka.pl odc. 91 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1870 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 141 - serial 
14:00 Coś dla Ciebie odc. 151
14:25 Zakupy pod kontrolą odc. 9
14:55 Za marzenia odc. 11 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna Perła odc. 15 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 92 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 65 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1870 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1871 
 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 103 s. 8 - serial 
21:45 Rodzinka.pl odc. 237 s. 12 
 - serial 
22:25 La La Poland odc. 5
23:20 Iskander odc. 2 - serial 
00:15 Zawód: Amerykanin odc. 11 
 - serial

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 4 

07:50 Doradca smaku odc. 5

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2257

10:55 Ukryta prawda odc. 921 - serial 

12:00 Szkoła odc. 573 - serial 

13:00 19+ odc. 274 - serial 

13:30 Szpital odc. 810 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 14 

15:30 Szkoła odc. 574 - serial

16:30 19+ odc. 275 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 922 - serial

18:00 Szpital odc. 811 - serial

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5321

20:00 Transformers III - fi lm 

23:15 Mama - horror 

01:25 Kuba Wojewódzki odc. 14 s. 12  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:00 Trudne sprawy odc. 688 - serial

09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 480 

 - serial

09:30 SuperPies odc. 12

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 43 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 816 - serial

12:00 Gliniarze odc. 167 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 733 - serial

14:00 Pierwsza miłość odc. 2699 

 - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 779 - serial

15:50 Polska - Korea Południowa 

 Siatkówka  

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich odc. 202 

 - serial 

20:05 Polsat SuperHit Festiwal 2018 

22:05 Polsat SuperHit Festiwal 2018 

00:05 Ciemność rusza do boju - fi lm 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 21:55 Tygodnik kulturalny 08:00 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

20:10 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Gangi podzieliły teren na rewiry.  Muzułmanami 
rządzi Ali-K, czarnymi kieruje Molko, Azjatami 
dowodzi Tao, a przywódcą Latynosów jest Little 
Montana. Szef tajnej policji namawia władze, by 
wyburzyć cały sektor. Bojownik o prawa jego 
mieszkańców i kapitan policji postanawiają 
uchronić dzielnicę przed zagładą.

Nieopodal wioski karłów Willow znajduje w rzece 
porzucone niemowlę. Jest to dziewczynka, która 
według przepowiedni ma położyć kres panowaniu 
czarownicy Bavmordy. Do wioski zbliża się 
niebezpieczeństwo, Willow, aby chronić przybraną 
córkę wyrusza z Madmartiganem w podróż.

„13. dzielnica – ultimatum”
(2009r.) TV Puls 20:00

„Willow”
(1988r.) TVN 7 20:00



Sobota, 26 maja 2018

17:25 Jaka to melodia?

05:55 Sprawa dla reportera 
06:55 Weterynarze z sercem odc. 41 
 - serial  
07:25 Pełnosprawni 
07:50 Rok w ogrodzie 
08:10 Rok w ogrodzie extra 
08:35 Jaka to melodia? 
09:10 Studio Raban odc. 31 
09:35 Rodzinny ekspres odc. 34
10:00 Zakochaj się w Polsce odc. 70
10:30 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 8
10:40 Trzecia połowa odc. 10 - serial  
11:40 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 34
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 10 - serial  
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 184
14:05 Ojciec Mateusz odc. 250 s. 19 
 - serial  
15:05 Wojenne dziewczyny odc. 23 
 - serial  
15:55 Korona królów odc. 82 - serial  
16:25 Korona królów odc. 83 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Od Opola do Opola odc. 7
18:55 Orły Nawałki odc. 7 - serial 
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Trzecia połowa - serial 
20:35 Real Madryt - Liverpool FC 
 Piłka nożna  
20:40 Real Madryt - Liverpool FC 
 Piłka nożna  
23:10 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 8  
23:20 Sunset Park: Gra o wszystko 
 - fi lm 
01:00 Tragiczna pomyłka - thriller 

05:45 Ukryta prawda odc. 237 - serial

06:50 Mango - Telezakupy  

08:55 Przyjaciele odc. 42 - serial 

09:25 Przepis na życie odc. 13 s. 4 

 - serial 

10:20 Przepis na życie odc. 1 s. 5 

 - serial 

11:20 Przepis na życie odc. 2 s. 5 

 - serial 

12:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 s. 2 - serial 

13:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 2 - serial 

14:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 2 - serial 

15:20 Książę i ja IV: W krainie słoni

 - komedia 

17:10 Lemur zwany Rollo - komedia 

19:00 Pieniądze to nie wszystko 

 - komedia 

21:25 Kobieta na topie - komedia 

23:15 Od kołyski aż po grób - fi lm 

01:30 Moc magii odc. 140

06:00 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 47 - serial
06:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 48 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 49 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 50 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 14 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 15 - serial
09:00 Gryf z krainy ciemności - fi lm 
10:55 Policjantki i policjanci odc. 420 
 - serial 
11:55 Policjantki i policjanci odc. 421 
 - serial 
12:55 Policjantki i policjanci odc. 422 
 - serial 
13:55 STOP Drogówka odc. 180
14:55 Mali agenci II: Wyspa marzeń 
 - fi lm 
17:00 Policjantki i policjanci odc. 423 
 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 424 
 - serial 
19:00 Galileo odc. 688
20:00 Mecenas Lena Barska odc. 18 
 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 203 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 204 - serial 
23:10 Ostatni rycerze - fi lm 
01:35 STOP Drogówka odc. 180

06:00 Skorpion odc. 16 s. 2 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 60 s. 3

07:50 Tajemnice medyczne odc. 22 

 - serial

08:50 Tajemnice medyczne odc. 23 

 - serial

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 47 s. 2 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 48 s. 2 - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 49 s. 2 - serial 

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 50 s. 2 - serial 

13:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 51 s. 2 - serial 

14:40 Syn prezydenta - komedia 

16:40 Taxi III - komedia

18:25 Guardians: Misja superbohaterów 

 - fi lm 

20:00 Ghost Rider - fi lm 

22:05 Wpół do śmierci II - fi lm 

00:00 Uciec, ale dokąd? - fi lm 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 25 - serial

09:05 Historia festiwali opolskich odc. 5

09:55 Odyseja fi lmowa odc. 13 - serial 

11:15 Geograf przepił globus - dramat 

13:20 Którędy po sztukę odc. 65

13:35 Zazdrość i medycyna 

 - melodramat

15:25 Blok. Generacje odc. 6 - fi lm 

16:20 Wydarzenie aktualne 

16:50 Wstęp do fi lmu odc. 76

17:00 Kieszonkowiec - fi lm 

18:20 Dranie w kinie odc. 30

19:00 Legendy rocka odc. 63 - serial 

19:25 Legendy rocka odc. 62 - serial 

20:00 The Social Network - dramat 

22:10 Miuosh i NOSPR 

23:15 Fotograf - thriller 

01:15 The Social Network - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 574
07:00 Wyspiański - Kraków 
 - Melancholia - fi lm 
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 1
08:20 Podwodna Polska odc. 32
09:05 Sposób na Alcybiadesa odc. 2 
 - serial 
10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 160
10:40 Wielki Test: Polacy Stulecia 
12:20 Sprint przez historię 
 Przemysława Babiarza odc. 6
12:50 Złoto Jukonu odc. 3 - serial 
13:55 Szerokie tory odc. 95
14:35 Wielka gra odc. 133
15:35 Spór o historię odc. 177 
16:20 Po co ci te chłopy? Rzecz 
 o Karolu Lewakowskim - fi lm 
17:15 Marzyciele odc. 4 - serial 
17:50 U Pana Boga w ogródku odc. 12 
 - serial 
18:45 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 3 - fi lm  
19:55 Było, nie minęło - ekstra odc. 3 
20:30 Ekstradycja odc. 6 s. 3 - serial
21:40 Ostatni z wachlarza - fi lm 
22:55 Historia świata według 
 Andrew Marra odc. 4 - fi lm 
00:00 Mundial. Gra o wszystko - fi lm 

08:00 Informacje dnia 

08:15 Westerplatte młodych  

08:55 Słowo życia 

 - rozważanie Ewangelii dnia 

09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 

10:00 Informacje dnia 

10:15 Myśląc ojczyzna 

10:30 Święty na każdy dzień 

10:35 Polski punkt widzenia  

11:00 Kropelka radości

12:00 Anioł Pański 

12:03 Informacje dnia 

12:20 Warto zauważyć… 

 w mijającym tygodniu  

12:50 Porady medyczne Bonifratrów 

13:20 Siódmy sakrament  

13:45 Ocalić od zapomnienia 

13:55 Święty na każdy dzień  

14:00 Mama Lima - fi lm 

14:15 Spotkanie Benedykta XVI 

 z rodzinami w Mediolanie 

15:30 Wierzę w Boga 

15:45 Spotkania z ekologią odc. 19

16:00 Informacje dnia 

16:10 Próba wiary - serial

17:00 XIX Pielgrzymka Młodych 

 z Radiem Maryja na Jasną Górę. 

22:00 Znak wiary - fi lm 

23:40 Kartka z kalendarza  

23:45 180 lat na zdrowie - fi lm 

05:40 Koło fortuny 
06:20 Na sygnale odc. 191 - serial 
06:50 Barwy szczęścia odc. 1867 
 - serial 
07:20 Barwy szczęścia odc. 1868 
 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:55 M jak miłość odc. 1374 - serial 
11:55 M jak miłość odc. 1375 - serial 
12:50 Przeprowadzki zwierząt odc. 2 
 - fi lm 
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:20 IX Płocka Noc Kabaretowa 2015 
 odc. 2 
16:20 Rodzinka.pl odc. 237 s. 12 
 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę 
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 103 s. 8 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
18:40 Postaw na milion Teleturniej 
19:35 Lajk! odc. 20, Magazyn 
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka 
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 126
21:35 Czas śmierci odc. 1 - serial 
22:35 Rodzinka.pl odc. 237 s. 12 
 - serial 
23:05 Szpieg D’83 odc. 5 - serial 
00:05 Ścigani - fi lm 

05:35 Mango - Telezakupy  

07:50 Wyjątkowa chwila odc. 6

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1078

11:00 Na Wspólnej odc. 2682 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2683 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2684 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2685 - serial  

12:50 Ugotowani odc. 8 s. 12  

13:50 Druga twarz odc. 1 s. 2 

14:50 Iron Majdan odc. 1

15:50 Domowe rewolucje odc. 1 s. 2 

16:55 Projekt Lady odc. 1 s. 3  

17:55 Tu się gotuje! odc. 11 s. 2

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 17  

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5322

20:00 Poznaj moich rodziców - komedia 

22:25 Pitch Perfect - komedia

00:50 Ring - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:20 Matki w mackach Marsa - fi lm 

09:05 My3 

09:30 My3 

10:05 Ewa gotuje odc. 335

10:35 Nasz nowy dom odc. 80 

11:35 Wyjdź za mnie odc. 10  

12:30 Jaś Fasola odc. 14 - serial 

13:10 Dzień Matki - komediodramat 

15:50 Polska - Rosja Siatkówka  

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 70 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich odc. 81 

 - serial 

20:05 Polsat SuperHit Festiwal 2018 

22:05 Polsat SuperHit Festiwal 2018 

00:05 Dziecko Rosemary - miniserial

10:20 Przepis na życie 13:55 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw

08:00 Wszystkie 
stworzenia duże i małe

10:10 Okrasa łamie 
przepisy

14:35 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 10:05 Ewa gotuje

Gregowi udało się wkupić w łaski ojca swojej 
narzeczonej. Wspólnie z ukochaną planują wesele. 
Zanim to jednak nastąpi, przyszli teściowie chcą 
poznać rodziców Grega. Narzeczeni zabierają ich 
do domu państwa Fockerów. Okazuje się, że rodzice 
narzeczonego córki prowadzą swobodny styl życia. 

Chłopi z upadłego pegeeru ratują życie 
biznesmenowi, jednocześnie biorąc go do niewoli 
w zamian za duży okup. Gdy jego żona i wspólnik 
nie chcą zapłacić, mężczyzna postanawia zarobić 
żądaną sumę.

„Pieniądze to nie wszystko”
(2001r.) TVN 7 19:00

„Poznaj moich rodziców”
(2004r.) TVN 20:00



Niedziela, 27 maja 2018

05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3315  
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojskopolskie.pl 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Ziarno odc. 663 
09:45 Gen innowacyjności odc. 7
10:05 Weterynarze z sercem 
 odc. 42 - serial 
10:40 Leśniczówka odc. 25 - serial  
11:05 Leśniczówka odc. 26 - serial  
11:35 Spotkanie ze świętym odc. 7
11:50 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański Transmisja 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:40 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 8
12:50 Błękitna Planeta II 
 odc. 4 s. 1 - serial 
14:00 Sonda II odc. 86
14:25 Droga do Rosji odc. 12
14:50 Korona królów odc. 84 - serial  
15:20 Korona królów - serial
15:55 Nie ma jak u mamy - koncert 
 z okazji Dnia Matki 
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:30 Big Music Quiz odc. 12
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 24 - serial 
21:05 Uziemieni - komedia 
22:50 Od Opola do Opola odc. 7
23:40 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 8
23:50 Między słowami - fi lm 
01:40 Sunset Park: Gra o wszystko 
 - fi lm  

06:00 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 49 - serial

06:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 50 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 51 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 52 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 15 - serial

08:35 Tom i Jerry Show odc. 16 - serial

09:00 Psidol: Razem raźniej - komedia 

10:55 Galileo odc. 687

11:55 Galileo odc. 688

13:00 Mali Agenci 3D: 

 Trójwymiarowy odjazd - fi lm 

14:45 119 dni na Pacyfi ku - dramat 

16:40 Samotny wilk McQuade - fi lm 

19:00 Galileo odc. 689

20:00 Ostatni rycerze - fi lm 

22:25 Mecenas Lena Barska 

 odc. 18 - serial 

23:35 Mgła - horror 

01:35 Zagadkowe zgony odc. 4 - serial 

06:00 Skorpion odc. 17 s. 2 - serial

07:00 Przygody Merlina 

 odc. 3 s. 3 - serial 

08:00 Najśmieszniejsi odc. 12 

09:00 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 6 s. 5 - serial 

09:35 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 7 s. 5 - serial 

10:10 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 8

10:55 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 9

11:35 7 krasnoludków: Las to za mało! 

 Historia jeszcze prawdziwsza 

 - komedia 

13:35 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm 

14:45 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm 

16:00 Syn prezydenta - komedia 

18:00 Matylda Film dla dzieci 

20:00 Transporter: Nowa moc - fi lm 

22:00 Gunman: Odkupienie - fi lm 

00:10 Uwikłana odc. 12 - serial 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 26 - serial

09:05 Skrzypce - osobliwości 

 tworu doskonałego - fi lm 

10:05 Trzeci punkt widzenia odc. 238

10:40 Kwartet Komedia 

12:30 Trędowata - melodramat

14:10 Chuligan literacki odc. 81

14:40 Nienasyceni odc. 26

15:15 Pajace Opera 

16:55 Rzecz Polska odc. 3

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 529

18:15 Majewska - Korcz okrągłe 31 lat 

19:05 „Dopóki śpiewam”. 

 Alicja Majewska 

19:45 Udomowienie - fi lm 

20:00 Karbala Film wojenny 

22:05 Scena alternatywna odc. 61, 

22:35 Trzeci punkt widzenia odc. 238, 

23:15 Penderecki. Droga przez labirynt 

 - fi lm 

00:20 Iggy Pop plays Baloise Session 

06:50 Był taki dzień odc. 575

06:55 Nowe piosenki 

07:55 Non possumus. Prymas 

 Stefan Wyszyński odc. 2 - fi lm 

08:55 Chłop i baba odc. 1 - serial 

09:25 Chłop i baba odc. 2 - serial 

09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 166

10:35 Źródła naszej cywilizacji 

 odc. 4 - fi lm 

11:40 Dzikie Chiny odc. 4 - serial 

12:40 Podróże z historią odc. 39 s. 4  

13:10 Transsyberyjska wyprawa 

 Joanny Lumley odc. 1 - fi lm 

14:20 Szerokie tory odc. 41

14:50 Czy Lucyna to dziewczyna? 

 - komedia 

16:20 Wielka gra odc. 110

17:15 Ex libris 

17:45 Noce i dnie odc. 1 - serial 

18:50 Kulisy II wojny światowej 

 odc. 2 - serial

19:55 Jutro idziemy do kina - dramat 

21:50 Wielki test z historii. 

 Polskie powstania odc. 16

23:30 Śmieciarz odc. 2 - serial 

01:10 Historia świata według 

 Andrew Marra odc. 4 - fi lm  

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:05 Święty na każdy dzień 
08:10 Spotkanie z Magdą Buczek
08:15 Próba wiary - serial 
09:10 Procesja dziejów Reportaż 
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”  
10:40 Królestwo rekinów - fi lm 
11:35 Święty na każdy dzień 
11:40 Petra - tajemnicze miasto 
12:00 Anioł Pański 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:00 Jestem Gabriel - fi lm 
15:35 Kartka z kalendarza  
15:40 Jerash - starożytne 
 miasto Jordanii 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone  
19:25 Retrospekcja 
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Cuda Jezusa - serial 
22:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
22:30 Adoracja w Kalkucie - fi lm 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
23:30 Ojcostwo - polecam 

05:40 Koło fortuny 
06:15 Barwy szczęścia odc. 1869 
 - serial 
06:50 Barwy szczęścia odc. 1870 
 - serial 
07:20 Barwy szczęścia odc. 1871 
 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:30 Zadziwiający świat chrząszczy 
 - fi lm 
11:35 Droga do Rosji odc. 11
12:15 Vera Cruz Western 
14:00 Familiada Teleturniej 
14:35 Koło fortuny 
15:20 Kocham Cię, Polsko! odc. 127
16:50 Bake off - Ale przepis odc. 1
17:10 Na dobre i na złe odc. 708 
 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:30 PKO Bydgoski Festiwal Biegowy 
 Magazyn lekkoatletyczny 
18:35 Za marzenia odc. 11 - serial 
19:30 Zakupy pod kontrolą odc. 10
20:05 Ścigani - fi lm 
21:50 Krew i chwała - dramat 
23:50 Trzy minuty 21:37 - dramat 
02:10 Obce ciało - melodramat

05:45 Mango - Telezakupy  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1079

11:00 Iron Majdan odc. 2

12:00 Co za tydzień odc. 851

12:40 36,6 °C odc. 1 s. 3

13:45 Kopciuszek. W rytmie miłości 

 - komedia 

15:40 Na ratunek wielorybom 

 - melodramat

17:50 Wyjątkowa chwila odc. 7

18:00 Ugotowani odc. 9 s. 12 

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5323

20:00 Armageddon - fi lm 

23:10 Transformers III - fi lm 

02:20 Sekrety lekarzy odc. 1 s. 4  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 7 - serial

08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 8 - serial 

08:45 Muppety - komedia 

10:55 Bella i Sebastian - fi lm 

13:05 Uniwersytet Potworny - fi lm 

15:25 Studio Sport 

15:50 Polska - Kanada Siatkówka  

18:05 Studio Sport 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Państwo w państwie odc. 274

20:05 Polsat SuperHit Festiwal 2018 

00:05 Ocalony - dramat 

05:40 Ukryta prawda odc. 238 - serial

06:45 Mango - Telezakupy  

08:50 Biuro odc. 5 - serial 

09:20 Biuro odc. 6 - serial  

09:50 Przyjaciele odc. 43 - serial 

10:20 Przepis na życie odc. 3 s. 5 - serial 

11:20 Przepis na życie odc. 4 s. 5 - serial 

12:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 2 - serial 

13:15 Dr House odc. 1 s. 1 - serial  

14:15 Agent Cody Banks - komedia

16:25 Willow - fi lm 

19:00 Lucyfer odc. 13 s. 2 - serial 

20:00 Infi ltracja - thriller 

23:15 Strzelec odc. 9 - serial

00:10 Ninja zabójca - fi lm 

10:20 Przepis na życie 10:55 Galileo

09:00 Co ludzie powiedzą? 14:10 Chuligan literacki 09:55 Okrassa łamie 
przepisy

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

Francja, rok 1943. Sebastian mieszka z dziadkiem 
w alpejskiej wiosce. Podczas włóczęgi po górach 
chłopiec spotyka bezpańskiego owczarka. Oswaja 
psa i nadaje mu imię Bella.

Alain i Valérie są rozwiedzeni i się nie znoszą. 
Czeka ich spotkanie na ślubie córki w małej greckiej 
wiosce, dokąd wybierają się samolotem. Niestety, 
dochodzi do potężnej erupcji i wulkanu, która 
paraliżuje ruch lotniczy. Jeśli byli małżonkowie 
mają zdążyć na ceremonię, muszą powstrzymać 
nienawiść i kontynuować podróż.

„Uziemieni”
(2013r.) TVP1 21:05

„Bella i Sebastian”
(2013r.) Polsat 10:55



Poniedziałek, 28 maja 2018

18:00 Klan

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 251 - serial  
07:20 Komisariat odc. 10 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Jaka to melodia? 
09:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 10 - serial  
10:30 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 63 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda Pogoda 
12:35 Błękitna Planeta II odc. 4 - serial  
13:50 Elif odc. 252 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy odc. 184
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Leśniczówka odc. 25 - serial  
16:15 Leśniczówka odc. 26 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3316 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Moja córeczka - spektakl
22:00 Warto rozmawiać  
22:55 Program sportowy 
23:25 Panamskie kwity: 
 przekręt stulecia - fi lm 
00:35 Uziemieni - komedia 

06:25 Szpital odc. 323 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 42 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 4 s. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 598 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 43 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 497 - serial

14:55 Szpital odc. 324 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 5 s. 5 - serial 

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

19:00 Ukryta prawda odc. 599 - serial

20:00 Dziewczyna Hitchcocka - dramat 

21:55 Uprowadzona odc. 1 s. 1 - serial

22:55 Przygoda na Antarktydzie - fi lm 

01:30 Moc magii odc. 142

06:00 Detektywi w akcji odc. 109 
 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 9 - serial
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 10 - serial
08:00 Drużyna A odc. 3 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial 
10:00 Na patrolu odc. 5 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 6 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 4 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 10 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 176 
 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 104
15:00 Detektywi w akcji odc. 177 
 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 148 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 149 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 424 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 425 
 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 205 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 2 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 3 - serial 
22:00 Galileo odc. 688
23:00 Galileo odc. 689
00:05 Firefi ght - horror 

06:00 To moje życie! odc. 298 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 65 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 51 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 21 s. 4 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 22 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 12 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 73 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 12 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 12 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 368 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 369 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 51 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 52 s. 2 - serial 
20:00 S.W.A.T. Jednostka Specjalna 
 - fi lm 
22:15 13. dzielnica - ultimatum - fi lm 
00:15 Seksualni, niebezpieczni 
 - komedia 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Rzecz Polska odc. 3

8:35 Prawdziwie magiczny sklep - fi lm 

9:15 Prowokator - fi lm 

11:00 Przedwiośnie odc. 2 - serial 

12:05 Przedwiośnie odc. 3 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:20 Odwiedziny o zmierzchu - nowela 

13:50 Drżące trąby - fi lm 

14:00 Weiser - dramat 

15:50 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 529

16:45 Grający z talerza - fi lm 

18:40 United Kingdom of Pop - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Safari - fi lm 

21:40 Karbala - fi lm

23:45 Życie rodzinne 

23:50 Irytujące buczenie lodówki - fi lm 

00:00 Nalepioki - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 576
07:00 Jeden z czarnej listy 93 - fi lm  
07:45 Krótki fi lm o fl adze - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 5
08:35 Ukryte skarby odc. 19
09:05 Korona królów odc. 29 - serial  
09:35 Korona królów odc. 30 - serial  
10:15 Złoto Jukonu odc. 3 - serial  
11:10 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 39
11:45 Operacja Himmler - dramat 
13:10 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 53 - serial 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 141 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 142 
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 34 - serial 
14:55 Spór o historię odc. 11 
15:40 Transsyberyjska wyprawa 
 Joanny Lumley odc. 1 - fi lm  
16:40 Koło historii odc. 59 
17:10 Ex libris Magazyn 
17:35 Flesz historii Magazyn 
17:55 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 9 - serial
18:55 Sensacje XX wieku odc. 71 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 4 - serial 
21:20 Korona królów odc. 31 - serial 
21:50 Korona królów odc. 32 - serial 
22:30 Famadihana. Spotkanie 
 życia i śmierci odc. 1
23:30 Riese - tajemnice wykute w skale 
00:50 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 5

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:30 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone  
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Młodzi światu 
11:45 Kartka z kalendarza 
11:50 Retrospekcja  
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Jestem gotowy na wszystko... 
 - fi lm  
13:05 Adoracja w Kalkucie - fi lm  
13:15 Kartka z kalendarza  
13:20 Koncert życzeń  
14:10 Błogosławiony czas - Komańcza 
 - fi lm 
14:40 Papież rodem z Bawarii - fi lm 
15:35 Misyjna Eucharystia w Gahunga 
 - fi lm 
15:45 Święty na każdy dzień  
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie - serial
17:20 Święty na każdy dzień  
17:25 Kartka z kalendarza  
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w parafi i pw. NMP Matki Kościoła 
 w Białymstoku. 
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
22:10 Dziesięć przykazań odc. 75 
 - serial 
23:05 Tajemnica tajemnic - fi lm 

05:25 Koło fortuny 
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 103 s. 8 - serial 
07:00 Coś dla Ciebie odc. 141
07:20 Na sygnale odc. 65 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 64
11:25 Rodzinka.pl odc. 92 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1871 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 142 - serial 
14:00 Zadziwiający świat chrząszczy 
 - fi lm 
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 103 s. 8 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna Perła odc. 16 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 93 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 66 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1871 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1872
 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 37
20:50 M jak miłość odc. 1376 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:50 Za marzenia odc. 12 - serial 
22:50 Tylko jedno spojrzenie 
 odc. 4 - serial 
00:00 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 291 s. 14 - serial 

05:50 Uwaga! odc. 5323

06:15 Mango - Telezakupy  

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 13 s. 2

07:55 Akademia ogrodnika odc. 13

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2258

10:55 Tu się gotuje! odc. 11 s. 2

11:00 Ukryta prawda odc. 922 - serial 

12:00 Szkoła odc. 574 - serial 

13:00 19+ odc. 275 - serial 

13:30 Szpital odc. 811 - serial 

14:30 Efekt domina odc. 3 s. 5

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 14 

16:00 Szkoła odc. 289 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 547 - serial

18:00 Szpital odc. 433 - serial

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5324

20:10 Doradca smaku odc. 11

20:15 Na Wspólnej odc. 2686 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 60

21:30 Projekt Lady odc. 2 s. 3 

22:30 Sekrety lekarzy odc. 2 s. 4 

23:30 Armageddon - fi lm  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 689 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 481 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 483 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 44 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 817 - serial
12:00 Gliniarze odc. 168 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 734 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2699 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 780 - serial
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3640
16:30 Na ratunek 112 odc. 61 - serial
17:00 Gliniarze odc. 111 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2700 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 59 - serial 
20:10 Ocalony - dramat  
22:45 Najwyższy wyrok - fi lm 
00:50 Ewolucja planety małp - fi lm 

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

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Przedwiośnie 13:30 Sensacje XX wieku

18:35 Rodzinka.pl 12:00 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Hitchcock powierza Tippi główną rolę w swoim 
fi lmie „Ptaki”. Niedoświadczona bohaterka staje 
się marionetką w rękach mistrza. Zakochany w niej 
reżyser naprzykrza się aktorce. Jej ciągłe odmowy 
frustrują, postanawia się zemścić. 

Czerwiec 2005 r., Afganistan. Operacja Navy SEALs 
ma na celu identyfi kację talibskiego przywódcy. 
Wszystko układa się dobrze do momentu, gdy trzej 
pasterze znajdują kryjówkę komandosów.

„Ocalony”
(2013r.) Polsat 20:10

„Dziewczyna Hitchcocka”
(2012r.) TVN 7 20:00



Wtorek, 29 maja 2018

09:15 The Wall. 
Wygraj marzenia

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 252 - serial  
07:15 Komisariat odc. 11 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości  
008:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 34
10:05 Klan odc. 3316  
10:30 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 64 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 To się opłaca 
12:50 Zimowa wyprawa 
 puchacza śnieżnego - fi lm 
13:45 Elif odc. 253 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Miłość nad fi ordem: 
 W świecie kobiet - dramat 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3317 
18:30 Trzecia połowa odc. 2 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:30 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 7 - serial 
21:50 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 11 - serial 
22:50 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 10 - serial 
23:45 Program sportowy 
00:20 Labirynt odc. 5 s. 1 - serial 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1137 - serial

06:25 Szpital odc. 324 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 43 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 5 s. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 599 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 44 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 498 - serial

14:55 Szpital odc. 325 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 6 s. 5 - serial 

17:55 Dr House odc. 3 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 600 - serial

20:00 Aeon Flux - fi lm 

21:55 I stanie się koniec - fi lm 

00:25 American Horror Story: Asylum 

 odc. 13 s. 2 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 110 - serial

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 10 - serial

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 11 - serial

08:00 Drużyna A odc. 4 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 10 - serial  

10:00 Na patrolu odc. 7 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 8 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 5 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 11 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 178 

 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 105

15:00 Detektywi w akcji odc. 179 

 - serial

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 150 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 151 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 425 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 426 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

odc. 206 - serial 

21:00 Konspiracja Echelon - thriller 

23:15 Bez odwrotu - fi lm 

01:20 STOP Drogówka odc. 180

06:00 To moje życie! odc. 299 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 66 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 52 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 22 s. 4 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 23 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 12 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 74 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 12 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 12 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 369 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 370 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 52 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 53 s. 2 - serial 
20:00 Wpół do śmierci II - fi lm 
21:50 Więzienie w ogniu - fi lm 
23:40 Piła VII - horror 
01:20 Wikingowie odc. 19 s. 4 - serial 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Wydarzenie aktualne 

08:40 Informacje kulturalne 

09:05 Grający z talerza - fi lm  

11:00 Przedwiośnie odc. 4 - serial 

12:05 Przedwiośnie odc. 5 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:25 Wino truskawkowe 

 - komediodramat 

15:30 Tygodnik kulturalny 

16:25 Alicja - komedia 

18:20 Bracia - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Na dnie - spektakl 

22:35 Dezerterzy odc. 82

23:10 Dziennik fi lozofa odc. 146

23:20 Wesele w Sorrento - komedia 

01:25 Tato - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 577
07:00 Barbara Bittnerówna 
 - legenda baletu - fi lm 
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 6
08:40 Ukryte skarby odc. 20
09:10 Korona królów odc. 31 - serial  
09:40 Korona królów odc. 32 - serial  
10:15 Daniel Gabriel Fahrenheit  
10:40 Czy Lucyna to dziewczyna? 
 - komedia  
12:05 Marzyciele odc. 4 - serial 
12:40 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii
13:15 Sensacje XX wieku odc. 71  
14:10 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 86 - serial 
14:35 Akcja „Pensjonat” 
15:20 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 4 - serial  
16:20 Kapłan z Suchedniowa - fi lm 
17:15 Archiwum zimnej wojny odc. 5 
17:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 10 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 124 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 125 
19:55 Jak było? odc. 12
20:35 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
21:05 Klub profesora Tutki odc. 11 
 - serial 
21:15 Krótka historia odc. 24 
21:25 Korona królów odc. 33 - serial 
22:00 Korona królów odc. 34 - serial 
22:35 Bałtycki poker. W co gra Putin? 
 - fi lm 
23:40 Szczęśliwego Nowego Jorku 
 - komediodramat 
01:25 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 6

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:40 Świadkowie - serial 
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej  
10:45 Zew natury 
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Grunt to droga odc. 2
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Kreacja czy ewolucja? - fi lm 
13:20 W służbie odkupienia 
 - redemptoryści polscy 
 w okowach dwóch totalitaryzmów 
13:20 W służbie odkupienia 
 - redemptoryści polscy 
 w okowach dwóch totalitaryzmów 
14:05 Dziesięć przykazań odc. 75 
 - serial  
15:00 Blisko nieba - papieże 
 a Górna Adyga - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki 
17:00 Głos z Brukseli odc. 2
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Każdy maluch to potrafi 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Ukamienowanie Sorai M. 
 - dramat 

05:30 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość odc. 1376 - serial 
07:00 Droga zbawienia 
07:20 Na sygnale odc. 66 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 65
11:25 Rodzinka.pl odc. 93 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1872 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 143 - serial 
14:00 Cuda z odzysku - urządź 
 mieszkanie za darmo odc. 3
14:55 M jak miłość odc. 1376 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna Perła odc. 17 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 94 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 67 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1872 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1873 
 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 12 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1377 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
23:00 Biegacze - fi lm 
00:20 La La Poland odc. 5

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 5 

07:50 Doradca smaku odc. 11

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2259

10:55 Ukryta prawda odc. 547 - serial 

12:00 Szkoła odc. 289 - serial 

13:00 Szpital odc. 433 - serial 

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 1 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 14 

16:00 Szkoła odc. 290 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 548 - serial

18:00 Szpital odc. 434 - serial

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5325

20:10 Doradca smaku odc. 15

20:15 Na Wspólnej odc. 2687 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 61

21:30 Efekt motyla Thriller 

23:50 Superwizjer odc. 1132

00:25 Tu się gotuje! odc. 11 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 690 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 484 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 485 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 45 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 818 - serial
12:00 Gliniarze odc. 169 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 735 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2700 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 781 - serial
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3641
16:30 Na ratunek 112 odc. 62 - serial
17:00 Gliniarze odc. 112 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2701 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 170 - serial 
20:10 Ewolucja planety małp - fi lm  
23:00 8 mm - thriller 
01:40 Ciacho - komedia 

06:25 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 15:30 Tygodnik kulturalny 08:10 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

18:35 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Burke i Twitch odsiadują wyroki w więzieniu. Zakład 
opanowany jest przez gangi. W więzieniu wybucha 
bunt, gdy w budynku znajdują się odwiedzające 
więźniów rodziny. Wśród zakładników znajdują się 
narzeczona Twitcha i córka Burke’a. Dwaj więźniowie 
muszą zjednoczyć siły i ocalić życie swoje bliskich.

20-letni Evan Treborn, od dziecka mający problemy 
z pamięcią, przez lata prowadził szczegółowe 
dzienniki. Pewnego dnia odkrywa, że notatki są czymś 
więcej niż wspomnieniami.

„Efekt motyla”
(2004r.) TVN 21:30

„Wpół do śmierci II”
(2007r.) TV Puls 20:00



Środa, 30 maja 2018

08:40 Jaka to melodia?

05:45 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 253 - serial  
07:20 Komisariat odc. 12 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Wojenne dziewczyny odc. 24 
 - serial  
10:10 Klan odc. 3317  
11:05 Doktor Quinn odc. 8 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Dzika Sri Lanka odc. 1 - serial 
13:50 Elif odc. 254 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Miłość nad fi ordem: 
 W świecie kobiet - dramat 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3318 
18:30 Trzecia połowa odc. 3 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:25 Trzecia połowa odc. 11 - serial 
20:55 Wielki test o wakacjach 
22:35 Ocaleni odc. 10 
23:40 Orły Nawałki odc. 7 - serial  
0:10 Program sportowy 

05:20 Ukryta prawda odc. 240 - serial

06:25 Szpital odc. 325 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 44 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie odc. 6 s. 5 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 600 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 45 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 499 - serial

14:55 Szpital odc. 326 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 7 s. 5 

 - serial 

17:55 Dr House odc. 4 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 601 - serial

20:00 Lot - thriller 

22:55 Magazyn UEFA 

 Champions League odc. 9

23:30 Człowiek na linie - fi lm 

01:35 Moc magii odc. 144

06:00 Detektywi w akcji odc. 111 - serial

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 11 - serial

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 12 - serial

08:00 Drużyna A odc. 5 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 11 - serial  

10:00 Na patrolu odc. 9 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 10 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 6 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 12 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 180 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 180

15:00 Detektywi w akcji odc. 181 - serial

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 152 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 153 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 426 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 427 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 207 - serial 

21:00 Radiowóz - fi lm 

22:55 Anakonda III: Potomstwo - thriller 

00:50 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 10

06:00 To moje życie! odc. 300 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 67 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 53 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 23 s. 4 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 24 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 12 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 75 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 12 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 12 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 370 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 373 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 53 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 54 s. 2 - serial
 20:00 Aleksander - dramat 
23:35 Zakon - fi lm 
01:10 Wikingowie odc. 20 s. 4 - serial 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Dzika muzyka odc. 19, 

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Alicja - komedia 

11:00 Przedwiośnie odc. 6 - serial 

12:00 Quo vadis? odc. 1 - serial 

12:55 Studio Kultura - rozmowy 

13:20 Pajęczarki -  komedia 

15:20 Zawodowcy - fi lm 

16:10 Dranie w kinie odc. 30

16:50 Braciszek - fi lm 

18:40 Mój ojciec Staś - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wiatr buszujący w jęczmieniu 

 - dramat 

22:15 Pegaz odc. 75

23:10 Dziennik fi lozofa odc. 147

23:25 Jedna scena 

23:40 Wesele - komediodramat 

01:35 Performance odc. 80

06:50 Był taki dzień odc. 578
07:00 Kapłan z Suchedniowa - fi lm  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 7
08:30 Ukryte skarby odc. 21
09:00 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 37 - serial 
09:10 Korona królów odc. 33 - serial  
09:40 Korona królów odc. 34 - serial  
10:20 Dzikie Chiny odc. 4 - serial  
11:15 Spór o historię odc. 35 
11:55 Opowieść o Indiach odc. 5 - fi lm 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:30 Sensacje XX wieku odc. 124  
14:00 Sensacje XX wieku odc. 125  
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 1 - serial 
15:05 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 28 - serial 
15:25 Bałtycki poker. W co gra Putin? 
 - fi lm  
16:30 Czy warto było tak żyć - fi lm 
17:15 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 11 - serial 
17:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 11 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 194 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 114 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Najdziwniejsza broń na świecie 
 odc. 5 - fi lm 
21:25 Korona królów odc. 35 - serial 
21:55 Korona królów odc. 36 - serial 
22:30 Dziewczęta z Auschwitz - fi lm 
23:35 Oda do radości - dramat 
01:45 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 7

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Każdy maluch to potrafi 
09:00 Kalejdoskop młodych 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień 
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 56 - serial 
11:15 Hwange 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Sanktuarium Matki Bożej 
 Pocieszenia w Leżajsku - fi lm 
14:45 Joanna d’Arc. 
 Pod sztandarami wiary - fi lm 
15:40 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Drabina Jakubowa - serial 
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Sobowtór - fi lm 
23:45 Nad Jeziorem Malawi - fi lm 

5:25 Koło fortuny 
6:05 M jak miłość odc. 1377 - serial 
6:55 Pożyteczni.pl 
7:20 Na sygnale odc. 67 - serial 
7:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 66
11:25 Rodzinka.pl odc. 94 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1873 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 144 - serial 
14:00 Las Bawarski - rozległy, mroczny, 
 czarodziejski - fi lm 
14:55 M jak miłość odc. 1377 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna Perła odc. 18 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 95 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 68 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1873 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1874 
 - serial 
20:45 Na dobre i na złe odc. 709 
 - serial 
21:45 Na sygnale odc. 192 - serial 
22:20 Na sygnale odc. 193 - serial 
22:50 Każdy chce być Włochem 
 - komedia 
00:45 Rodzinka.pl odc. 237 s. 12 
 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 5 

07:50 Doradca smaku odc. 15

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2260

10:55 Ukryta prawda odc. 548 - serial 

12:00 Szkoła odc. 290 - serial 

13:00 Szpital odc. 434 - serial 

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 2 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 14 

16:00 Szkoła odc. 291 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 549 - serial

18:00 Szpital odc. 435 - serial

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5326

20:10 Doradca smaku odc. 16

20:15 Na Wspólnej odc. 2688 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 62, Teleturniej 

21:30 Jack, pogromca olbrzymów - fi lm 

23:55 Książę w Nowym Jorku 

 - komedia 

02:15 Ugotowani odc. 9 s. 12  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 691 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 486 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 487 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 46 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 819 - serial
12:00 Gliniarze odc. 170 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 736 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2701 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 782 - serial
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3642
16:30 Na ratunek 112 odc. 63 - serial
17:00 Gliniarze odc. 113 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2702 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich odc. 239 
 - serial 
20:10 Ciacho - komedia  
22:45 30 minut lub mniej - komedia
00:20 Ruby Sparks - komedia 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 08:15 Dzika muzyka 13:30 Sensacje XX wieku

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

Aleksander Wielki spełnił oczekiwania chorobliwie 
ambitnej matki i stał się niekwestionowanym władcą 
starożytnego świata. Obszar pod jego panowaniem 
rozciągał się od Grecji po Indie.

Uzależniony od alkoholu pilot mimo awarii maszyny 
bezpiecznie ląduje, ratując życie 96 osobom. Grozi 
mu więzienie, bo okazuje się, że znajdował się pod 
wpływem substancji odurzających.

„Aleksander”
(2004r.) TV Puls 20:00

„Lot”
(2012r.) TVN 7 20:00
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 temperatura: 23 12 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1016 1017 hPa
 wiatr: 8 13 km/h 

 temperatura: 24 13 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1018 1022 hPa
 wiatr: 16 21 km/h 

 temperatura: 22 14 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1024 1025 hPa
 wiatr: 25 19 km/h 

 temperatura: 22 12 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1027 1028 hPa
 wiatr: 14 13 km/h 

 temperatura: 23 12 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1028 1026 hPa
 wiatr: 13 11 km/h 

 temperatura: 24 13 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1024 1015 hPa
 wiatr: 11 12 km/h 

 temperatura: 26 15 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1011 1010 hPa
 wiatr: 13 12 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Ciecierzyca z kurczakiem w pomidorach
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I Technikum Żywienia i Usług 

Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
250 g ciecierzycy
250 g piersi z kurczaka
220g pomidorów krojonych
cebula
ząbek czosnku
pół łyżeczki bazylii
1 łyżeczka słodkiej papryki 
mielonej
cukier, sól, pieprz
olej

Sposób wykonania:

Ciecierzycę moczyć w wodzie 
przez 12 godzin. Po namocze-
niu ugotować w lekko osolonej 
wodzie z moczenia (ok. 45 min.) 
z dodatkiem łyżeczki masła. Ce-
bulę pokroić w kostkę i zeszklić 
na oleju, następnie dodać pokro-
jonego kurczaka doprawionego 
pieprzem i solą, usmażyć. Dodać 
pomidory, sprasowany czosnek, 
bazylię, słodką paprykę, łyżeczkę 
cukru. Całość dusić przez 10 min. 
Ugotowaną cieciorkę dodać do 
przygotowanego sosu, dokładnie 
wymieszać i zagotować. 

Smacznego!
Justyna Wilk
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organizację kajakowych imprez 
integracyjnych oraz jedyny w re-
gionie program dla najmłodszych 
kajakarzy.

Po pierwsze sprzęt
Na Malinowej Stanicy znaj-

dziemy liczną flotę nowych (rok 
produkcji 2018) kajaków poli-
etylenowych. Jest ponad 50 szt. 
zupełnie nowych rodzinnych 
dwójek, z trzecim siedzeniem 
dla dziecka, przeznaczonych 
do rekreacyjnego pływania po 
rzekach, jeziorach i morskich 
wodach przybrzeżnych. Szero-
kie dno z wewnętrznymi kilami 
oraz wygodne siedzenia z wy-
sokimi oparciami pozwalają na 
bezpieczne i wygodne podróżo-

wanie nawet początkującym ka-
jakarzom. Kajaki wyposażone są 
w dwa komfortowe siedzenia ze 
składanymi oparciami, środkowe 
siedzenie dla dziecka, siatkę na 
dziobie, olinowanie na rufie i ko-
rek spustowy.

- Do celów szkoleniowych na 
stawie wykorzystujemy też kaja-
ki polietylenowe Sprinter – mówi 
Rafał Malinowski. - To wygodne 
dwójki o składanych siedzeniach 
i wysokich burtach, które chro-
nią przed dostaniem się do nich 
wody. Sprinter został również 
precyzyjnie wyprofilowany, by 
można było nim łatwo sterować 
i utrzymywać właściwy kieru-
nek płynięcia. Naszymi kajaka-

mi prawdopodobnie nikomu nie 
uda pobić się rekordu prędkości. 
Chociaż tym, którzy będą pró-
bowali, szczerze tego życzymy. 
Sprzęt dobieraliśmy pod kątem 
bezpieczeństwa, przydatności do 
rodzinnych spływów w tempie 
niezakłócającym relaksu i ciesze-
nia się pięknem natury. 

Dla chętnych chcących po-
pływać niekoniecznie kajakiem 
stanica ma też rower wodny. 
Jest to Rainbow Pelikan, którego 
możliwości można wykorzystać 
na zbiorniku wodnym. Do dyspo-
zycji są też bardzo dobre, lekkie 
wiosła kajakowe oraz certyfiko-
wane kamizelki ratunkowe i ase-
kuracyjne w różnych rozmiarach.

Malinowa Stanica w Kupnie 
(gmina Wąpielsk) powstała w tym 
roku i już cieszy się popularno-
ścią. Od czego się zaczęło? - Kilka 
lat temu wraz z grupą przyjaciół 
zorganizowaliśmy spływ kaja-
kowy z Brodnicy na nasze łąki 
w Kupnie – mówi Marta Mali-
nowska. - Za pieniądze ze składki 
wypożyczyliśmy kajaki, busy. Po 
spływie urządziliśmy „Pokaja-
kówkę”. Było ognisko, kiełbaski 
z rusztu, pieczone ziemniaki, 
chleb ze smalcem, kawa z droż-
dżówką, gra w siatkówkę „łąkową”, 
łowienie ryb w stawach, karaoke 
i …tańce. Nocowaliśmy w namio-
tach i po wspólnym śniadaniu 
rozjechaliśmy się. Tak wtedy nam 

to fajnie i, nie ukrywam, tanio 
wyszło, że do udziału w spływach 
w następnych latach zgłaszali się 
kolejni chętni. W zeszłym roku 
płynęło nas ponad 100 osób. Do-
datkowych 50 dojechało na „Po-
kajakówkę”. No i kolejny raz było 
super. Wtedy zrodził się pomysł, 
żeby zrobić coś stałego.

W tym roku, zachęcani przez 
przyjaciół i znajomych właściciele 
postanowili umożliwić korzystnie 
z tej relaksującej formy aktyw-
ności fizycznej większej grupie 
osób. No i stało się, powstała Ma-
linowa Stanica. Prócz pakietów 
„wszystko wliczone w cenę”, ofe-
ruje ona również wypożyczenie 
sprzętu bez dodatkowych usług, 

Czas na kajaki
REKREACJA  Aktywny wypoczynek po sąsiedzku? Świetnie sprawdzą się kajaki. Prezentujemy nowo wy-
posażoną stanicę nad Drwęcą, z położonym obok zbiornikiem wodnym, gdzie pierwsze kroki w kajakar-
stwie mogą stawiać najmłodsi

9.00-10.45 przyjmowanie uczestników w Malinowej Stanicy (możliwość usta-•	
wienia namiotu, rozejrzenia się po okolicy, wędkowania itp.)
10.15 poranna kawa w Malinowej Stanicy•	
11.00 wyjazd autokaru z Kupna (Malinowa Stanica)•	
11.30 odprawa i wypożyczanie sprzętu (Brodnica, Przystań Zakole Drwę-•	
cy).
11.45-12.15 wypuszczanie kajaków na rzekę•	
17.00-19.00 obiór sprzętu w Kupnie (Malinowa Stanica)•	
17.00-19.30 posiłek „po robocie”•	
17.00 – do bólu siatkówka, badminton, łowienie ryb itp.•	
19.00 konkurs kajakarski•	
20.00-24.00 ognisko•	
20.00-24.00 „Pokajakówka” karaoke, potańcówka. Poranek dnia następnego •	
– kawa, herbata i ciastko na dobry dzień. Tym, którzy nie mają dość i chcą dnia 
następnego kontynuować swoją przygodę, gospodarze proponują wypoży-
czenie kajaka, przyłączenie się do kajakarzy korzystających z oferty „Poranek 
na Drwęcy” i popłynięcie do Golubia-Dobrzynia.

Poranek na Drwęcy
Start i meta: Golubska Starówka dla grup min. 15 osób. Spływ w niedzielę.

9.15 wyjazd autokaru z Golubia-Dobrzynia (z Rynku Golubskiego)•	
9.45 poranna kawa w Malinowej Stanicy•	
10.15 odprawa i wypożyczanie sprzętu•	
10.30-11.00 wypuszczanie kajaków na rzekę•	
16.00-18.00 obiór sprzętu w Golubiu-Dobrzyniu (okolice Rynku Golubskiego)•	

W samo południe z Brodnicy
Start i meta: Kupno 17, 87-337 Wąpielsk, dla grup min. 15 osób. Spływ w niedzielę.

10.15 poranna kawa w Malinowej Stanicy•	
11.00 wyjazd autokaru z Kupna (Malinowa Stanica)•	
11.30 odprawa i wypożyczanie sprzętu (Brodnica, Przystań Zakole Drwęcy)•	
11.45-13.00 wypuszczanie kajaków na rzekę•	
17.00-19.00 obiór sprzętu w Kupnie (Malinowa Stanica)•	

Dla firm
Malinowa Stanica organizuje spływy firmowe połączone z imprezą integracyjną 
przygotowaną indywidualnie dla każdego klienta. Zapewnia:

 nowoczesny sprzęt kajakowy i profesjonalną kadrę,•	
 transport,•	
 biesiadę,•	
 karaoke,•	
 imprezę taneczną,•	
 niebanalne konkursy i gry terenowe,•	
 miejsce biwakowe lub rezerwację w hotelu (np. możliwość spania na zamku •	
w Golubiu-Dobrzyniu)
 obsługę fotograficzną,•	
 na życzenie klienta asekurację ratownika i opiekę przewodnika.•	

PRogRAm All InClusIvE:
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All Inclusive, czyli 
kajaki na bogato 
Wypożyczanie kajaków połą-

czone z biesiadą to superoferta 
Malinowej Stanicy dla osób, które 
chcą spędzić czas na łonie natury 
i ograniczyć do minimum przy-
gotowania. 

- Naszą przygodę zaczynamy 
w sobotę rano – mówi Rafał Ma-
linowski. - Spotykamy się w Kup-
nie, gdzie zostawiamy pojazdy 
i mamy czas na poranną kawę, 
po której wyjeżdżamy z Malino-
wej Stanicy do Brodnicy. Tam wy-
pożyczany jest sprzęt i płyniemy 
do Kupna. Po wysiłku fizycznym 
kajakarzom należy się relaks … 
i biesiada. My się wszystkim zaj-

miemy.
Gospodarze rozpalają ogni-

sko i rozpoczyna się zabawa, 
podczas której przy dźwiękach 
muzyki uczestnicy najedzą się do 
syta, pośpiewają karaoke i mogą 
potańczyć. 

- Można u nas również łowić 
ryby, pograć w siatkówkę czy bad-
mintona – dodaje Malinowski. - 
Możemy przygotować na stawie 
superkonkurs kajakowy z nagro-
dami. W trakcie trwania biesia-
dy jest możliwość popływania 
rowerem wodnym i kajakami po 
stawie. Po spędzonej nocy, rano 
budzimy gości herbatą i pachną-
cą kawą.

Dzieci też mogą pływać

Oprócz oferty All Inclusive, 
Malinowa Stanica proponuje nie-
dzielne spływy o poranku z Golu-
bia-Dobrzynia, spływy z Brodni-
cy, spływy indywidualne, ofertę 
dla firm, ale także coś dla milu-
sińskich. Nasze pociechy również 
mogą aktywnie spędzić czas, za-
poznać się z kajakiem i stawiać 
pierwsze kroki w pływaniu.

- Jest możliwość popływa-
nia kajakami z dziećmi po sta-
wie (długość 130 m, maksymalna 
głębokość stawu to 1,5 m – mówi 
Rafał Malinowski. - Zaczynamy 
od integracji. Przygotujemy ani-
macje i zabawy przy muzyce. 
Potem ruszamy ku przygodzie, 
czyli szukamy skarbów ukry-

tych w Malinowej Stanicy. Każdy 
uczestnik dostaje indywidualną 
mapę, która pomoże mu odna-
leźć kajakarski prowiant.

Po rywalizacji przychodzi 
czas, by wypłynąć na głębokie 
wody. Pobierany jest sprzęt. Po 
odprawie uczestnicy ruszają na 
staw, na którym ustawiony jest 
„szalony slalom”. Dzieci mogą też 
łowić ryby. Po tak aktywnym cza-
sie organizatorzy oferują kiełba-
skę upieczoną na ognisku. 

- Mamy także ofertę dla szkół 
– dodaje Malinowski. - Dostoso-
wujemy ją do wieku i indywidu-
alnych potrzeb grupy.

W tym przypadku organiza-
torzy zapewniają dobór odpo-

wiedniego dla młodzieży odcin-
ka rzeki, możliwość sprawdzenia 
swoich umiejętności pływania 
kajakiem na stawach, nowocze-
sny sprzęt kajakowy i profesjo-
nalną kadrę, transport, ognisko, 
miejsce biwakowe, możliwość 
wypożyczenia namiotów harcer-
skich, gry i zabawy integracyjne 
i terenowe oraz na życzenie gru-
py asekurację ratownika i opiekę 
przewodnika.

Szczegóły oferty Malinowej 
Stanicy oraz cennik można zna-
leźć na fanpage`u Malinowa Sta-
nica oraz na stronie internetowej 
malinowastanica.pl.

(nał)
fot. nadesłane

Oznaczenie na mapie Miejscowość Opis K i lometraż 
rzeki Drwęcy

Lustro wody
(m.n.p.m)

Współrzędne 
(SD)

B1 Brodnica Przystań kajakowa 
„Zakole Drwęcy”

(Ul. Paderewskiego 
19, 87-300 Brodnica)

93+700 67,8

K Kupno Malinowa Stanica
300 m od mostu na 

południe (Kupno 17, 
87 -337 Wąpielsk)

72+100 63

B2 Bobrowiska Przy drewnianym 
moście

58+700 58,5

G Golub-Dobrzyń Parking  miejski, (ul. 
Zamurna 1,  87-400 

Golub-Dobrzyń)

48+200 53,8

P Pomorzany Ruziec 43+500 51,7

E Elgiszewo Przystań „Na Po-
graniczu” Elgiszewo 
Bezpośrednio przy 
moście, 87-408 Cie-

chocin

29+000 46,6

53.249501, 
19.391266

53.188877, 
19.241851

53.140818, 
19.145466

53.112502, 
19.052863

53.092498, 
19.025716

53.061419, 
18.925689
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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 tym tygodniu wpadniesz w wir tylu spraw, że nie 
będziesz wiedział, w co włożyć ręce. Tu ktoś poprosi 
cię o pomoc, tam wyjdą zaległości, które szybko trze-
ba nadrobić. Będziesz zaganiany, zdezorientowany i 
zdenerwowany. Tylko spokój może cię uratować. Za-
miast tracić siły na panikowanie, zabierz się do pracy 
i punkt po punkcie odhaczaj, co już zrobiłeś.

Kolejny raz ktoś z pracy próbuje sobie przypisać twoje 
osiągnięcia. Przyszła pora, by na to zareagować. Na 
chłodno, bez emocji, opracuj plan działania. Jeśli ko-
lejny raz odpuścisz, twoja frustracja będzie narastać. 
Czas powodzenia w sprawach finansowych. Albo 
otrzymasz zaległą premię, albo bez kłopotu i na do-
brych warunkach załatwisz pożyczkę lub kredyt. 

Energia będzie cię rozsadzać. Zaczniesz załatwiać 
wszystkie sprawy jednocześnie i, o dziwo, pora-
dzisz sobie doskonale. Na niwie zawodowej zapre-
zentujesz kilka nowych pomysłów, przekonasz też 
współpracowników do ich realizacji. Spodziewaj się 
zaproszenia na fajną imprezę. Spotkasz tam kogoś, 
kto zawróci ci w głowie. Przygoda gwarantowana.

Uważaj na to, co mówisz. Ktoś bacznie nasłuchuje, 
czym się przechwalasz i za chwilę zacznie odkry-
wać twoje powiązania, co może osłabić twoją po-
zycję zawodową. Masz dużo zalet, nie trzeba  ich 
pompować, by wyróżnić się na tle pracowników.

Doskonały tydzień. Będziesz pełen sił, bez kłopo-
tu poradzisz sobie z każdym zadaniem. Zyskasz 
uznanie zwierzchników, a to może oznaczać nawet 
premię. Ktoś poprosi cię o radę w ważnej dla niego 
sprawie. Powiedz, co dyktuje ci serce. Pomoże, a ty 
zyskasz wdzięczność.

To, czego ci teraz potrzeba, to zwolnienie tempa. 
I gwiazdy temu sprzyjają. Zaplanuj weekendowy 
wyjazd i wyłącz telefon, albo po prostu zamknij się 
w domu i udawaj, że cię nie ma. Naładujesz akumu-
latory. Niedaleko ciebie jest ktoś, kto czeka na okaza-
nie mu zainteresowania.

Wróci jakaś zapomniana sprawa i przysporzy ci 
kłopotów. Uporaj się z nią jak najprędzej, nie odkła-
daj niczego na później. Bądź uważny, obowiązkowy 
i nadzwyczaj dokładny. Rodzina liczy, że wreszcie 
wybierzesz się z nią na weekendową wycieczkę, co 
przecież obiecałeś.

Rozkwitniesz intelektualnie. Zaczniesz interesować 
się nowymi sprawami, będziesz dużo czytać, dzielić 
się swoją wiedzą i ją weryfikować. Dobra forma przy-
da się do rozwiązania trudnego zadania, które przed 
tobą. Zasięgnij rady bliskiej ci osoby. W sprawach 
sercowych okazja do gorącego romansu i pokusa 
zdrady. Zastanów się, ile na tym stracisz, a ile zy-
skasz.

Przełożeni postanowią ocenić twoje postępy zawo-
dowe. Przygotuj się do tego. Jeśli kierujesz zespo-
łem, podziel zaległe zadania między współpracow-
ników, by szybko je wykonać. Nie bierz wszystkiego 
na swoje barki. Będziesz miał teraz więcej obowiąz-
ków domowych niż zwykle. Uważaj, by się nie prze-
pracować. Znajdź choć chwilę na relaks, wyjdź na 
spacer, poczytaj.

Uważasz, że wszystko idzie źle i nadszedł zdecydo-
wanie gorszy czas. Nic bardziej mylnego. W tych 
niesprzyjających okolicznościach czai się szansa, 
ale musisz ją dostrzec, by móc wykorzystać. Nie idź 
na skróty, trzymaj się ustalonych zasad, a wszystko 
się ułoży po twojej myśli. Przed podjęciem decyzji 
upewnij się, że nie kierują tobą tylko i wyłącznie 
emocje.

Udany czas. Nie zabraknie okazji do radości i zabawy. 
Poczujesz się wyluzowany, zrelaksowany, będziesz 
o wiele bardziej tolerancyjny i wyrozumiały niż zwy-
kle. Ktoś poprosi cię, byś został mediatorem między 
zwaśnionymi stronami. Dobrze sobie poradzisz z tym 
niecodziennym zadaniem. Nie wątp w swoje siły ani 
kompetencje.

Pora, byś nauczył się stawiać granice. Jeśli ktoś zmu-
sza cię do pośpiechu, żąda niemożliwego – odmawiaj 
zdecydowanie, ale uprzejmie. Nie bierz też ani na sie-
bie, ani do siebie cudzych pretensji. Nie dogodzisz 
wszystkim. Postępuj tak, by być w zgodzie z sobą. Ktoś 
da ci radę, jak rozwiązać ważną sprawę. Zanim ją od-
rzucisz, zastanów się, czy nie jest dobra.

Kolorowanki dla dzieci
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Pani Małgorzata razem z mę-
żem prowadzi gospodarstwo rolne 
o powierzchni 16 hektarów. Wieś, 
którą zarządza nie jest duża. Za-
mieszkuje tu tylko 135 osób, któ-
re na co dzień zajmują się gospo-
darstwami i pracą w okolicznych 
zakładach pracy. Dużo młodych 
wyjechało również za granicę 
w poszukiwaniu lepszego zarob-
ku. 

– Jakim budżetem dyspo-
nuje sołectwo? 

– Jest on niewielki, wynosi bli-
sko 17 tys. zł. Rada sołecka posta-
nowiła go w tym roku przeznaczyć 
prawie w całości na polepszanie 
stanu naszych dróg. W sołectwie 
mamy prawie 10 kilometrów dróg 
lokalnych. Są to jezdnie o na-

wierzchni gruntowej i ich utrzy-
manie jest bardzo kosztowne. Na 
zakup kruszywa, jego rozwiezienie 
i ułożenie przeznaczyliśmy ponad 
14 tys. zł. Pozostała kwotę wydamy 
na wykonanie i zakup tablic infor-
macyjnych z numerami posesji.

– Co można pani powie-
dzieć o działalności kulturalnej 
w Adamkach?

– W naszym sołectwie nie ma 
świetlicy wiejskiej, tym samym 
taka działalność jest bardzo utrud-
niona. Mieszkańcy chętnie biorą 
udział w dożynkach parafialnych 
w Ciepieniu i gminnych w Zbójnie. 
Wspólnie z najbliższymi koleżan-
kami każdorazowo sporządzamy 
wieniec dożynkowy. Szkoda, że 
poza nami niewiele osób angażuje 

się w działalność społeczną. 
– Czy współpraca z władza-

mi gminy układa się pozytyw-
nie?

– Tak, jest bardzo dobra. 
W obecnej kadencji wójt Katarzy-
ny Kukielskiej wreszcie wyremon-
towano główną drogę w naszej 
wsi. Na odcinku prawie 2 kilome-
trów został położony asfalt. Koszt 
tej inwestycji to ponad 350 tysięcy 
złotych, które pochodziły z budże-
tu gminy. Również w ramach inwe-
stycji gminnych są budowane przy-
domowe oczyszczalnie ścieków na 
terenie sołectwa. W każdej chwili 
możemy liczyć na fachową pomoc 
i życzliwość ze strony urzędników, 
a to jest bardzo ważne.

Tekst i fot. (Maw)

Nasze sołectwo, nasze sprawy
GMINA ZBÓJNO  Sołectwem Adamki od 2010 roku kieruje Małgorzata Boniecka. Jest to jej druga 
kadencja na tym stanowisku, ale jak zapewnia sama zainteresowana, na pewno nie ostatnia

Życzę mojej mamie 
dużo kwiatów i dużo 
zdrowia.

Olaf, Elgiszewo

Chciałbym dać mojej 
mamie dużo kwiatów, 
życzę jej dużo miłości.

Błażej, Elgiszewo

Na dzień mamy 
chciałbym dać mojej ma-
mie dużo kwiatów i dużo 
buziaczków.

Adaś, Miliszewy

Życzę mojej mamie 
dużo zdrowia i żeby miała 
dużo kwiatów.

Michał, Nowa Wieś 

Życzę mojej mamie 
dużo szczęścia. Gdybym 
miała pieniążki kupiłabym 
jej kwiaty, kolczyki 
i naszyjnik.

Anielka, Elgiszewo

Życzę mojej mamie 
dużo miłości. Gdybym 
miała pieniążki kupiłabym 
jej dużo róż. 

Liza, Ciechocin

Tekst i fot. 
(nał)

Sonda

Zapytaliśmy dzieci z gminy 
Ciechocin, z przedszkola w El-
giszewie (grupa Biedronki), czego 
życzą swojej mamie z okazji Dnia 
Matki.

Kochana Mamo!

Życzę mojej ma-
mie, by dostała nowy 
samochód i żeby miała 
w domu dużo pokojów.

Natalka, Ciechocin

Życzę mojej mamie, 
by miała zawsze dużo 
kwiatów i była zawsze 
uśmiechnięta.

Franek, Ciechocin

Życzę mojej mamie 
dużo szczęścia i żeby 
miała fajny nowy telefon.

Martyna, Ciechocin

Mojej mamie życzę 
dużo szczęścia i radości.

Mateusz, Elgiszewo

Życzę mojej mamie, 
żeby miała nową kuchnię, 
żeby była zdrowa i 
szczęśliwa.

Marcel, Ciechocin

Z okazji Dnia Matki 
chciałbym dać mamie 
duży bukiet kwiatów 
i chciałbym, żeby była 
zawsze zdrowa.

Sebastian, 
Nowa Wieś

Życzę mojej kochanej 
mamie dużo zdrowia i 
żeby dostała nowy tele-
fon.

Antosia, Elgiszewo

Życzę mojej mamie 
dużo złota i żeby była 
zawsze zdrowa.

Jaśmina, Ciechocin

Życzę mojej mamie, 
by dostała królika, żeby 
mogła się z nim bawić 
i dawać mu marchewkę.

Noelia, Elgiszewo

Życzę mojej mamie 
dużo szczęścia i dużo 
kwiatów. Ja bym jej kupiła 
dużo kwiatów.

Marika, Małszyce
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Pochód prowadziła orkiestra OSP

W Domu Kultury odbyła się wystawa poświęcona Franciszkowi Golusowi

Na Rynku odbyła się uroczysta msza święta

Nie zabrakło urodzinowego tortu

Miejski chór zaśpiewał Annie Wazównie tradycyjne „100 lat”

W niedzielę ulicami miasta przemaszerowały poczty sztandarowe

Pośmiertnie wyróżniono Mariana Huberta

W sobotnie popołudnie na 
golubskim rynku odbyła się 
uroczysta sesja Rady Miasta Go-
lubia-Dobrzynia. Radni podjęli 
dwie uchwały. Jedna dotyczy-
ła zmian w budżecie, a druga 
związana była z powołaniem 
Młodzieżowej Rady Miasta. 
Przewodniczący rady Łukasz 
Pietrzak przypomniał historię 
nadania rok temu sztandaru 
miasta, a radny Szymon Wi-
śniewski przybliżył biografię 
królewny Anny Wazówny. 

Przyznano także, po kilku-
letniej przerwie, tytuł „Zasłużo-
ny dla Golubia-Dobrzynia” na-
stępującym osobom: Barbarze 

Wasiluk, Ewie Kaźmierkiewicz, 
Barbarze Dec, Edwardowi Bart-
kowskiemu, Romanowi Bory-
sowi, Stefanowi Borkowiczowi 
oraz pośmiertnie Marianowi 
Hubertowi. Została przygoto-
wana również promocja albumu 
zawierającego prace plastyczne 
oraz wiersze poświęcone mia-
stu, które napisali i stworzyli 
uczniowie miejskich szkół. Kon-
kurs wygrali: Magdalena Chmie-
lewska i Jeremi Fingas. Wie-
czorem na scenie zagrał zespół 
„Trzy Korony”. 

W niedzielę ulicami miasta, 
z Dobrzynia do Golubia, prze-
maszerowały w towarzystwie 

orkiestry OSP, poczty sztanda-
rowe: policji, straży pożarnych, 
samorządów, instytucji, szkół 
oraz organizacji. Na golubskiej 
starówce została odprawiona 
uroczysta msza święta. Po niej 
przy kamienicy – Rynek 20, 
odsłonięto pamiątkową tablicę 
poświęconą Franciszkowi Golu-
sowi, pierwszemu komisarycz-
nemu burmistrzowi Golubia 
w 1920 roku. W domu kultury 
można oglądać wystawę upa-
miętniającą przedwojennego 
włodarza. 

Tekst i fot. 
(szyw)

Miasto obchodziło urodziny
GOLUB-DOBRZYŃ  W miniony weekend mieszkańcy, samorządowcy i przedstawiciele organizacji spo-
łecznych upamiętnili 67. rocznicę połączenia Golubia i Dobrzynia w jeden organizm miejski, świętowali też 
450. rocznicę urodzin Anny Wazówny. Uhonorowany został ponadto Franciszek Golus, pierwszy komisa-
ryczny burmistrz miasta
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Sakramentalne „tak” 
w średniowieczu

OBYCZAJE  Nie biała, ale niebieska suknia. Zamiast kąpieli, pachnące zioła. Jak wyglądały 
przygotowania do średniowiecznego ślubu oraz sama ceremonia?

Do 325 roku małżeństwo 
było prywatną sprawą dwóch 
rodzin. Nie było ścisłego cere-
moniału ani nakazu obecno-
ści duchownego. Był to jeszcze 
spadek po czasach starożytnego 
Rzymu. Wówczas panna młoda 
sama szyła sobie weselną szatę. 
Nie było to nic wyszukanego 
- zazwyczaj zwiewna sukien-
ka z białego materiału. Suknię 
przepasywano żółtym mate-

riałem, który symbolizował 
czystość. Sama ceremonia była 
piękna w swej prostocie. Panna 
młoda była wnoszona do domu 
i po dotarciu do miejsca, gdzie 
czekał na nią przyszły mąż wy-
powiadała zdanie „ubi tu Ga-
ius, ego Gaia”. Znaczy to tyle co 
„gdzie ty (jesteś) Gajusem, (tam) 
ja (jestem) Gają”.

Gdy nastało chrześcijań-
stwo coraz częściej to duchowni 

zaczęli dopominać się, by mogli 
mieć udział w zawarciu ślubów. 
Pierwszym, który się o to gło-
śno dopominał był Polikarp ze 
Smyrny, obecny święty. Im da-
lej zapuszczamy się w historię, 
tym małżeństwo stawało się 
bardziej przykrym obowiąz-
kiem. Dotyczyło to zwłaszcza 
najlepiej urodzonych. Bardzo 
często małżonkowie widzie-
li się pierwszy raz dopiero na 
ślubnym kobiercu. Od XII wieku 
kobiety zaczęły przyjmować po 
ślubie nazwisko mężów i wy-
magane było by na ślub zgodził 
się kościół raz dwie rodziny.

Przed ceremonią kobiety 
w średniowieczu także lubiły 
wykonać sobie coś w rodza-
ju makijażu. Kładły włosy na 
słońce, by nieco zbielały. Uzna-
wano, że blond fryzura jest 
bardziej dostojna. Był czas, gdy 
bardzo popularne było pod-
golenie, przy pomocy muszli, 
włosów na głowie. Docelowo 
chodziło o przesunięcie jak 
najwyżej linii włosów. Był to 
ówczesny wyznacznik piękna. 
W dniu ślubu kobiety nie zapla-
tały włosów. Był one opuszczo-
ne luźno na ramiona. Jedyną 
ozdobą był wplątywane w nie 
kwiaty. Każda z pań za pasem 
przywieszone miała potpourri. 
To francuska nazwa, pod którą 
kryje się woreczek wypełnio-
ny wonnymi ziołami. W końcu 
nikt nie chciał żenić się z nie-
zbyt świeżo pachnącą panną. 

Niestety i tak bywało, ponie-
waż na przedślubną gorącą ką-
piel decydowały się najbogatsze 
kandydatki na żony. Niestety, 
w średniowieczu kąpiel wiązała 
się z wielkim ryzykiem zacho-
rowania. Zazwyczaj kąpano się 
przed Wielkanocą. Tylko najbo-
gatszych było stać na gorącą ką-
piel, która nie wiązała się z ry-
zykiem zachorowania. 

W odróżnieniu od współcze-
snych czasów, w średniowieczu 
obowiązywał inny kanon ubio-
ru. Panna młoda wdziewała 
szatę koloru złotego lub srebr-
nego. Jeśli nie starczało na nie 
pieniędzy, wówczas sięgano po 
kolorowe szaty. Nie dziwmy 
się, że nie przepadano za bielą. 
Białe i szare tkaniny były naj-
tańsze i przez to przeznaczo-
ne dla biednych. Na barwione 
ubiory stać było nielicznych, 
więc nic dziwnego, że podczas 
tak ważnego dnia jak ślub na-
leżało pokazać się „na bogato” 
i „na kolorowo”. Z kolorów naj-
popularniejszy był błękit. Była 
to królewska barwa, a na do-
datek uznawana wówczas za 
symbol czystości. Do barwienia 
sukni na niebiesko używano 
sprowadzanego z Azji kamienia 
o nazwie lapis lazuli. Błękitne 
ubrania był wiec koszmarnie 
drogie. Jeśli kogoś nie było stać 
na niebieską suknię, wówczas 
wystarczał jakiś element w tym 
kolorze.

Najciekawsze jest miejsce 

zawierania ślubów. Nie było to 
wnętrze kościoła, ale jego próg! 
Panna młoda stała zawsze po 
lewej stronie pana młodego. 
Wiązało się to z przekonaniem, 
że biblijna Ewa powstała z le-
wego żebra Adama. Ceremonia 
przypominała współczesną. Ka-
płan pytał zgromadzonych, czy 
ktoś zna przyczyny, dla których 
małżeństwo nie mogłoby się do-
konać. Następnie małżonkowie 
przysięgali sobie. Na palcach 
nowożeńców wkładano obrącz-
ki. I z tym zwyczajem wiąże się 
ciekawa historia. Czwarty palec 
ręki nazywany był już przez 
Rzymian „vena amoris”, czyli 
węzłem miłości.

Po ceremonii urządzano 
ucztę dla gości. Każdy przyno-
sił bochenek małego chleba. 
Ustawiano je jeden na drugim, 
a zadaniem nowożeńców było 
pocałowanie się ponad chleb-
kami bez ich zrzucania. Impre-
zie towarzyszyła muzyka tzw. 
minstreli, czyli wędrownych 
grajków. Gdy wszyscy już na-
jedli się oraz pobawili, należało 
odprowadzić parę do alkowy. 
W niektórych krajach jako do-
bry omen postrzegano ode-
rwanie części sukienki panny 
młodej. Można sobie wyobrazić 
zdenerwowanie jakie towarzy-
szyło w tej chwili nastoletniej 
dziewczynie, przed którą była 
jeszcze pierwsza poślubna noc.

(pw)
fot. internet

XIX wiek

Rozrywkowe życie
Wędrowne grupy teatralne, uliczni artyści i ku-
glarze – to oni stanowili jedyną rozrywkę dla 
mieszkańców XIX wiecznego Dobrzynia nad 
Drwęcą. Niestety, często bywało, że artyści nie 
byli warci swej ceny...

Na temat ulicznych przed-
stawień w Dobrzyniu pisał miej-
scowy badacz historii oraz kul-

tury –Aleksander Petrow. 
Według jego badań pierw-
szy cykliczny przyjazd gru-
py teatralnej do Dobrzynia 
nastąpił przed 1830 rokiem. 
Ponieważ teatr objazdo-
wy bywał tylko chwilowo, 
w mieście urządzono teatr 
amatorski. Jego wielkim 
propagatorem był strażnik 

graniczny nazwiskiem Borkow-
ski. Aktorom amatorom przy-
świecał szczytny cel. Za pienią-

dze z przedstawienia chciano 
sfinansować zakup dzwonu do 
nowo powstałego kościoła. na 
przedstawieniach zbierały się 
tłumy, ale pieniędzy na zakup 
dzwonu nie wystarczyło.

Teatry objazdowe działały 
na zasadzie podobnej do współ-
czesnych cyrków. Miały lepszą 
lub gorszą renomę. Starały się 
zachęcić widzów plakatując 
miasto i wychwalając przymio-
ty swych aktorów i... aktorek. 
W 1876 roku do Dobrzynia przy-
jechał teatr Łobojko. Jego przy-
bycie poprzedziła sterowana 
plotka o piękności aktorek.

– Lwy dobrzyńscy podnosili 
głowy do góry, wyczyścili buty 
sadzami, przeczesali się grze-
bieniami bez zębów, popolewali 
chustki wodą kolońską fabryka-
tu miejscowej apteki. I tak przy-
strojeni biegali po mieście, wy-
glądając, azali już się nie zjawiły 

na piasku naszym, pożądane 
niebianki. Turkot dwóch wozów 
i wrzaskliwe cienkie głosiki po-
ruszyły całą mieścinę. Wszyscy 
biegli zobaczyć to cudo – opisy-
wał wizytę teatru Petrow.

Niestety bywało i tak, że te-
atr nie spełniał oczekiwań wi-
downi, a było to zjawisko groź-
ne. Pewnego razu do Dobrzynia 
przybył teatr wystawiający 
przedstawienie „Fips, krawiec 
damski”. Na spektakl zjecha-
li ludzie z całej okolicy. Minęła 
godzina, potem druga i trzecia, 
a przedstawienie nie zaczę-
ło się. Publika zaczęła dawać 
upust emocjom, krzycząc i bijąc 
nogami w podłogę.  Dyrektor te-
atru próbował wytłumaczyć, że 
opóźnienie wynika z choroby 
aktorki. Pozytywem tej wizyty 
było to, że jeden z mieszkań-
ców Dobrzynia, których Petrow 
żartobliwie nazywa „lwami 

dobrzyńskimi” znalazł sobie 
w trupie teatralnej miłość ży-
cia.

Jeśli chodzi o organizowanie 
sobie rozrywki na co dzień, to 
w Dobrzyniu widać było podział 
na kasty społeczne. Inteligencja 
miejska wyprawiała sobie bale, 
na które zaproszenie mieli tyl-
ko wybrani „uzbrojeni w białe 
krawaty i noszący prostopadle 
nos do nieba”. Bogaci mieszcza-
nie w niedzielne popołudnia 
lubili odwiedzać się w domach 
i grać w karty. Najpopularniej-
sze gry z tamtego okresu to 66 
i kiks. Reszta społeczeństwa 
do wyboru miała karczmę albo 
ulicznych kataryniarzy, którzy 
przygrywali do tańca. Najczę-
ściej tańczono polski oraz obe-
rki. Za „wspomagacz” służyła 
siwucha, czyli samogon o cha-
rakterystycznej siwej barwie.

(pw), fot. ilustracyjne
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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. 
796 088 904
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Sprzedam żyto. Antoniewo koło Go-
lubia. Tel. 56 683 23 87

Sprzedam prasę rolniczą, mała kost-
ka, rok produkcji 2010. Tel. kontak-
towy 693 996 624

Sprzedam prosiaki. Tel. kontaktowy 
889 121 732 

Sprzedam jęczmień, pszenicę, 
tel.721 317 389

Sprzedam maciorę z prosiakami. 
Zbójno. Tel. 600 588 548

Różne

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

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 
ton, tel 600 990 042

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

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

Auto-Moto

Sprzedam skuter Yamaha 125 poj. 
Cena 1500 zł. Tel. 668 373 984

Sprzedam używane opony  Stomil 
11.2 - R24 .Tel.500 351 885

Kupię/Sprzedam

Kupię każdą ilość skrzynek po piwie 
z butelkami, kupie butelki po piwie, 
dojadę i odbiorę, cena do uzg. tel 
691589161

Sprzedam telefon Samsung 8+, zło-
ty lub srebrny, Android, j. polski, 
nowy. Tel. 668 831 692

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

Nieruchomości

Sprzedam dom w Węgiersku z dział-
ką o powierzchni 4600 m2. Tel. kon-
taktowy 514 752 315 

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

Zbójno: 1,47ha rola IVa-67500zł. 
Łąka 1,36ha (1,05ha przelicz) KRUS/
budowa- 28000zł; Łąka 0,47ha 
7900zł. 607 768 660 po 16 

Sprzedam działkę o pow. 0,55 ha 
w Działyniu. Cena 39 000 zł do 
negocjacji. Blisko woda i prąd. Tel. 
781 030 933 

Rolnictwo

Knury maciory kupię, odbiór z go-
spodarstwa płatne gotówką przelew 
waga 725 804 742 
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Auto-Moto

Rolnictwo

Różne

Usługi

Kupię/Sprzedam
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

Nieruchomości

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, na-
wigacje, 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 ob-
rocie nieruchomościami. Oferujemy profesjonal-
ne przeprowadzenie każdego rodzaju transakcji 
w nieruchomościach. Golub-Dobrzyń ul. Pod Ar-
kadami 11 tel. 531 795 462

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

Moda i uroda

Nieruchomości

Ośrodki
szkolenia kierowców

Rolnictwo / leśnictwo

Składy opału

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

aktywny wypoczynek
Hurtownia rowerów w Zieleniu - Sprzedaż,  ser-
wis, 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. 

Sport i rekreacja

R E K L A M A

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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W niedzielę na kamienicy Rynek 20 odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą Franciszkowi Golusowi

Franciszek Golus żył w latach 1874 – 1954

Franciszek Golus urodził się 
w 1874 roku w Białym Dworze pod 
Toruniem (dziś teren Bielawy). 
Jego rodzicami byli Franciszek 
Golus i Marianna z Jankowskich. 
Wychowywał się wraz pięciorgiem 
rodzeństwa: Antonim, Józefem, 
Janem, Władysławem oraz Hele-
ną. 

W Golubiu zamieszał w 1894 
roku. To tu prowadził zakład fry-
zjerski i sklep z cygarami, papiero-
sami, materiałami papierniczymi. 
Ożenił się w 1902 roku z Wacławą 
Gregorowicz. Doczekali się pię-
ciorga dzieci: Apolonii, Tomasza, 

Ildefonsa, Feliksa i Eugeniusza. 
Franciszek Golus zaangażo-

wany był w życie społeczne i pa-
triotyczne Golubia. Był członkiem 
Bractwa Kurkowego, członkiem 
i prezesem Towarzystwa Przemy-
słowego oraz kierował Bankiem 
Ludowym (dziś Bank Spółdzielczy 
w Golubiu). 

Wraz z bratem Antonim Go-
lusem działał również w powoła-
nym w 1919 roku Towarzystwie 
Gimnastycznym „Sokół”. W cza-
sie odzyskiwania przez Polskę 
niepodległości Franciszek Golus 
wszedł w skład polskiej Rady Lu-

dowej. Jego brat – Antoni został 
natomiast szefem Straży Ludowej 
– przyszłej polskiej policji. 

Franciszek Golus zaangażo-
wany był w działalność Narodowej 
Demokracji i poprzez swoją ak-
tywność społeczną i patriotyczną 
został wyznaczony na pierwszego 
komisarycznego burmistrza Golu-
bia. Nominację otrzymał 12 stycz-
nia 1920 roku. To właśnie Franci-
szek Golus 17 stycznia 1920 roku 
witał polskie wojsko – Błękitną 
Armię generała Józefa Hallera. 

W okresie międzywojennym 
nadal zaangażowany był w dzia-
łalność społeczną. Wspierał go-
lubskich harcerzy działając w Kole 
Przyjaciół Harcerzy. Interesował 
się historią działając w Towa-
rzystwie Muzealnym w Golu-
biu. Zawodowo związał się tak-
że z sądownictwem będą sędzią 
pokoju przy Sądzie Powiatowym 
w Golubiu. Przez wiele lat zasia-
dał w radzie miasta, otrzymując 
nawet tytuł „niezawodowego wi-
ceburmistrza”. Co ciekawe w 1929 
roku witał w mieście ówczesnego 
Prezydenta Polski – Ignacego Mo-
ścickiego. 

– Po 1945 roku nie udzielał się 
politycznie i społecznie – mówi 
Ryszar Kowalski, autor okolicz-
nościowej broszury poświęconej 
Franciszkowi Golusowi. – Związa-
ne to było z jego pochodzeniem 
oraz wyznawanymi poglądami. 
Zmarł w 1954 roku i został pocho-
wany na cmentarzu w Golubiu. 

(szyw)
fot. (szyw) 

i zbiory prywatne

pierwszy polski 
burmistrz

GOLUB-DOBRZYŃ  Przybliżamy postać pierwszego komisa-
rycznego burmistrza Golubia – Franciszka Golusa. W niedzielę 
przy kamienicy, w której mieszkał (Rynek 20) odsłonięto spe-
cjalną tablicę 

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Region

Wyróżnią nauczycieli
Do końca lipca można proponować kandydatury do 
marszałkowskich nagród „Lider edukacji”.

Kandydatury mogą zgłaszać 
podmioty prowadzące szkoły, 
przedszkola lub inne placówki 
oświatowe, publiczne i niepublicz-
ne, dyrektorzy tych instytucji, 
związki zawodowe i organizacje 
pozarządowe.

– Zależy nam, by ci, na któ-
rych barkach spoczywa odpowie-
dzialność za to, co wynoszą ze 
szkół nasze dzieci, sami wzorowali 
się na najlepszych w swojej profe-
sji. By pedagodzy, którzy pracują 
z zachowaniem najwyższych stan-
dardów, mają istotne zawodowe 
dokonania, wprowadzają do szkół 
autorskie pomysły i innowacyjne 
metody, dzielą się doświadczeniem 

z innymi, są aktywni środowisko-
wo i zachęcają do takiej postawy 
młodych ludzi, stawali się wzorem 
dla kolegów. Zależy nam też, by 
nauczyciele wybitni zostali odpo-
wiednio uhonorowani – tłumaczy 
marszałek Piotr Całbecki.

Osiemnastkę najlepszych 
w minionym roku szkolnym pe-
dagogów wskaże powołana przez 
marszałka województwa kapitu-
ła konkursowa. Przywilej wyboru 
z tego grona najlepszego z najlep-
szych – Kujawsko-Pomorskiego Li-
dera Edukacji, zachował dla siebie 
gospodarz regionu. Z tytułem wią-
że się okolicznościowa statuetka. 

oprac. (ToB)
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Kolarstwo

Rywalizacja na rowerach
W sobotę w Działyniu odbyły się mistrzostwa województwa w kolarstwie szo-
sowym o Puchar Wójta Gminy Zbójno. Zawody wygrali: Dorota Nowicka, Kaja 
Bonas, Nikodem Siałkowski oraz Dominik Ratajczak.

SOKÓŁ RADOMIN
 vs. 

ORLĘTA 
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

0 (0:0) 0

Skład

Sokół:
M. Szponikowski – Pukłacki, 
Czajkowski, Szyjkowski (70’ D. 
Muchewicz), K. Marcinkowski, W. 
Jachowski, K. Szponikowski (70’ 
Grochocki), Przemysław Jachow-
ski (83’ K. Muchewicz), Paweł 
Jachowski, P. Marcinkowski (75’ 
Piotrowski ), Bruzdewicz

KUJAWIAK KOWAL
 vs. 

SOKÓŁ RADOMIN

1 (1:0) 0

Skład

Sokół:
M. Szponikowski – Pukłacki, K. 
Muchewicz (46’ D. Muchewicz), 
Czajkowski, Szyjkowski (46’ 
Piotrowski), K. Marcinkowski, W. 
Jachowski, P. Jachowski (46’ K. 
Szponikowski), P. Jachowski, P. 
Marcinkowski, Bruzdewicz (73’ 
Grochocki)

Organizatorem zawodów 
byli: urząd gminy oraz Szkółka 
Kolarska „Cyklista” Zbójno wraz 

z instytucjami wspierającymi tj. 
Urzędem Marszałkowskim w To-
runiu, Bankiem Spółdzielczym 

w Piotrkowie Kujawskim, K-P 
Z LZS w Toruniu, K-P Z Kol w To-
runiu, Zespołem Szkół w Działy-
niu, OSP w Działyniu. 

Zawodnicy rywalizowali 
w następujących kategoriach: 
żak, żakini, młodzik, młodzicz-
ka. Kolarze jechali w trudnych, 
wietrznych warunkach i mieli 
do pokonania okrążenia, w za-
leżności od kategorii, o długości 
12,8 km. Najdłuższą trasę mieli 
młodzicy, którzy musieli przeje-
chać trzy okrążenia. Dla trzech 
najlepszych zawodników w po-
szczególnych kategoriach czeka-
ły puchary, medale oraz nagro-
dy rzeczowe.

(szyw)
fot. UG Zbójno

Sokół Radomin czeka na zwy-
cięstwo od początku kwietnia, 
kiedy to pokonał outsidera ligi, 
Naprzód Jabłonowo Pomorskie 
2:1. Od tego czasu zespół trenera 
Rożka notował przeciętne wyniki 
i osuwał się coraz niżej w tabeli IV 
ligi.

Remis w strugach deszczu
Ciemne, burzowe chmury 

spowiły niebo nad radomińskim 
boiskiem, kiedy zawodnicy obu 
drużyn rozpoczęli zaległe spotka-
nie 1. kolejki. Sędzia od początku 
chciał pokazać, kto w tym spotka-
niu rządzi i już w drugiej minucie 
ukarał Krzysztofa Czajkowskiego 
żółtą kartką.

W pierwszej połowie nie dzia-
ło się zbyt wiele. Najciekawszym 
wydarzeniem był padający od 35. 
minuty deszcz. Obie drużyny co 
prawda próbowały stworzyć so-

bie dogodne sytuacje, ale niewiele 
z tego wychodziło.

W drugiej odsłonie gra obu 
zespołów nieco się poprawiła, ale 
Sokół Radomin grał bardzo ner-
wowo. Zawodnicy trenera Rożka 
sprawiali wrażenie, jakby momen-
tami za bardzo chcieli przełamać 
impas i mimo kilku niezłych sytu-
acji, zdecydowanie brakowało im 
spokoju i opanowania. W ostat-
nich minutach spotkania nasza 
drużyna nie wykorzystała piłki 
meczowej, kiedy silny strzał gol-
kiper gości wybił na rzut rożny. 
Chwilę później arbiter odgwizdał 
koniec meczu i Sokół musiał za-
dowolić się jednym punktem.

Przegrana na wyjeździe
Niedzielne spotkanie z Kuja-

wiakiem Kowal było meczem o 6 
punktów dla radomińskiej ekipy. 
Obie drużyny sąsiadują w tabeli 

i zwycięstwo naszej ekipy pomo-
głoby choć na chwilę odskoczyć 
bezpośrednim rywalom do spad-
ku.

– W pierwszej połowie rywale 
mieli przewagę i utrzymywali się 
dłużej przy piłce – mówi Sławo-
mir Rożek. – Nie mogliśmy prze-
jąć kontroli nad grą. Rywale często 
wrzucali piłkę w nasze pole karne 
ale byliśmy dobrze zorganizowani 
i nie pozwoliliśmy się zaskoczyć. 
My mieliśmy dwie dobre sytuacje 
po kontrach, których nie wykorzy-
staliśmy. Niestety, w 45. minucie 
do odbitej piłki dopadł napastnik 
gospodarzy i strzelił nam bramkę.

Druga połowa wyzwoliła 
w zawodnikach Sokoła sportową 
złość. Nasi zawodnicy zdecydowa-
nie przeważali, tworząc sobie kilka 
naprawdę klarownych sytuacji do 
strzelenia bramki. Jednak nieste-

Czy Sokół wzbije się jeszcze do lotu?
PIŁKA NOŻNA  Sokół Radomin rozegrał w ubiegłym tygodniu dwa spotkania. W zaległym środowym me-
czu z Orlętami Aleksandrów Kujawski padł remis 0:0, natomiast w niedzielę podopieczni Sławomira Rożka 
przegrali na wyjeździe z Kujawiakiem Kowal 0:1 i spadli na przedostatnie miejsce w tabeli
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ty żaden ze strzałów nie znalazł 
drogi do bramki i mecz zakończył 
się kolejną porażką piłkarzy z Ra-
domina.

Sokół zajmuje obecnie przed-
ostatnie, 17. miejsce w lidze z do-
robkiem 26 punktów. W zależności 
od układu tabeli w innych roz-
grywkach, zagrożone spadkiem są 

aż cztery zespoły. Nasi zawodnicy 
tracą do bezpiecznego, 14. miej-
sca sześć punktów. W następnym 
spotkaniu podopieczni trenera 
Rożka zmierzą się na własnym bo-
isku z Pogonią Mogilno. Początek 
spotkania w najbliższą niedzielę 
o 17.00.

Tekst i fot. (LB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL
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Międzynarodowa 
rywalizacja siatkarek
Między 11 a 13 maja w Gałczewie odbył się Turniej 
Młodziczek o puchar dyrektora szkoły podstawowej. 
Wygrał zespół z Białorusi.

Wędkarstwo

Wiosenne mistrzostwa
W niedzielę golubscy wędkarze z koła PZW „Drwęca” rozpoczęli sezon. W zawo-
dach nad jeziorem Słupno zwyciężył Artur Alechniewicz.

Siatkówka

Trzydniowy turniej zgromadził 
na starcie 11 zespołów, które wal-
czyły w trzech grupach na trzech 
boiskach równolegle. Mecze roz-
grywano systemem każdy z każ-
dym. Po spotkaniach pierwszej 
fazy grupowej odbywały się mecze 
drugiej fazy. Gospodarzy reprezen-
tował zespół Kopernika Gałczewo. 
Rywalkami były ekipy z Włocławka, 
Tucholi, Świecia, Wrześni, Aleksan-
drowa, Kalisza,  Grudziądza, Gdań-

ska, Bydgoszczy oraz białoruskiego 
Grodna. 

W ostatecznym rozrachun-
ku to ta ostatnia drużyna wygrała 
turniej. Reprezentantki Gałczewa 
zajęły piątą lokatę. Podczas nie-
dzielnego podsumowania turnieju 
nagrodzono najlepsze ekipy oraz 
MVP, czyli najbardziej wartościowe 
siatkarki w kategoriach: wystawa, 
atak i obrona.

Tekst i fot. (pw)

Pogoda dopisała, a tym sa-
mym humor nie schodził z twa-
rzy zawodników. W zaciętej, jak 
zwykle, rywalizacji triumfował Ar-
tur Alechniewicz, uzyskując 5850 
punktów. Drugie miejsce zajął 
Grzegorz Krauze z 5350 punktami, 
a trzecie miejsce wywalczył Piotr 
Chełmoniewicz, który zdobył 5010 
punktów. Cała trójka otrzymała 

puchary, dyplomy i cenne nagrody 
rzeczowe, a pozostali uczestnicy – 
nagrody niespodzianki. Wędkarska 
niedziela zakończyła się wspólnym 
posiłkiem i oczywiście pamiątko-
wym zdjęciem.

Zanim wędkarze przystąpili do 
zawodów, grupa zarybieniowa koła 
miejskiego PZW „Drwęca” dokona-
ła zarybienia narybkiem wiosen-

nym sandacza jezior: Owieczkowo 
i Słupno. W akcji zarybieniowej 
brali również udział członkowie 
koła z Kowalewa Pomorskiego, 
którzy dokonali zarybienia jeziora 
Oszczy Wilk w Gajewie. W sumie 
wpuszczono 45 tysięcy sztuk mło-
dego narybku. 

Tekst i fot.
(Maw)

Podopieczni Kamila Falkiewi-
cza w rundzie wiosennej spisują 
się słabo. Do sobotniego spotkania 
nie udało im się wygrać ani razu 
i coraz częściej musieli z niepoko-
jem oglądać się na goniących ich 
rywali z dołu tabeli. Promień na-
tomiast gra w kratkę, dobre me-
cze przeplatając słabymi. Niemniej 
jednak to piłkarze Dariusza Roz-
wadowskiego zajmują bezpieczne 
miejsce w środku tabeli i nie będą 
musieli drżeć do ostatniej kolejki 
o utrzymanie. 

Pierwsze minuty sobotniego 
spotkania były wyrównane. Nie 
sposób było jednak nie zauwa-
żyć, że Promień jest drużyną dużo 
bardziej doświadczoną od gospo-
darzy. Spokojnie rozgrywali piłkę 
i próbowali stworzyć zagrożenie 
pod bramką Sielskiego. Jednak 
i Iskra próbowała swojego szczę-
ścia. W 31. minucie zakotłowało się 
w polu karnym Promienia, jednak 
Bartosz Dybka popisał się niezłym 
dryblingiem i oddalił zagrożenie 
od własnej bramki. Chwilę później 
gospodarze ponownie spróbowali 
szczęścia, a golkiper gości z tru-
dem, na raty, ale jednak wybronił 
mocny strzał. Ostatni kwadrans 
pierwszej połowy zdecydowanie 
należał do „Promyczka”, a Dybka 

musiał kilka razy stanąć na wy-
sokości zadania, by ustrzec swoją 
drużynę od straty gola. 

W drugiej połowie Promień 
coraz mocniej przeważał i domi-
nował na boisku, jednak zawod-
nicy trenera Rozwadowskiego nie 
potrafili postawić kropki nad i. 
W 60. minucie Tomasz Stankie-
wicz, który zastąpił w pierwszej 
połowie kontuzjowanego Piotra 
Kwiatkowskiego, uderzył piłkę 
nieczysto, ta odbiła się od słupka 
i wpadła w rękawice Sielskiego. 

Stare piłkarskie porzekadło 
mówi, że niewykorzystane sy-
tuacje się mszczą. Tak było i tym 
razem. W 78. minucie Iskra zagra-
ła kolejną długą piłkę, do której 
w polu karnym dopadł Bartosz 
Marcinkowski i wyprowadził go-
spodarzy na prowadzenie. Nie-
stety, okupił tego gola kontuzją, 
ponieważ interweniujący Dybka 
staranował go i obaj długo nie 
podnosili się z murawy. Zawodni-
cy obu drużyn do końca spotkania 
nie odstawiali nogi i próbowali 
jeszcze zmienić rezultat spotka-
nia, jednak kibice nie uświadczyli 
więcej bramek i pierwsze zwycię-
stwo w rundzie wiosennej Iskry 
Ciechocin stało się faktem.

Dzięki wygranej gospodarze 

odskakują od ostatnich czterech 
miejsc zagrożonych spadkiem na 
trzy punkty i zajmują 12. miejsce. 
Promień spada na 9. lokatę, mając 
37 punktów. Iskra w następnym 
meczu zmierzy się na wyjeździe 
z Radzynianką Radzyń Chełmiń-
ski, natomiast Promień Kowalewo 
Pomorskie podejmie u siebie Tor 
Laskowice Pomorskie. 

Tekst i fot.
(LB)

Derby dla Iskry
PIŁKA NOŻNA  W 25. kolejce okręgówki Iskra Ciechocin podejmowała na własnym obiekcie Promień Ko-
walewo Pomorskie. Mimo, że goście byli częściej przy piłce przez większą część spotkania to trzy punkty 
zostały w Ciechocinie

ISKRA CIECHOCIN 
VS.

PROMIEŃ 
KOWALEWO POMORSKIE

1 (0: 0) 0
Gol:

Bartosz Marcinkowski 

Składy:

Iskra Ciechocin:
Sielski - Kubik, P. Kulasiński, Stankiewicz 
(62’ Sadowski), Wieczyński, Łęgowski, 
Marcinkowski (79’ Burak), Ciechacki, 
Gorczyński, J. Kulasiński (90’ Zieliński), 
Jurgielski

Promień Kowalewo Pomorskie:
Dybka-Kończalski, Tarka (69’ Ciepliński), 
Kawka, Wieczorkowski, Łuszczyński, 
Kwiatkowski (43’ Stankiewicz), Olkowski, 
Pawlewicz, Jagielski (77’ Kulczewski), 
Walaszkowski

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL


