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Tym razem wandale na terenie 
muszli koncertowej zdewastowali 
skrzynkę energetyczną. Została ona 
zamontowana w ramach realizacji 

zadania pn.: „Odnowienie i ożywie-
nie muszli koncertowej w Golu-
biu-Dobrzyniu”. 7 maja informację 
o tym otrzymał urząd miasta. 

– Jest to już drugi akt wanda-
lizmu od zakończenia inwestycji 
– informuje magistrat. – O zdarze-
niu została powiadomiona policja. 
Obecnie toczy się śledztwo w tej 
sprawie. Całkowity koszt naprawy 
wyniesie ponad 2 tys. zł. 

Radny Krzysztof Skrzyniec-
ki, który w ramach budżetu oby-
watelskiego walczy o monitoring 
m.in właśnie w okolicy muszli, po 
kolejnym już akcie wandalizmu na 
tym terenie (poprzednio połamano 
nowe ławki), namawia na głosowa-
nie właśnie na ten projekt. Uważa, 
że jedynie zamontowane w tym 
miejscu kamery zapobiegną dalszej 
dewastacji miejsca.

(nał), fot. nadesłane
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Demolka przy muszli
GOLUB-DOBRZYŃ  Po raz kolejny wandale zdewastowali re-
montowaną muszlę koncertową. Burmistrz zgłasza sprawę na 
policję, a radny walczy o monitoring w tym miejscu
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Golub-Dobrzyń

Zagadkowa śmierć
We wtorek naszym miastem wstrząsnęła wiadomość 
o śmierci kobiety, która została ugodzona nożem. 
Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. 

Nieoficjalnie udało nam się 
dowiedzieć, że kobieta została 
zaszlachtowana przez mężczy-
znę, którego znała. 

– Trwają czynności wyja-
śniające – mówi Ireneusz Mali-
szewski, zastępca prokuratora 
rejonowego w Golubiu-Dobrzy-
niu. – Na ten moment mogę 
powiedzieć, że doszło do ugo-

dzenia nożem, w wyniku czego 
kobieta zmarła w szpitalu. Sze-
rzej będzie można mówić o tej 
sprawie po przesłuchaniu i sek-
cji zwłok. 

Więcej na naszym portalu 
www.golub-cgd.pl i w kolejnym 
wydaniu CGD. 

(ToB)
fot. ilustracyjne
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Rekordowe nasadzenia
Na terenie gminy Golub-Dobrzyń przybędzie drzew 
tradycyjnych odmian. Gmina otrzymała na ten cel 
dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

Gmina Golub-Dobrzyńczołowa kolizja
GMINA RADOMIN  Trzy osoby trafiły do szpitala po czołowym 
zderzeniu dwóch aut w Piórkowie. Policja wyjaśnia okoliczno-
ści i przyczyny tego wypadku

Do zdarzenia doszło 8 maja 
w miejscowości Piórkowo (gmina 
Radomin). Jak wynika ze wstępnych 
ustaleń policji, kierujący pojazdami  
marki Honda i Audi A3 na prostym 
odcinku drogi podczas mijania 
zderzyli się czołowo. Hondą jecha-
ła 34-letnia kobieta z dwójką dzie-

ci: 7-letnim synem i roczną córką, 
natomiast audi kierował 24-letni 
mężczyzna. Jak ustalili funkcjona-
riusze wydziału ruchu drogowego, 
wszyscy uczestnicy byli trzeźwi. 
Golubsko-dobrzyńscy policjanci 
wyjaśniają okoliczności i przyczyny 
wypadku.

– Słoneczna pogoda i sucha 
nawierzchnia są dla kierowców 
doskonałym pretekstem, aby zde-
cydowanie mocniej przycisnąć 
pedał gazu – mówi asp. sztab. 
Jolanta Zapaśnik-Wysocka z KPP 
Golub-Dobrzyń. – Większa pręd-
kość, nierzadko oślepiające słońce, 
wysoka temperatura, a co za tym 
idzie, również większe zmęczenie, 
rozkojarzenie i spóźniony refleks, 
mogą prowadzić do tragedii. Dla-
tego apelujemy o stosowanie się 
do obowiązujących przepisów oraz 
zdrowy rozsądek i kulturę jazdy, 
które mogą przyczynić się do po-
prawy bezpieczeństwa na drogach.

oprac. (ToB)
fot. KPP Golub-Dobrzyń

Dofinansowanie na zadrze-
wienie wyniesie niemal 24 tys. zł. 
Gmina dołoży ze swojej strony 20 
proc. wkładu własnego. To rekor-
dowa kwota otrzymana przez sa-
morząd na ten cel. 

– W tym roku fundusz zde-
cydował, że będzie można zaku-
pić sadzonki drzew rodzimych 
gatunków – mówi Irmina Krupa 

z Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń. 
– Nasadzenia planujemy na jesieni 
z uwagi na tradycyjną porę sadze-
nia drzew.

Nowe drzewka  pojawią się 
m.in. przy obiektach szkolnych. 
Wraz z wnioskiem wysłano map-
ki z naniesionymi planowanymi 
miejscami zasadzenia drzewek. 

(pw)

W  s k R ó c I e
GOLUB-DOBRZYŃ Pięć kandydatur do odznaczeń 
Magistrat informuje, że do burmistrza Golubia-Dobrzynia wpłynęło 

pięć wniosków o przyznanie odznaczeń „Zasłużony dla Golubia-Dobrzynia”. 
Osoby nominowane to: Weronika Barbara Dec, Barbara Marianna Wasiluk, 
Edward Bartkowski, Stefan Borkowicz i Roman Borys. Oceny wniosków, 
po zgromadzeniu opinii mieszkańców, dokona kapituła.

(ToB)
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– Nasz program „Kujawsko-
Pomorska Mała Infrastruktura 
Sportowa” realizujemy z myślą 
o budowie niewielkich obiektów 
o różnym przeznaczaniu. Powsta-
ną tam, gdzie miejsc do uprawiania 
sportu i zwykłej aktywności rucho-
wej po prostu brakuje. Zależy nam, 
by budowa takiej infrastruktury 
była odpowiedzią na konkretne 
potrzeby lokalnej społeczności. 
Priorytetowo będziemy traktować 
inicjatywy dotyczące tzw. terenów 
zdegradowanych, między innymi 
siedlisk popegeerowskich – wyja-
śnia marszałek Piotr Całbecki.

O wsparcie na realizację inwe-
stycji mogą się ubiegać samorzą-
dy lokalne. Do programu zgłaszać 
można nowe zadania o charakte-
rze sportowo-rekreacyjnym, a jed-
no 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 załą-
czą listę poparcia mieszkańców dla 
przedsięwzięcia.

W tegorocznej, pilotażowej 
edycji programu, do rozdyspo-

nowania jest 400 tysięcy złotych. 
Maksymalna wysokość dofinanso-
wania wynosi 45 tysięcy złotych, 
nie więcej niż 50 procent wartości 
przedsięwzięcia. Program obejmie 
zadania, których wartość nie prze-
kracza 150 tysięcy złotych. Nabór 
wniosków trwa do 30 maja. 

– Program „Kujawsko-Pomor-
ska Mała Infrastruktura Sportowa” 
to kolejny element zakrojonego na 
szeroką skalę i realizowanego od 
lat marszałkowskiego Programu 
Rozbudowy Bazy Sportowej w Wo-
jewództwie Kujawsko-Pomorskim, 
który likwiduje „białe plamy” na 
sportowej mapie regionu – dodaje 
Beata Krzemińska, rzecznik pra-
sowa Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu.

Wsparcie ze środków unijnych, 
budżetu województwa, a także 
ministerialnego Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej trafiło dotąd 
na budowę setek małych i dużych 
obiektów sportowych – orlików, 
hal sportowych, basenów i boisk.

oprac. (ToB)
fot. ilustracyjne

REGION  Rusza marszałkowski program rozwoju małej in-
frastruktury sportowej w regionie. Pieniądze mogą trafić np. 
na budowę boisk, siłowni zewnętrznych i torów rowerowych. 
Trwa nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji

Szansa na nowe boiska

R E K L A M A

Potrójna rocznica
W najbliższy weekend 19-20 maja będziemy obcho-
dzić 450. urodziny królewny Anny Wazówny, 67. rocz-
nicę połączenia Golubia i Dobrzynia i pierwszą rocz-
nicę nadania sztandaru. Co czeka na mieszkańców?

Golub-Dobrzyń

W sobotę 19 maja o 17.00 świę-
to zostanie zainaugurowane uro-
czystą sesją rady miasta. Godzinę 
później zostaną wręczone nagrody 
w konkursie „Piszę i rysuję o Go-
lubiu-Dobrzyniu”. O 19.00 na sta-
rówce pojawi się Anna Wazówna. 
Będzie można zrobić sobie zdjęcie 
i poczęstować się urodzinowym 
tortem. Zwieńczeniem sobotnich 
atrakcji będzie koncert formacji 
Trzy Korony, o 20.30, oraz Europej-
ska Noc Muzeów na Zamku Golub-
skim (21.30). 

W niedzielę o 12.30 ulicami Go-
lubia-Dobrzynia przejdzie parada. 
Na 13.00 na starówce zaplanowa-
no mszę świętą w intencji miasta 
i mieszkańców. Z kolei o 14.00 przy 
ul. Rynek 20 zostanie odsłonięta ta-

blica pamiątkowa Franciszka Golu-
sa. Godzinę później w domu kultu-
ry będzie można obejrzeć wystawę 
poświęconą pierwszemu komisa-
rycznemu burmistrzowi Golubia. 

(ToB), fot. ilustracyjne
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Święto pianistów
W dniach 17-20 maja Szafarnia stanie się stolicą rodzi-
mej muzyki klasycznej. 26. Międzynarodowy Konkurs 
Pianistyczny im. Fryderyka Chopina znów powinien 
przyciągnąć tłumy. Wstęp jest bezpłatny.

Gmina Radomin

Sołectwo Piórkowo położone 
jest niedaleko Radomina, od któ-
rego prowadzi droga asfaltowa. Sil-
kowskiego do sołtysowania namó-
wili sami mieszkańcy. W ostatnich 
wyborach miał jedną kontrkandy-
datkę – Iwonę Grzegorzewską, ale 
mimo to wygrał te wybory. Obec-
nie jest na rencie. W sołtysowaniu 
pomaga mu żona Bogumiła. Z kolei 
syn prowadzi gospodarstwo rolne. 

Wieś Piórkowo obejmuje 570 
hektarów, zamieszkuje ją 351 osób. 
Ich głównym zajęciem jest prowa-
dzenie gospodarstw rolnych, z któ-
rych większość to średnie gospo-
darstwa do 15 hektarów. 

– Jakim budżetem dysponuje 
wasze sołectwo? 

– W tym roku wynosi on 23 
tys. zł. Nigdy nie można powie-
dzieć, że budżet jest wystarcza-
jący, potrzeby są zawsze duże. 13 
tys. zł przeznaczyliśmy na zakup 
kruszywa i gruzu na nasze drogi. 

Mamy ich ponad 15 kilometrów. Są 
to drogi o nawierzchni gruntowej. 
Ich utrzymanie jest bardzo drogie. 
Aby ograniczyć koszty, zakupione 
kruszywo rozwieźliśmy własnym 
transportem. Na koszenie pobo-
czy przeznaczyliśmy 1,5 tys. zł. Na 
ewentualne odśnieżanie możemy 
wydać tyle samo. Na przygoto-
wanie się do dożynek gminnych 
przeznaczymy około 500 zł. Nasze 
sołectwo nie posiada własnej świe-
tlicy. Chcemy ja pobudować. Na 
zakup projektu budowlanego za-
bezpieczyliśmy w budżecie kwotę 5 
tys. zł. Pozostałe środki finansowe 
na jej wybudowanie pozyskać ma 
gmina. 

– Co z działalnością kultural-
ną wśród mieszkańców?

– Właśnie z uwagi na brak 
świetlicy nie prowadzimy szerokiej 
działalności w tym zakresie. Chęt-
ni korzystają z oferty pobliskiego 
Radomina. Niektóre z naszych pań 

są zapisane do Stowarzyszenia No-
woczesnej Gospodyni, działającego 
właśnie w Radominie, dzięki temu 
mogą np. brać udział w wyciecz-
kach. Dzieci natomiast, uczęsz-
czając do szkoły w Radominie, 
korzystają z oferty szkoły i domu 
kultury. Na terenie sołectwa jest 
tylko boisko do piłki nożnej. Włą-
czamy się również w imprezy orga-
nizowane przez gminę.

– Jak układa się współpraca 
z gminą?

– Współpraca jest bardzo do-
bra. Dzięki staraniom gminy po-
zyskane będą środki finansowe na 
pobudowanie świetlicy wiejskiej. 
Jest to poważna inwestycja i wy-
maga dużych środków pieniężnych, 
jak i organizacyjnych. Gmina po-
maga nam również w utrzymaniu 
dróg lokalnych.

Tekst i fot. 
(Maw)

Nasze sołectwo, nasze sprawy
GMINA RADOMIN  Sołectwem Piórkowo od ponad 13 lat kieruje Jerzy Silkowski. Marzeniem i najważ-
niejszym celem sołtysa jest wybudowanie świetlicy. Jak się okazuje, jest to plan całkiem realny

Otrzymali grant
Hufiec ZHP w Golubiu-Dobrzyniu, jako jedyna or-
ganizacja z województwa kujawsko-pomorskiego, 
otrzymał grant Fundacji Banku Gospodarstwa Kra-
jowego w ramach programu „Na 100 lat Niepodle-
gła”. Harcerze zorganizują jesienią cykl warsztatów w 
szkołach powiatu oraz grę miejską poświęconą rocz-
nicy odzyskania niepodległości.

Golub-Dobrzyń

we współpracy z podmiotami im 
podległymi. 

Konkurs ma zachęcać do 
poszerzania wiedzy o historii 
Polski i budować poczucie toż-
samości narodowej wśród mło-
dych osób. Atutem programu 
jest budowanie więzi międzypo-
koleniowych poprzez współpra-
cę dzieci i młodzieży z rodzicami 
oraz seniorami. Jest to działanie 
zachęcające osoby pracujące 
z dziećmi i młodzieżą do zapo-
znawania ich z polską tradycją 

Z okazji 100-lecia odzyska-
nia Niepodległości Fundacja BGK  
ogłosiła konkurs grantowy dla 
dzieci i młodzieży w wieku od 7 
do 18 lat. Program będzie reali-
zowany w postaci zajęć, warsz-
tatów, imprez jednorazowych 
lub cyklicznych o charakterze 
patriotycznym. Do konkursu 
mogły przystąpić: organizacje 
pozarządowe, ośrodki kultury 
sportu i rekreacji, biblioteki pu-
bliczne, jednostki samorządu te-
rytorialnego samodzielnie bądź 

i historią, inspirujące do dbania 
o miejsca pamięci, przypomina-
jące o okolicznościowych histo-
rycznych wydarzeniach. 

Z terenu województwa ku-
jawsko-pomorskiego tylko go-
lubski Hufiec ZHP otrzymał 
wsparcie na projekt pod nazwą 
„ZHP – rówieśnik Niepodległej”. 
Wnioski złożyło kilkaset insty-
tucji (biblioteki, domy kultury) 
i organizacji z całego kraju. Dofi-
nansowanie otrzymało tylko 60 
organizacji i instytucji. Z harce-
rzy, tylko golubscy skauci otrzy-
mali pomoc. 

– Nasz projekt składa się 
z cyklu zajęć, które zwiększą wie-
dzę harcerzy i uczniów na temat 
historii Polski w ciągu ostatnich 
100 lat – opowiada Szymon Wi-
śniewski, komendant Hufca ZHP 
w Golubiu-Dobrzyniu. – Oprócz 
cyklu warsztatów chcemy prze-
prowadzić historyczną grę miej-
ską oraz kontynuować działanie 
harcerskiej grupy rekonstruk-
cji historycznej, która działa 
przy naszym hufcu. W projekcie 
przewidujemy udział harcerzy 
seniorów, którzy na przestrzeni 
ostatnich 100 lat działali w ZHP 
na naszym terenie. W zajęcia 
chcemy także zaangażować ro-
dziców, dziadków harcerzy, któ-
rzy działali w młodości w ZHP. 

Harcerze zajęcia chcą prze-
prowadzić w szkołach w Golu-
biu-Dobrzyniu, Radominie, Gał-
czewie oraz Nowej Wsi. To nie 
pierwsze tego typu warsztaty, 
które skauci przeprowadzą. Kil-
ka lat temu pozyskali dotację na 
podobne zajęcia z Funduszu Ini-
cjatyw Obywatelskich. 

(ToB), fot. archiwum

Wydarzenie jest skierowa-
ne do dzieci i młodzieży. Pod-
czas czterodniowego konkursu 
w Ośrodku Chopinowskim w Sza-
farni (powiat golubsko-dobrzyń-
ski) zaprezentuje się ponad pięć-
dziesięciu młodych pianistów 
z wielu krajów. Będą oni podzie-
leni na trzy kategorie wiekowe: 
do 10 lat, do 13 lat oraz do 16 lat. 
Muzyczną rywalizację oceni mię-
dzynarodowe jury, któremu prze-
wodniczyć będzie prof. Andrzej 
Jasiński.

– Głównym założeniem 
konkursu jest wczesne odkrycie 
młodych talentów, a także pro-
pagowanie twórczości Frydery-
ka Chopina oraz polskiej kultury 
wśród dzieci i młodzieży w Polsce 
i poza jej granicami – przypomi-
nają organizatorzy. – Szafarnia 
jako miejsce pobytu i muzycznych 
inspiracji nastoletniego Fryderyka 
Chopina stanowi dla uczestników 
klucz do zrozumienia jego muzyki. 
Konkurs z roku na rok cieszy się 
coraz większą popularnością. Na 
przesłuchania przybywają utalen-
towani młodzi pianiści z tak odle-
głych krajów jak: Japonia, Chiny, 
Stany Zjednoczone, Korea Północ-
na, Argentyna, Izrael, Australia. 

W czwartek 17 maja w Ośrod-
ku Chopinowskim w Szafarni od 

9.10 ruszy część konkursowa, któ-
ra potrwa przez trzy dni  i będzie 
bezpłatna dla publiczności. Zwy-
cięzca w pierwszej grupie wieko-
wej otrzyma nagrodę finansową 
w wysokości 1500 euro. W po-
zostałych kategoriach główna 
nagroda wyniesie po 2000 euro. 
Dodatkowe gratyfikacje ufundują 
m.in. fundacje, uczelnie, instytu-
cje oraz sponsorzy. 

Ośrodek Chopinowski zapew-
nia wszystkim uczestnikom i ich 
opiekunom bezpłatny transport 
z Torunia do Szafarni i z powro-
tem. Autobusy będą podstawiane 
każdego dnia na parking przed 
Urzędem Marszałkowskim, a po 
zakończeniu przesłuchań na par-
king Ośrodka Chopinowskiego 
w Szafarni. 

Pierwszy Konkurs Pianistycz-
ny w Szafarni odbył się w 1992 
roku. Inauguracyjna edycja mia-
ła zasięg ogólnopolski, ale już 
w kolejnej imprezie wzięli udział 
artyści z Europy i innych konty-
nentów. Dla wielu z nich konkurs 
był początkiem wspaniałej, mu-
zycznej kariery. Wydarzenie do 
dziś służy wymianie doświadczeń 
muzycznych, bez względu na róż-
nice kulturowe. 

(ToB)
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Sprawdź muzyczne predyspozycje
POWIAT  W maju odbędą się przesłuchania uczniów (w wieku od 7 do 16 lat), którzy w nowym roku 
szkolnym chcieliby rozpocząć naukę w Państwowej Szkole Muzycznej. Spotkania zaplanowano na 21 maja 
o godz. 16.00 Szkole Podstawowej w Ciechocinie, o 17.00 w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz 
22 maja o 17:00 w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim. Nauka w PSM jest bezpłatna. Szkoła ma swoją 
siedzibę w Golubiu-Dobrzyniu oraz filie w Kowalewie Pom. i Ciechocinie

– Zapraszamy do zapisów oraz 
przesłuchań związanych z nabora-
mi do szkoły muzycznej na nowy 
rok szkolny. Nie wymagamy żad-
nego przygotowania muzycznego, 
natomiast podczas przesłuchań 
prosimy o zaśpiewanie krótkiego 
fragmentu piosenki wybranej przez 
kandydata oraz badamy poczucie 
rytmu i słuch muzyczny – zachę-
ca dyrektor PSM Krzysztof Sypek. 
– Szkoła muzyczna ma za zadanie 
rozwijanie talentów muzycznych, 
które drzemią w większości dzieci 
i młodzieży. Warto zaznaczyć, iż 
rozpoczynając u nas naukę, młody 

człowiek nie musi umieć grać na 
jakimkolwiek instrumencie – do-
daje. 

Publiczna Szkoła Muzyczna 
w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi 
naukę gry na instrumentach, uczy 
teorii muzyki i śpiewu całkowicie 
bezpłatnie. Jak wyjaśnia dyrektor 
Krzysztof Sypek, każda szkoła mu-
zyczna I stopnia przyjmuje chęt-
nych do nauki, nie stawiając ab-
solutnie żadnych wymagań co do 
muzycznych umiejętności. 

– Kandydat może być całkowi-
cie „zielony”, jeśli chodzi o wiedzę 
na tematy muzyczne czy grę na 

instrumencie. Przed przyjęciem 
kandydatów prowadzimy jednak 
wstępne badanie predyspozycji do 
kształcenia, aby choć trochę po-
znać naszych przyszłych uczniów 
i uniknąć ewentualnych kompli-
kacji na drodze ich dalszej kariery 
muzycznej – wyjaśnia.

Nowy uczeń nie musi mieć 
także własnego instrumentu. Roz-
poczynając naukę gry na instru-
mentach dętych (klarnet, saksofon, 
trąbka, waltornia, puzon, tuba) lub 
perkusyjnych, może instrument 
wypożyczyć ze szkoły (lub korzy-
stać z instrumentów udostępnia-
nych do ćwiczenia w placówce). 

– W naszej szkole uczniowie 
mogą ćwiczyć grę na kontrabasie 
czy gitarze basowej albo wypoży-
czyć akordeon. Ponadto nauczamy 
gry na gitarze klasycznej, skrzyp-
cach i fortepianie, ale tych instru-
mentów nie wypożyczamy do 
domu – wyjaśnia dyrektor Sypek.

Publiczna Szkoła Muzyczna 
I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 

przyjmuje do nauki dzieci i mło-
dzież w wieku od 7 do 16 lat, tyl-
ko w wyjątkowych przypadkach 
rozszerzając te ramy wiekowe. 
Nauka odbywa się w trybie popo-
łudniowym, równolegle do nauki 
w dziennych ogólnokształcących 
szkołach podstawowych, gimna-
zjach czy liceach. 

– Dostosowując wymogi pro-
gramu nauczania do tak zróżni-
cowanych wiekowo odbiorców, 
szkoła prowadzi dwa tryby nauki: 
cykl sześcioletni - dla dzieci przyj-
mowanych do nauki w wieku od 
lat 6 do 9, a także  cykl czterolet-
ni - dla młodzieży przyjmowanej 
do nauki w wieku od lat 10 do 16 
lat – dodaje Krzysztof Sypek. – 
W wyniku nauczania w obydwu 
tych cyklach uczeń otrzymuje bar-
dzo zbliżony zasób umiejętności, 
obejmujący poza grą na wybranym 
instrumencie, podstawy teorii mu-
zycznej, śpiewanie w chórze lub 
grę na instrumentach w szkolnych 
orkiestrach (lub zespołach kame-

ralnych), a także śpiew solowy nie 
ukierunkowany na operową karie-
rę. Wszyscy instrumentaliści, poza 
pianistami, uczą się również gry na 
fortepianie dodatkowym i mogą 
podjąć naukę na innym wybranym 
instrumencie dodatkowym, jeśli 
osiągają dobre wyniki w grze na in-
strumencie głównym – mówi dy-
rektor PSM.

Szkoła prowadzi naukę gry na 
następujących instrumentach: klar-
net, saksofon altowy, trąbka, wal-
tornia, puzon, sakshorn tenorowy, 
tuba, gitara, akordeon, fortepian, 
perkusja, skrzypce, kontrabas.

Na stronie internetowej szko-
ły http://psmgd.pl/wp/index.php/
dla-kandydata/ dostępne są odpo-
wiednie kwestionariusze oraz za-
świadczenie o braku przeciwwska-
zań do nauki w szkole muzycznej 
(od lekarza rodzinnego), które po 
wypełnieniu należy składać w se-
kretariatach szkoły.

Tekst i fot.
(krzan)

Uczeń szkoły Michał Zacharek

R E K L A M A

Region

Trening z mistrzyniami
We wtorek 15 maja uczennice ze szkół naszego powiatu wzięły udział w specjalnej 
lekcji wychowania fizycznego z udziałem mistrzyń sportu m.in. Luizy Złotkow-
skiej i Oktawii Nowackiej. 

Zajęcia odbyły się w hali Szko-
ły Podstawowej w Grębocinie. 
Fundacja Otylii Jędrzejczak oraz 
samorząd województwa realizu-
ją wspólnie program „Mistrzynie 
w szkołach”. W zajęciach wzię-
ło udział 350 uczennic z blisko 20 
szkół z regionu. Wśród nich były 
dziewczęta m.in. z Zespołu Szkół 
w Zbójnie, Szkoły Podstawowej 
w Rużu i Zespołu Szkół w Działyniu. 

– Celem akcji jest mobilizacja 
dziewcząt w wieku szkolnym do 
zwiększenia aktywności ruchowej, 
ale także pokazanie, że przez sport 
mogą realizować swoje marzenia, 
także te pozasportowe. Cechy, któ-
re wypracowuje się w sporcie mają 
pomóc im realizować inne marze-
nia – mówi Otylia Jędrzejczak.

Była pływaczka (mistrzyni 
olimpijska, mistrzyni świata, mi-

strzyni Europy i rekordzistka świa-
ta) zaprosiła do Grębocina: Okta-
wię Nowacką, brązową medalistkę 
igrzysk w Rio de Janeiro w pięcio-
boju nowoczesnym; Luizę Złotkow-
ską, srebrną i brązową medalistkę 
igrzysk w Soczi i Vancouver w łyż-
wiarstwie szybkim; Igę Baumgart 
- brązową medalistkę Mistrzostw 
Świata w lekkiej atletyce oraz halo-
wą mistrzynię Europy i halową mi-

strzynię świata; Patrycję Maliszew-
ską,  multimedalistkę Mistrzostw 
Europy w short tracku; Karolinę 
Karasiewicz - mistrzynię Polski eli-
ty w kolarstwie szosowym.

– W praktyce „Mistrzynie 
w szkołach” to po prostu specjal-
na lekcja WF podczas której do 
uczestniczek trafia jasny przekaz. 
Dowiadują się, że sport uczy de-

terminacji, konsekwencji w dąże-
niu do celu, ale także szacunku do 
samego siebie i otoczenia – dodaje 
Jędrzejczak. 

Program „Mistrzynie w szko-
łach” jest współfinansowany przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

oprac. (ToB)
fot. Andrzej Goiński/
Urząd Marszałkowski
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Uhonorowali najlepszych strażaków
POWIAT  10 maja strażacy z całego powiatu świętowali swój dzień. Obchody połączono z wręczeniem 
medali i nominacji oraz poświęceniem nowego pojazdu i sprzętu

W miniony piątek przy Ko-
mendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej odbył się uroczy-
sty apel z okazji Dnia Strażaka. 
Uroczystość rozpoczęto mszą 
świętą w intencji strażaków, któ-
rej przewodniczył ks. kanonik Ja-
rosław Kulesza.

– Św. Florian jest patronem 
wykonawców zawodów wiążą-
cych się z ogniem: hutników, 
kominiarzy, garncarzy, piekarzy 
ale przede wszystkim strażaków 
dlatego do niego zanieśmy stra-
żackie intencje – tymi słowami 
rozpoczął ksiądz.

Warto przypomnieć, że we-
dług jednej z legend Św. Florian 
już jako dziecko miał dokony-
wać cudów, podobno miał uga-
sić pożar domu jednym wiadrem 
wody. Florian oficjalnie świętym 
chroniącym od ognia stał się do-
piero w XVI wieku. W 1528 roku 
w Krakowie wybuchł pożar, któ-
ry strawił znaczną część miasta, 
a w szczególności północną część 
Starego Miasta. Ocalał tam jedy-
nie kościół pod wezwaniem Świę-
tego Floriana. Odczytano to jako 
znak uznając, że patron uchronił 
świątynię przed ogniem. Od tego 
też czasu Florian stał się patro-
nem osób walczących z pożarem, 
opiekunem chroniącym przed 
ogniem. Święty Florian przed-
stawiany jest jako młody żoł-
nierz ubrany w strój legionisty 

rzymskiego. Przeważnie postać 
wylewa wodę z skopka (naczy-
nie, wiadro z wodą) na płonący 
dom lub kościół. Często Florian 
jest przedstawiany nie jak zwykły 
legionista, ale jak oficer rzymski 
czy książę w hełmie i wspaniałej 
zbroi trzymający w dłoni lancę 
i proporzec.

Po mszy św. uhonorowano 
zasłużonych strażaków odzna-
czeniami resortowymi i meda-
lami (szczegóły w ramce obok). 
Kujawsko-Pomorski Komendant 
Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz 
Halak wręczył nagrodę z oka-
zji Dnia Strażaka Pawłowi War-
likowskiemu – komendantowi 
powiatowemu PSP w Golubiu-
Dobrzyniu, Witoldowi  Juszczako-
wi – zastępcy komendanta oraz 
st. kpt. Dawidowi Tarkowskiemu 
– dowódcy zmiany. Następnie 
została wręczona nagroda przez 
Zarząd Związku NSZZ „SOLIDAR-
NOŚĆ” przy KP PSP w Golubiu-
Dobrzyniu dla strażaka, który 
w ubiegłym roku wykazał się nie-
naganną służbą. Otrzymał ją asp. 
Tomasz Szwaracki. Burmistrz 
Mariusz Piątkowski  ufundował 
nagrody dla wyróżniających się 
strażaków, którzy w roku ubie-
głym wyróżnili się nienaganną 
służbą. Nagrody te otrzymali: kpt. 
Łukasz Buczek i ogn. Dariusz Ku-
ciński. Podziękowania otrzymały 
również osoby reprezentujące 

instytucje i firmy, dzięki którym 
możliwy był zakup nowego śred-
niego samochodu ratownictwa 
technicznego Renault D-14 GBA 
2,5/16. 

W obchodach wzięli udział: 
wicewojewoda kujawsko-pomor-
ski Józef Ramlau, komendant 
wojewódzki PSP nadbryg. Janusz 
Halak, zastępca komendanta wo-
jewódzkiego PSP mł. bryg. Jacek 
Kaczmarek, Piotr Kwiatkowski  
radny sejmiku woj. kujawsko-
pomorskiego, Piotr Tomaszewski 
Dyrektor Biura Zarządu Oddziału 
Województwa ZOSP RP, Dariusz 
Mężykowski  prezes zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP oraz 
samorządowcy z naszego powia-
tu, komendanci z komend grani-
czących z naszym powiatem. 

Na apel stawili się też ko-
mendant powiatowy policji w Go-
lubiu-Dobrzyniu, komendant 
Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Brodnicy, szef Wydziału Rekru-
tacji WKU w Brodnicy, dyrektorzy 
firm i instytucji współpracują-
cych ze strażą pożarną, komen-
danci jednostek OSP w powiecie, 
poczty sztandarowe. Na apel 
przybyła też klasa mundurowa 
z gimnazjum oraz Liceum im. 
Anny Wazówny w Golubiu-Do-
brzyniu z ich dowódcą kpt. rezer-
wy Sławomirem Żochowskim.

Tekst i fot. 
(nał)

OdznAczenIA
SREBRNA ODZNAKA ,,ZASŁUŻONY DLA OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ”
Asp. Tomasz Gąsiorowski, asp. Tomasz Szwaracki i kpt. Zenon Szwaracki

BRĄZOWA ODZNAKA ,,ZASŁUŻONY DLA OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ”:
St.ogn. Dariusz Herbowski, asp. sztab. Jacek Wrzesiński

ZŁOTY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” 
St. kpt. Piotr Kubacki

SREBRNY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” 
St. ogn. Dariusz Herbowski, ogn. Dariusz Kuciński i st. ogn. Marceli Wrzesiński

WYŻSZE STOPNIE SŁUŻOWE OTRZYMALI
Stopień: aspirant sztabowy –  st. asp. Zbigniew Gwarek
Stopień: starszy ogniomistrz – ogn. Dariusz Herbowski, 
ogn. Marceli Wrzesiński, ogn. Mariusz Wrzesiński
Stopień: ogniomistrz – mł. ogn. Marcin Dąbrowski
Stopień: starszy sekcyjny – sekc. Łukasz Łęgowski

W obchodach uczestniczyli zaproszeni gości

Do apelu stanęły poczty sztandarowe z terenu całego powiatu

Podczas uroczystości zaprezentowano też sprzęt
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W gminie Ciechocin odbył się jubileuszowy „X Wojewódzki Przegląd Po-
ezji dla Dzieci”, którego organizatorem jest Biblioteka Publiczna Gminy 
Ciechocin. Do konkursu zgłosiło się 70 uczestników z 12 szkół podstawo-
wych z klas: 1,2,3. Przegląd przeprowadzono w trzech kategoriach: poezja 
recytowana, poezja śpiewana i krótka scenka teatralna. Komisja oceniają-
ca w składzie: Anita Przybyszewska-Pietrasik, Mariola Bejger, Aleksandra 
Laskowska, przyznała łącznie 35 nagród. 
– Dziękuję za piękny jubileuszowy 10 Przegląd Poezji dla Dzieci – mówi 
organizator Aneta Sulecka, dyrektor Gminnej Biblioteki w Ciechocinie.

(nał), fot. UG

Dokładnie 82 lata temu gru-
pa mieszkanek wsi Wrocki posta-
nowiła utworzyć Koło Gospodyń 
Wiejskich. 40-lecie Polski Ludowej 

to okres pełnego rozkwitu działal-
ności koła. Dla mieszkańców wsi 
organizowano wszelkiego rodzaju 
kursy. Chętni mogli nauczyć się 

zasad racjonalnego żywienia, dzie-
wiarstwa i małej gastronomii. KGW 
prowadziło również bogatą dzia-
łalność kulturalną. Działał zespół 
teatralny, zespół pod nazwa „Róża 
wiatrów” czy też zespół młodzieżo-
wy „Białe stokrotki”. W najlepszych 
latach KGW we Wrockach liczyło 
96 członkiń. Później nastąpił okres 
przemian ustrojowych i koło stra-
ciło swój impet. Mimo to, nadal 
działało. Chlubą KGW były wyroby 
rękodzieła artystycznego Stanisła-
wy Wilamowskiej, które przetrwa-
ły do dzisiaj. Jej talent otrzymała 
„w spadku” Teresa Jasieniecka, któ-
ra kultywuje przepiękną tradycję 
wytwarzania wyrobów koronko-
wych. Powstają makatki, kołnierzy-
ki czy też spódnice.

Później przewodniczącą koła 

została Maria Romanowska, któ-
ra zaproponowała nowe pomysły. 
Impulsem do zaktywizowania koła 
były dożynki gminy Golub-Dobrzyń, 
które odbyły się w 2006 roku. Duże 
wyzwanie organizacyjne pokazało, 
że KGW potrafi się zmobilizować 
i podoła każdemu zadaniu. Obec-
nie koło liczy 21 członkiń. Działają 
osoby starsze, jak i młodsze. Panie 
spotykają się w świetlicy wiejskiej 
przy remizie OSP we Wrockach. Na 
co dzień współpracują z druhami 
OSP, m.in. przygotowując posiłki 
podczas ich spotkań. 

Koło współpracuje również 
z Towarzystwem Rozwoju Wsi 
Wrocki i Okolic. Bierze aktywny 
udział w projektach organizowa-
nych przez to towarzystwo. Zajmu-
je się również rozprowadzaniem 

piskląt gęsi wśród członkiń koła. 
Bierze udział w jarmarkach bożo-
narodzeniowych w Przysieku, do-
żynkach ekologicznych. Wystawia 
swoje stoły z rękodziełami i potra-
wami w Dworze Artusa w Toruniu, 
na Zamku Golubskim i  podczas 
Jarmarku Ciechocińskiego. Włącza 
się aktywnie w imprezy organizo-
wane przez sołtysa wsi np.  Dzień 
Kobiet i Dzień Seniora. 

Panie z koła chętnie wyjeżdża-
ją na wycieczki. Były już wielokrot-
nie w kinie w Toruniu, na basenie 
w Grudziądzu, w ośrodku SPA. 
Członkinie KGW chętnie działają na 
rzecz lokalnej społeczności, co spo-
tyka się z dużym uznaniem władz 
gminy Golub-Dobrzyń.

Tekst i fot. 
(Maw)

ponad 80-letnia tradycja
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Koło Gospodyń Wiejskich we Wrockach powstało w 1936 roku. Od tego czasu 
działa nieprzerwanie, przeżywając wzloty i upadki. Obecnie szefową koła jest Maria Romanowska

Golub-Dobrzyń

Diecezjalny sukces
Zofia Pieczka zajęła drugie miejsce w diecezjalnym 
konkursie biblijnym „Czytam Pismo Święte”.

Zosia jest mieszkanką Golu-
bia-Dobrzynia. Uczęszcza do kla-
sy trzeciej szkoły podstawowej.  

Konkurs biblijny był przezna-
czony dla klas 4-6, ale po otrzy-
maniu zgody od organizatorów 

mogła przystąpić do rywalizacji. 
Konkurs był dla niej „przetar-
ciem” przed czekającą ją pierw-
szą komunią świętą, chociaż ma 
już doświadczenie w rożnego 
typu olimpiadach wiedzy. Zo-
się religii uczy Joanna Szymań-
ska z Zespołu Szkół Miejskich, 
a w trakcie konkursu opiekowała 
się nią Hanna Jaworska ze Szkoły 
Podstawowej w Lisewie. 

Aby zająć drugie miejsce 
w diecezji toruńskiej Zosia musia-
ła najpierw przejść etap szkolny 
w Lisewie, następnie regionalny 
w Brodnicy. Zwieńczeniem na-
uki był start w toruńskim finale. 
Pytania były bardzo szczegóło-
we i dotyczyły ewangelii wg. św. 
Łukasza. Do zwycięstwa zabra-
kło zaledwie punktu. Patronat 
honorowy nad konkursem objął 
bp toruński Wiesław Śmigiel. 
Konkurs został także wpisany na 
na listę konkursów Kuratorium 
Oświaty w Bydgoszczy.

(pw)
fot. nadesłane

Region

Młodzi astronomowie
Do 20 czerwca można zgłaszać się na Wojewódzki 
Konkurs Astronomiczny. Organizatorzy proponują 
cztery kategorie. 

Prace mogą składać ucznio-
wie szkół ze wszystkich poziomów 
edukacji w przedziale wiekowym 
od lat 6 do lat 20, które dotyczyć 
będą astronomii. W VI Wojewódz-
kim Konkursie Astronomicznym 
zawarte są cztery kategorie, w któ-
rych zadaniem będzie przygotowa-
nie fotografii, scenariusza pokazu 
astronomicznego, sztuki teatralnej 
i pracy badawczej. Organizatorem 
jest samorząd województwa.

Konkurs jest prowadzony 
w czterech odrębnych kategoriach: 
prace indywidualne „Niebo moich 
marzeń” (konkurs fotograficzny dla 
uczniów w wieku 6-12 lat); prace 
indywidualne „My, planetarni re-
żyserzy” (scenariusz pokazu astro-

nomicznego dla uczniów w wieku 
12-20 lat o maksymalnej długości 4 
stron formatu A4); prace zespołowe 
„Z teatrem w Kosmos, czyli kosmicz-
na kreatywność” (sztuka teatralna 
dla uczniów w wieku 12- 16 lat, czas 
trwania: do 45 minut, zespół liczący 
do 5 osób); prace zespołowe „Zgra-
ny Astroteam” (praca badawcza dla 
uczniów w wieku 12-20 lat, planowe 
działanie uczniów, mające na celu 
rozwiązanie konkretnego proble-
mu z zastosowaniem różnych me-
tod, zespół liczący do 5 osób).

Szczegóły, regulamin oraz za-
łączniki do regulaminu znajdują się 
na stronie województwa kujawsko-
pomorskiego w zakładce edukacja.

(nał)

Kowalewo Pomorskie

Pojadą na zieloną szkołę
W dniach 11-15 czerwca dzieci z Kowalewa Pomorskiego odwiedzą Nadgoplański 
Park Tysiąclecia. Wszystko dzięki programowi urzędu marszałkowskiego.

– To kolejne, tym razem dłuż-
sze wyjazdy do parków krajobrazo-
wych, które organizujemy z myślą 
o edukacji ekologicznej młodzieży 
oraz promocji najatrakcyjniejszych 
przyrodniczo miejsc w naszym 
regionie. Zapewniamy ciekawe za-
jęcia w plenerze i wiele atrakcji. 
Przekazana w ten sposób wiedza z 
całą pewnością zostanie w głowach 
na dłużej – mówi marszałek Piotr 
Całbecki.

„Zielone szkoły” to program 
pięciodniowych pobytów dzieci i 
młodzieży szkolnej (wraz z opie-
kunami) w parkach krajobrazo-
wych naszego regionu. Cel to wy-
poczynek połączony z intensywną 
edukacją przyrodniczą. Programy 
pobytów opracowali „zieloni edu-
katorzy” we współpracy z lokalny-
mi przedsiębiorcami działającymi 
w branży turystycznej. Pobyty 
organizujemy na terenie wyspe-

cjalizowanych ośrodków edukacji 
ekologicznej. Zapewniamy zakwa-
terowanie, wyżywienie, transport, 
pomoce dydaktyczne oraz zajęcia 
z zakresu edukacji ekologicznej, 
a także gry terenowe na terenach 
parków krajobrazowych.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Kowalewie Pomorskim wyjadą 
do Nadgoplańskiego Parku Tysiąc-
lecia 11 czerwca i wrócą 15 czerwca. 

oprac. (ToB)

GMINA CIeChOCIN  Recytowali poezję
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Maj należy do maturzystów
KOWALEWO POMORSKIE  Zgodnie z tradycją, kiedy tylko zakwitły kasztany, maturzyści przystąpili do 
egzaminu dojrzałości. Część pisemna już za nimi, natomiast egzaminy ustne, zgodnie z harmonogra-
mem ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, potrwają do 23 maja

W kowalewskim Zespole 
Szkół sesja maturalna przebiega 
spokojnie. 

– Młodzież optymistycznie 
podchodzi do egzaminów. Nie 
odnotowaliśmy żadnych nie-
przewidzianych sytuacji, wszyst-
ko przebiega zgodnie z procedu-
rami – mówi dyrektor Bogdan 
Oskwarek.

Nawet po matematyce do-
bry nastrój nie opuszczał zda-
jących. 

– Przed rozpoczęciem egza-
minów byłem zestresowany, ale 
teraz już całe napięcie ze mnie 
zeszło – zapewnia Krzysztof 
Reiwer, absolwent technikum 
mechatronicznego.  – Okazało 
się, że egzamin z języka polskie-
go nie był trudny, nawet mate-
matyka nie była taka straszna. 

Chociaż obawiam się trochę 
wyników z języka angielskiego – 
dodaje Krzysztof.

– Stres był najbardziej od-
czuwalny w nocy przed egzami-
nem oraz bezpośrednio przed 
wejściem na salę – ocenia We-
ronika Olszewska, absolwentka 
technikum żywienia i usług ga-
stronomicznych. – Po matema-
tyce jest już lepiej, ale trochę 
stresu nadal działa – dodaje 
Weronika. – Mogę natomiast 
powiedzieć, że matematyka nie 
była aż taka trudna. Po egzami-
nie sprawdzałam rozwiązania 
w internecie i jeśli odpowiedzi 
są prawdziwe, to powinnam 
uzyskać wynik ok. 50 proc. Naj-
bardziej obawiam się biologii, 
ponieważ wynik tego egzaminu 
jest mi potrzebny do rekrutacji 

na studia – dopowiada Weroni-
ka. 

Nieco większy dystans wy-
kazuje Paulina Kaczmarek z tej 
samej klasy. 

– Jeżeli chodzi o mnie, to 
bardzo mocno się do tej pory 
nie stresowałam – mówi Pauli-
na. –  Powinno być dobrze. Ma-
tematyka dla mnie zawsze była 
trochę straszna, więc może ten 
temat pomińmy milczeniem – 
śmieje się Paulina. – Najbardziej 
obawiam się egzaminów ust-
nych z języka polskiego i języka 
angielskiego. Idę nieco na żywioł 
i nie wiem, jakimi pytaniami 
mogą mnie zaskoczyć egzami-
natorzy. Jednak mam nadzieję, 
że wszystko się uda – dodaje.

(krzan)
fot. nadesłane

Golub-Dobrzyń

Poznali funkcje języka
„Wapno pościeli” – pod takim tytułem odbyło się kolejne spotkanie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Tym razem słuchacze rozmawiali o funkcjach języka polskiego.

W ubiegłym tygodniu se-
niorzy z Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku uczestniczyli w zajęciach 
naukowych w ramach programu 
„Senior też badacz”, który jest re-
alizowany pod patronatem Insty-
tutu Dyskursu i Dialogu z Torunia 
oraz Wyższej Szkoły Gospodarki 

z Bydgoszczy. Było to już trzecie 
spotkanie, podczas którego słu-
chacze UTW w Golubiu-Dobrzy-
niu mogli się zapoznać z funk-
cjami języka polskiego. Wykład 
poprowadził prof. Radosław Sio-
ma z Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu.

W ramach zajęć słuchacze 
mogli dowiedzieć się o badaczu 
koncepcji języka Romanie Jakob-
sonie, jego badaniach naukowych 
i wpływie, jaki wywarł na pozna-
nie i funkcje języka.  Uważni słu-
chacze dopatrzyli się aż sześciu 
funkcji, które ma do spełnienia 
język. Jak się okazało, najważniej-
szą jest funkcja poznawcza. Dzię-
ki językowi możemy wpływać na 
zachowania innych osób. 

W trakcie zajęć omówiono 
również słynne erotyki Zbigniewa 
Herberta i wpływ języka na ich 
treść. To tylko niektóre z elemen-
tów wykładu, z którymi mogli się 
zapoznać słuchacze.  Zajęcia znów 
spotkały się z szerokim zaintere-
sowaniem wśród członków UTW. 

Tekst i fot.
(Maw)

Wykład cieszył się sporym zainteresowaniem

Wykład otworzyła koordynatorka UTW w Golubiu-Dobrzyniu Janina Tuszyńska

Badali słuch
We wtorek przed urzędem gminy w Ciechocnie poja-
wił się mobilny słuchobus. Mieszkańcy mogli za dar-
mo przebadać słuch i chętnie z tego korzystali. 

Gmina Ciechocin

Słuchobus czyli specjalnie 
dostosowany do badań bus z za-
montowaną kabiną ciszy oraz sta-
nowiskiem do badań i zewnętrz-
ną poczekalnią pojawił się przed 
budynkiem urzędu w godzinach 
porannych i stał do 15.00. Miesz-
kańcy chętnie korzystali z dar-
mowych badań. 

– Profilaktyka jest bardzo 
ważna – mówi koordynator re-
gionalny firmy Słuchmed Dorota 
Banaszkiewicz-Lipińska. – Warto 
się badać, by odpowiednio wcze-
śniej wykryć schorzenia i podjąć 
odpowiednie leczenie.

W słuchobusie przeprowa-

dzano wywiad z pacjentami, ba-
danie w kabinie ciszy oraz badanie 
uszu. Akcję honorowym patrona-
tem objął wójt gminy Ciechocin 
Jerzy Cieszyński. 

– Zdrowie mieszkańców gmi-
ny jest bardzo ważne – mówi Je-
rzy Cieszyński. – To nie jedyna 
akcja jaką zamierzamy przepro-
wadzić. W czerwcu będzie moż-
na w urzędzie gminy przebadać 
wzrok, w tym roku planowany 
jest jeszcze mammobus, spiro-
metria oraz badanie pod kątem 
wykrycia osteoporozy.

Tekst i fot. 
(nał)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Kolejny pakiet „Za życiem”  

Sejm przyjął ustawę wprowadzającą drugi etap programu 
„Za życiem”. Ma on celu wspieranie rodzin z osobami niepeł-
nosprawnymi. Nowe zapisy ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zakła-
dają, że niepełnosprawni opuszczający warsztaty terapii zaję-
ciowej będą mogli zgłaszać potrzebę kontynuowania wsparcia 
udzielanego w warsztacie – ma to być nie mniej niż 5 godzin 
miesięcznie. Nowelizacja zakłada także wydłużenie dla rodzi-
ców z 14 do 30 dni prawa do zasiłku opiekuńczego.

Rekordowo niskie bezrobocie

Z danych resortu rodziny, pracy i polityki społecz-

nej wynika, że stopa bezrobocia w kwietniu wynio-

sła 6,3 proc. To o 0,3 proc. mniej niż w marcu. Spa-

dek odnotowano we wszystkich województwach, 

w tym aż o 0,7 proc. w warmińsko-mazurskim, 

czyli tam, gdzie bezrobocie nadal jest najwyższe 

i wynosi 11,1 proc. Dla porównania, w ubiegłym 

roku stopa bezrobocia kształtowała się na pozio-

mie 7,6 proc.

Posłowie i senatorowie zarobią mniej

W miniony czwartek Sejm RP uchwalił nowe przepi-
sy, które przewidują obniżenie zarobków parlamen-
tarzystów o 20 proc. Na niezmienionym poziomie 
pozostanie dieta parlamentarna. To środki na po-
krycie kosztów związanych z wydatkami poniesiony-
mi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie 
kraju. Ma ona wynosić 25 procent wynagrodzenia 
podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie prze-
pisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierowni-
cze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku 
z tytułu wysługi lat.

Sprawdź miejsce w kolejce 
do sanatorium 

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że na stronie: www.skierowania.nfz.gov.pl oraz w oddziałach wojewódzkich NFZ osoby oczekujące na wyjazd do sanatorium mogą sprawdzić swoje miejsce w kolejce do wy-jazdu. Jednocześnie NFZ informuje, że nie wysyła tego rodzaju informacji za pomocą SMS-ów i wiadomości mailowych. Korzy-stanie z podanej powyżej przeglądarki jest bezpłatne.

„Biała sobota dla lekarzy”

W sobotę 19 maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych zorganizuje 
pierwszą „Białą sobotę dla lekarzy”. We wszystkich placówkach 
ZUS-u w kraju lekarze będą mogli tego dnia założyć pro� l na Plat-
formie Usług Elektronicznych ZUS, który jest niezbędny do wysta-
wiania e-zwolnień. Otrzymają również specjalny elektroniczny cer-
ty� kat do podpisywania e-ZLA. Dodatkowo każdy z lekarzy będzie 
mógł osobiście przetestować system wystawiania elektronicznych 
zwolnień.

E-dowody coraz bliżej

Do konsultacji międzyresortowych tra� ł pro-
jekt zmian w prawie, które umożliwią wpro-
wadzenie elektronicznych dowodów osobi-
stych. E-dowód, tak jak dokument papierowy, 
będzie potwierdzał tożsamość i uprawniał do 
przekraczania granic niektórych państw. Nowe 
dowody mają być wydawane od marca 2019 
roku, ale nie będzie konieczności wymiany do-
tychczasowych dokumentów – pozostaną one 
ważne. 

Jazda bez dowodu rejestracyjnego  

W ubiegłym tygodniu Senat RP bez poprawek przyjął ustawę, dzię-
ki której kierowcy nie będą musieli posiadać przy sobie dowodu reje-
stracyjnego pojazdu i papierowej polisy OC. Ma to być możliwe po uru-
chomieniu odpowiedniej bazy danych, bo to w niej policjanci sprawdzą 
wszystkie potrzebne informacje. Papierowy dowód rejestracyjny trzeba 
będzie jednak przedstawiać w stacji kontroli pojazdów. Teraz ustawa tra�  
do prezydenta. Jeśli zostanie podpisana, wejdzie w życie 4 czerwca.
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Łagodniej dla niektórych
DOPŁATY  Dywersyfikacja upraw była i jest dość irytującym obowiązkiem dla rolników. Właśnie wydano 
rozporządzenie łagodzące tę kwestię

O G Ł O S Z E N I E

W ubiegłym roku po żniwach 
nastąpił długotrwały okres desz-
czowy. Wielu rolników miało pro-
blemy ze sprzątnięciem z pól bu-
raków i kukurydzy. Innym pogoda 
przeszkodziła w siewie ozimin lub 
je zniszczyła. Szef resortu rolnictwa 
zwrócił się do Komisji Europejskiej, 
by ta umożliwiła w tym roku od-
stępstwo od zasady dywersyfikacji. 

Będą z tego mogli skorzystać rolni-
cy,  u których co najmniej 30 proc. 
całkowitej powierzchni ozimin 
zostało utracone w wyniku ulew-
nych deszczy. Druga kategoria to 
gospodarze, u których co najmniej 
30 proc. całkowitej powierzchni 
upraw nie mogło być przeznaczo-
ne pod zasiew ozimin. W takim 
przypadku rolnicy posiadający od 

10 do 30 ha gruntów ornych w 2018 
roku będą zwolnieni z obowiązku 
prowadzenia dwóch upraw. Nato-
miast rolnicy posiadający powyżej 
30 ha gruntów ornych (do 150 ha) 
będą zobowiązani do posiadania 
2 (a nie 3) upraw.

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Uprawa

Powrót do tradycji
Szukając swojego miejsca w rolnictwie, część farme-
rów zdecydowała się na ekologiczną uprawę starych 
odmian pszenicy. Biznes nie jest prosty, ponieważ nie 
są one tak wydajne, jak współczesne.

Najpopularniejsze odmia-
ny pszenicy to płaskurka, orkisz 
i samopsza. Podstawowa różnica, 
w porównaniu ze współczesnymi 
krewniakami, jest taka, że ziar-
na płaskurki czy samopszy po 
wymłóceniu są wciąż oplewione. 
Dodatkowo produkty wykona-
ne ze starych odmian smakują 

inaczej i mają nieco ciemniejszy 
wygląd. Najłatwiej zobaczyć to 
na przykładzie makaronów. Zda-
niem zwolenników, orkisz czy 
płaskurka są o wiele zdrowsze niż 
współczesne pszenice. Nawet ple-
wy mają korzystnie oddziaływać 
na organizm. 

Pierwsi polscy rolnicy uprawę 

starych odmian pszenicy rozpo-
częli jeszcze w latach 80. Niestety, 
od tamtego czasu nie doczekali-
śmy się polskich odmian. Musimy 
posiłkować się tymi stworzonymi 
w Niemczech. Technologia upra-
wy nieco różni się od współcze-
snej. Wiosną wykonuje się dwu-
krotne bronowanie na krzyż. 
Przed bronowaniem należy wsiać 
jeszcze koniczynę lub seradelę. 
Inaczej wyglądają również usta-
wienia kombajnu. Wszystko po 
to, by przez sita mogły wpadać 
oplewione nasiona. Aby wydobyć 
ziarno z plew, stosuje się bukow-
niki do koniczyny. Zamiast trady-
cyjnego sita, używa się siatki sta-
lowej o oczkach ok. 5 mm. 

(pw)

Sadownictwo

Chcą uczciwości
Ograniczenie masowego importu warzyw i owoców 
z zagranicy - to postulat sadowników, którzy 9 maja 
rozpoczęli protest w zachodnich województwach 
kraju. Czy rzeczywiście jest aż tak źle?

Oburzenie rolników budzi 
fakt, że na półkach wielu skle-
pów znajdziemy wyłącznie wa-
rzywa i owoce sprowadzane z za-
granicy. Tymczasem produkty 

z polskich gospodarstw czekają 
w chłodniach. Zdaniem sadow-
ników, importowany towar nie 
jest kontrolowany, a jego jakość 
jest wątpliwa. Kolejny zarzut to 

znakowanie produktów w sklepie 
jako polskie, podczas gdy ich po-
chodzenie jest inne. 

Rolnicy chcieliby także wpro-
wadzenia cen minimalnych, które 
ograniczyłyby skalę różnicy cen 
w skupie i w sklepie. Obecnie na 
niektórych warzywach różnica 
wynosi nawet 1000 proc.! 

Póki co, wiadomo już, że 
ziemniaki sprzedawane w Polsce 
będą musiały posiadać widocz-
ne oznaczenie kraju pochodze-
nia. Rząd chce także podwyższyć 
kary za nieprzestrzeganie wyma-
gań dotyczących jakości owoców 
i warzyw. Na przepakowywanie 
produktów w polskie opakowania 
rady, niestety, nie ma. 

(pw)

Chorobowy 
po staremu
Podczas dłuższej choroby rolnik może liczyć na zasi-
łek. Niestety, nie jest on zbyt wysoki. Samorząd rol-
niczy liczy na jego podwyższenie. 

Finanse

Obecnie, jeśli rolnik jest 
niezdolny do pracy dłużej niż 30 
dni, dostaje zasiłek chorobowy. 
Może być od wypłacany nie dłu-
żej niż przez 180 dni. Później ist-
nieje opcja przedłużenia o dal-
sze 360 dni. Zgodnie z prawem, 
zasiłek wynosi 10 zł za każdy 
dzień czasowej niezdolności do 
pracy trwającej nieprzerwanie 
co najmniej 30 dni. Mimo że jest 
to śmieszna stawka, wypłaty ta-
kich zasiłków stanowią wielkie 
obciążenie dla ubezpieczyciela. 
System musi się samofinanso-
wać. Tyle pieniędzy, ile wpłynie 
ze składek rolniczych, może być 
wydane – w ten sposób kwestię 

ewentualnego podwyższenia za-
siłku chorobowego komentuje 
ministerstwo rolnictwa. Resort 
podnosi, że składka na ubezpie-
czenie wypadkowe, chorobowe 
i macierzyńskie nie była podno-
szona od 2011 roku i wynosi 42 zł 
miesięcznie. 

Jedyne, co może pocieszyć 
rolników, to obietnica podwyż-
szenia jednorazowego odszko-
dowania z tytułu wypadku przy 
pracy rolniczej z 700 do 809 zł 
za każdy procent stałego lub 
długotrwałego uszczerbku na 
zdrowiu. 

(pw)
fot. ilustracyjne

Prawo

Szkolenia ruszają
Ważne informacje dla sołtysów oraz rolników, któ-
rzy mają problem ze stratami powodowanymi przez 
dzikie zwierzęta. Właśnie rozpoczęły się pilotażowe 
szkolenia z szacowania szkód łowieckich, a niedługo 
kursy ruszą w całym kraju. 

Niebawem w całym kraju 
ma odbyć się 79 szkoleń z zakre-
su szacowania szkód łowieckich. 
Informacje o terminach zostaną 
przekazane gminom. Na kursy bę-
dzie można rejestrować się przez 
internet. Miejsca zagwarantowane 

będą dla sołtysów i urzędników 
gminnych. Niezależnie od szkoleń 
prowadzonych przez Ośrodek Roz-
wojowo-Wdrożeniowy w Bedoniu, 
w nadleśnictwach prowadzone 
będą lokalne szkolenia dla przed-
stawicieli gmin, przedstawicieli 

organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych gmin, kół łowieckich 
i izb rolniczych. 

Jeśli ktoś nie ma czasu jeździć 
na szkolenia, wówczas pozostaje 
samokształcenie. Na platformie 
internetowej Lasów Państwowych 
niebawem pojawi się taka opcja. 
Na portalu youtube przedstawicie-
le lasów mają publikować filmy in-
struktażowe dotyczące szacowania 
strat. Zachęcamy do odwiedzenia 
strony www.lasy.gov.pl, gdzie za-
mieszczono m.in. wzór protokołu 
oględzin, procedurę szacowania 
szkód, najczęściej zadawane pyta-
nia i odpowiedzi na nie oraz inne 
ciekawe informacje. 

(pw)
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Kilka pytań o... najem
ADWOKAT RADZI  W tym numerze omawiamy kwestię moż-
liwości wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego 
po śmierci najemcy

R E K L A M A

Adwokat Anna Krawczyk-
Koźmińska, prowadząca Kancela-
rię Adwokacką w Wąbrzeźnie (uli-
ca Wolności 4, tel. 663-018-891), 
w formie przystępnych pytań 
i odpowiedzi przybliża Czytelni-
kom zawiłości prawa.

– Kto może wstąpić w sto-
sunek najmu lokalu po śmierci 
najemcy?

– Małżonek, dzieci, inne oso-
by, jeżeli najemca zobowiązany 
był na te osoby płacić alimenty 
oraz osoba, która pozostawała 
we wspólnym pożyciu z najemcą 
do chwili śmierci.

– O jakie lokale chodzi?
– Poza lokalami socjalnymi, 

wstąpić w stosunek najmu można 
w odniesieniu do wszelkich lokali 
mieszkalnych, w tym lokali zakła-
dowych, komunalnych, skarbo-
wych i spółdzielczych oraz pozo-
stających w zasobach towarzystw 
budownictwa społecznego, przy 
czym w tym ostatnim przypadku 
należy spełnić jeszcze dodatkowe 
warunki wskazane w ustawie. 

– Co oznacza stwierdzenie 
„osoba pozostająca we wspól-
nym pożyciu”?

– Jest to osoba, która jest 
połączona z najemcą więzią uczu-
ciową, fizyczną i gospodarczą. 

Chodzi o osoby, które pozostają 
w nieformalnym związku, ale żyją 
jak małżonkowie. Dotyczy to za-
równo związku kobiety i mężczy-
zny, jak i dwóch kobiet czy dwóch 
mężczyzn. Należy udowodnić, 
że pożycie to faktycznie miało 
miejsce, najlepiej powołać na tę 
okoliczność świadków - sąsiadów, 
którzy potwierdzą, że osoba ta 
faktycznie mieszkała w tym loka-
lu, robiła zakupy, odbierała pocz-
tę, wynosiła śmieci etc.

– Jak długo należało miesz-
kać z najemcą, by móc starać się 
o przepisanie mieszkania?

– Okres ten nie został ściśle 
określony. Jeżeli będziemy w sta-
nie udowodnić, że faktycznie lo-
kal ten stał się naszym centrum 
życiowym, to może to być nawet 
krótki okres. Ważne, abyśmy udo-
wodnili, że zamieszkiwaliśmy ten 
lokal z zamiarem stałego pobytu 
i że w lokalu tym skupiało się na-
sze życie osobiste.

– Czy by starać się o taki lo-
kal należy być w nim wcześniej 
zameldowanym?

– Nie trzeba być zameldowa-
nym, by wstąpić w stosunek naj-
mu po śmierci najemcy.

– Ile kosztuje założenie ta-
kiej sprawy w sądzie?

– Opłata od pozwu o wstą-
pienie w stosunek najmu wynosi 
200 zł. Warto jednak przed zło-
żeniem pozwu skonsultować się 
z adwokatem, bo z doświadczenia 
wiem, że zwłaszcza gminy za-
wzięcie walczą o odzyskanie każ-
dego mieszkania.

– Do jakiego sądu należy 
złożyć pozew?

– Do sądu rejonowego wła-
ściwego dla miejsca położenia 
nieruchomości, w której znajduje 
się lokal, o który się staramy.  

– Co jeszcze powinien za-
wierać pozew?

– Pamiętać należy, że wstą-
pienie w stosunek najmu jest 
roszczeniem majątkowym, dla-
tego w pozwie trzeba wskazać 
wartość przedmiotu sporu. Jeżeli 
mamy umowę na czas oznaczony, 
będzie to suma czynszu za czas 
sporny, lecz nie więcej niż za rok. 
W przypadku umów zawartych 
na czas nieoznaczony, będzie to 
suma czynszu za trzy miesiące.

adw. Anna  
Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

RODO – lepsza ochrona 
Twoich danych
RODO to reforma przede wszystkim proobywatelska. 
Każdy z obywateli dostaje ogrom nowych uprawnień. 
Wokół RODO narosło wiele mitów. Czas je obalić. 

Komunikat

RODO dla twojego dobra
25 maja 2018 roku we wszyst-

kich krajach należących do Unii 
Europejskiej zacznie być stoso-
wane Ogólne Rozporządzenie 
o Ochronie Danych Osobowych 
2016/679 (RODO).

RODO obejmuje swoim za-
stosowaniem wszystkie pod-
mioty prywatne i publiczne, 
które przetwarzają dane osobo-
we i w praktyce większość pro-
cesów przetwarzania danych.

Lepsza ochrona twoich da-
nych to główny cel tych zmian. 
– RODO jest po to, by lepiej 
chronić obywateli. Nie należy 
się jej obawiać - mówi minister 
cyfryzacji Marek Zagórski. – Ce-
lem RODO jest przede wszyst-
kim chęć uwrażliwienia, że dane 
osobowe powinny być dobrze 
zabezpieczone.

Nie wierz w mity
Jak to więc jest z tymi no-

wymi, uciążliwymi obowiązkami 
dla przedsiębiorców?

– Mit. Mit, który wła-
śnie w tym momencie oba-
lamy. Przedsiębiorco, nie bój 
się RODO, dlatego bo RODO to 
obowiązki, które w dużej części 
obowiązują już dzisiaj. Dostają 
tylko nową, bardziej innowacyj-
ną wersję – tłumaczy Maciej Ka-
wecki, dyrektor Departamentu 
Zarządzania Danymi Minister-
stwa Cyfryzacji.  

Korzystaj 
z nowych uprawnień
– Od 25 maja będziesz mógł 

żądać usunięcia swoich danych 
osobowych. Od 25 maja będziesz 
mógł także żądać przekazania 
twoich danych innemu pod-
miotowi. Starasz się o kredyt, 
starasz się o ubezpieczenie, nie 
chce ci się wypełniać wniosków 
kredytowych? Prosisz, żeby tre-
ści twoich danych były przeka-
zane do wskazanego przez cie-
bie banku. Chcesz wiedzieć jakie 
dane na twój temat gromadził 
były pracodawca? Poproś go 
o wydanie kopii twoich danych 
– wymienia dyrektor Maciej 
Kawecki. – Każdy z was, każdy 
z obywateli, dzięki RODO dosta-
je ogrom nowych uprawnień. 
Uprawnień, z których musimy 
nauczyć się korzystać i musimy 
chcieć korzystać, w ten sposób 
chroniąc własną prywatność – 
dodaje Kawecki.

Aby ułatwić życie wszystkim, 
których dotyczą nowe przepisy, 
Ministerstwo Cyfryzacji przygo-
towało filmy informacyjne „Oto 
RODO”. Są one publikowane od 
8 maja dwa razy w tygodniu: we 
wtorki i w piątki. Gdzie można 
je obejrzeć? Na stronie inter-
netowej www.gov.pl/cyfryzacja 
oraz w mediach społecznościo-
wych resortu. 

Ministerstwo Cyfryzacji
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 Lipno
 21 czerwca przy PUK Arenie mieszkańcy będą mogli oficjalnie powitać 

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

 Golub-Dobrzyń
 W dniach 17-20 maja do Szafarni przyjadą młodzi artyści, którzy wezmą 

udział w 26. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopi-
na. Wstęp dla publiczności jest bezpłatny. Wydarzenie jest skierowane do dzieci 
i młodzieży. Podczas czterodniowego konkursu w Ośrodku Chopinowskim 
zaprezentuje się ponad pięćdziesięciu młodych pianistów z całego świata. Zostaną 
oni podzieleni na trzy kategorie wiekowe: do 10 lat, do 13 lat oraz do 16 lat. 
Muzyczną rywalizację oceni międzynarodowe jury, któremu przewodniczyć będzie 
prof. Andrzej Jasiński. W czwartek 17 maja w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni 
od 9.10 ruszy część konkursowa, która potrwa przez trzy dni i będzie bezpłatna dla 
publiczności. Zwycięzca w pierwszej grupie wiekowej otrzyma nagrodę finansową 
w wysokości 1500 euro. W pozostałych kategoriach główna nagroda wyniesie po 
2000 euro.

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

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

 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”. Oprócz opcji zakupu różnorodnych bibelotów, można będzie usłyszeć 
ciekawe historie związane z prezentowanymi eksponatami. 

 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 lub pod 
nr. tel. 56 688 17 27 wew. 24. 

 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 

zorganizuje 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 Miejsko-Powiatowej 
Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 20 odbędzie się kolejne spotkanie 
Klubu Filozoficznego działającego przy książnicy. Wstęp wolny. 

 Rypiński Dom Kultury ogłosił II edycję Festiwalu Filmów Amatorskich 
„Stopklatka”. Konkurs adresowany jest przede wszystkim do uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentów oraz pozostałych 
miłośników amatorskiego filmowania. Tematyka jest dowolna, ale czas projekcji 
filmu nie może przekroczyć 30 minut (w uzasadnionych przypadkach organizator 
może wyrazić zgodę na dłuższy obraz). Zgłoszenia, wraz z płytą, należy nadsyłać 
do 27 sierpnia na adres: Rypiński Dom Kultury, ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin. 
Można zgłosić maksymalnie dwie produkcje. Organizatorzy przewidzieli pulę 
nagród finansowych i rzeczowych.

 Brodnica
 Już po raz trzynasty w Brodnickim Domu Kultury gościć będą amatorskie 

grupy teatralne z całej Polski. Ogólnopolski Festiwal Brodnica Uczta Teatralna 
– BUT potrwa trzy dni, a zainauguruje go 15 czerwca o 18.00 Aneta Todorczuk-
Perchuć premierowym spektaklem „Matka, żona, kochanka”. Termin nadsyłania 
prac upływa 23 maja. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Karty należy 
przesłać na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki „Bractwo”, ul. Przykop 
43, 87-300 Brodnica, koniecznie z dopiskiem „BUT” lub pocztą elektroniczną: 
anetagiemza@wp.pl

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Spotkanie z generałem
LITERATURA  We wtorek 22 maja o 17.00 w sali sesyjnej ry-
pińskiego magistratu gen. Bogusław Pacek opowie o książce 
„Wojna hybrydowa na Ukrainie”

Bogusław Pacek to profesor 
zwyczajny nauk społecznych, 
generał dywizji w stanie spo-
czynku, absolwent Uniwersyte-
tu Gdańskiego. Był m.in. komen-
dantem głównym żandarmerii 
wojskowej, zastępcą dowódcy 
operacji wojskowej Unii Euro-
pejskiej w Czadzie i Republice 
Środkowoafrykańskiej, asysten-
tem szefa sztabu generalnego 
– generała Franciszka Gągo-
ra ds. Wojsk Lądowych i Wojsk 
Specjalnych, doradcą ministrów 
obrony narodowej: Bogdana Kli-
cha i Tomasza Siemoniaka, rek-
torem-komendantem Akademii 

Obrony Narodowej i doradcą 
NATO ds. reformy edukacji woj-
skowej w Ukrainie. 

Gen. Pacek był także laure-
atem plebiscytu „Homo Popu-
laris” na najpopularniejszego 
Pomorzanina Roku 2015. Jest 
również „Honorowym Obywate-
lem Rypina”. 

– To prawda, że było mi dane 
otrzymać z rąk prezydentów 
Polski, ale i Francji ordery i me-
dale, które są dla mnie istotne, 
bo związane są z ważnymi dla 
mnie działaniami i przeżycia-
mi – mówił na łamach naszego 
tygodnika gen. Pacek. – Ale te, 

które traktuję 
w sposób szcze-
gólny i które 
są szczególnie 
bliskie mojemu 
sercu to tytu-
ły: „Honorowy 
Obywatel Ry-
pina” i „Homo 
Popularis” zie-
mi pomorskiej. 
Pierwszy, bo 
to właśnie Ry-
pin, rypińskie 
szkoły, dom 
kultury i ko-
ściół św. Trójcy, 
poza rodziną, 
ukształtowały 
mnie w naj-
większym stop-
niu. Wszędzie 
gdzie jestem, 
mówię o Rypi-
nie, na bieżąco 
interesuję się 
każdą zmianą, 
kibicuję rypiń-
skim władzom. 
Lubię tu przy-
jeżdżać. Zaś 
„Homo Popu-
laris” ze wzglę-
dów oczy-
wistych jest 

powodem do dużej satysfakcji. 
Z Gdańskiem związany jestem 
od okresu studiów, tam też pra-
cowałem, a potem zacząłem za-
wodową służbę wojskową. Głos 
społeczeństwa jest dla mnie 
bardzo ważny.

W 2015 roku Stowarzyszenie 
Wspierania Bezpieczeństwa Na-
rodowego nadało mu tytuł Li-
dera Bezpieczeństwa. Bogusław 
Pacek to także autor 20 mono-
grafii i ponad 200 artykułów 
o tematyce związanej z bezpie-
czeństwem. 

(ToB)
fot. MPBP

Kino

Gwiazdy w Nawojce
Od 25 do 27 maja w Lipnie odbędzie się festiwal filmo-
wy poświęcony Poli Negri. To 12. edycja. W tym roku 
statuetki „Politki” odbiorą: Joanna Kulig, Magdalena 
Lamparska i Marcin Dorociński.

Pola Negri, urodzona w Lip-
nie, była w XX wieku gwiazdą kina 
niemego. W 1917 roku wyjechała 
do Berlina, występowała u M. 
Reinhardta. Zagrała w takich fil-
mach jak: „Oczy Mumii Ma” czy 
„Carmen”. W latach 20. była już 
gwiazdą Hollywood. 

Kilkanaście lat temu lipnow-
scy społecznicy postanowili upa-
miętnić Polę, organizując Przegląd 
Twórczości Filmowej „Pola i inni”. 
Co roku do Lipna przyjeżdżają 
czołowi przedstawiciele rodzimej 
kinematografii, organizowane są 
panele dyskusyjne i seanse. 

Stałym punktem lipnowskie-
go festiwalu jest gala wręczenia 
nagród – „Politek” dla aktorów, 
którzy osiągają sukcesy i uczest-
niczą w zagranicznych produk-
cjach. W poprzednich edycjach 
ten zaszczyt spotkał m.in. Mag-
dalenę Boczarską, Piotra Adam-
czyka, Daniela Olbrychskiego czy 
Andrzeja Seweryna. Tym razem 
nagrody odbiorą: Marcin Doro-
ciński, Joanna Kulig i Magdalena 
Lamparska. 

Szczegółowy program 12. 
Przeglądu Twórczości Filmowej 
„Pola i inni” już w kolejnym wy-
daniu naszego tygodnika.

(ToB)
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10:10 Klan

06:25 Elif odc. 244 - serial  
07:20 Komisariat odc. 3 - serial 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczne  
08:40 Jaka to melodia?   
10:10 Klan odc. 3310  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 3 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes   
12:25 Agropogoda  
12:30 Rok w ogrodzie extra 
 - poradnikowy 
12:45 Harry i Meghan: nowoczesne 
 love story - dokumentalny  
13:50 Elif odc. 245 - serial 
14:50 Korona królów odc. 80 - serial  
15:15 Alarm! Magazyn reporterów  
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Wiktoria odc. 3 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3311 
18:30 Korona królów odc. 81 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! Magazyn reporterów 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 249 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera  
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas 
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 11 
23:50 Ocaleni odc. 7 
00:50 Wojskopolskie.pl Magazyn

05:20 Ukryta prawda odc. 229 - serial 

06:25 Szpital odc. 316 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 35 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 10 s. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 591 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 36 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 490 - serial 

14:55 Szpital odc. 317 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 11 s. 4 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 5 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 592 - serial 

20:00 Mała Miss - komediodramat 

22:10 Lucyfer odc. 12 s. 2 - serial 

23:10 American Horror Story: Asylum 

 odc. 12 s. 2 - serial 

00:10 Władza - thriller

06:00 Detektywi w akcji odc. 92 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 2 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 3 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 9 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 2 - serial  

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 80 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 32 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 10 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial 

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 164 - serial 

14:00 STOP Drogówka 

 odc. 178 policyjny 

15:00 Detektywi w akcji 

 odc. 165 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 134 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 135 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 417 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 418 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 200 - serial 

21:05 Zabójcza gra - sensacyjny 

23:20 Na linii wroga - wojenny

06:00 To moje życie! odc. 291 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 58 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 35 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 66 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 36 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
20:00 American Pie: wesele - komedia 
21:55 Wieczny student - komedia 
23:55 Pozew o miłość - komedia

08:00 Studio Kultura - rozmowy  

08:10 Dezerterzy 

 odc. 80, - publicystyczne 

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Dracula - horror  

11:00 Syzyfowe prace 

 odc. 4 - serial 

12:05 Syzyfowe prace 

 odc. 5 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy  

13:20 Awantura o Basię - dla dzieci 

15:20 Józia - obyczajowy 

16:30 Chuligan literacki 

 odc. 80, - publicystyczne 

17:00 Engagement - obyczajowy 

18:05 Rzecz Polska  

18:25 Sztuka znikania - dokumentalny 

19:20 Mój atak serca - krótkometrażowy 

19:40 Informacje kulturalne  

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 49,  

20:05 Mały wielki człowiek - western 

22:35 Scena klasyczna odc. 20 

 - recital 

23:20 Dziennik fi lozofa odc. 138 

23:35 Przeżyć: Metoda Houellebecqa 

 - dokumentalny

06:50 Był taki dzień odc. 565 - felieton 
06:55 Urodziłam się pierwszego 
 września - dokumentalny  
07:55 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 90 
08:35 Ukryte skarby odc. 6 - reportaż 
09:05 Korona królów odc. 15 - serial 
09:40 Korona królów odc. 16 - serial 
10:10 Jak było? odc. 10 
 - publicystyczne 
10:50 Flesz historii Magazyn 
11:10 Archiwum zimnej wojny 
 odc. 3 - dokumentalny  
11:40 Kryptonim „Orędownicy” 
 Studencki Komitet Solidarności 
 - dokumentalny 
12:45 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:45 Sensacje XX wieku odc. 128  
14:15 Sensacje XX wieku odc. 129  
14:45 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 38 - serial 
15:15 Niezwykła broń odc. 3 - serial  
16:20 Tońko, czyli legenda o ostatnim 
 baciarze - dokumentalny  
17:20 Taśmy bezpieki odc. 50 
 - dokumentalny 
17:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 2 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 166 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 167 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 2, - dokumentalny 
21:30 Korona królów odc. 17 - serial 
22:05 Korona królów odc. 18 - serial 
22:35 Spór o historię odc. 20 
23:20 Żołnierskie dni - dokumentalny

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
Ewangelii dnia   
08:45 Przygody Mobilków - serial  
09:00 Na zdrowie - poradnikowy  
09:20 Święty Franciszek i brat Bernard 
 - dokumentalny 
09:55 Święty na każdy dzień   
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczne  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Przyroda i ludzie - przyrodniczy 
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Po stronie prawdy Reportaż  
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 11, - dokumentalny 
13:45 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii   
13:55 Kartka z kalendarza - muzyczny  
14:00 Święta Barbara - dramat  
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat Magazyn  
16:35 Porady medyczne 
 Bonifratrów Magazyn  
17:00 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło”
17:05 Don Hoppe - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery   
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczne  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczne  
19:30 Superksięga odc. 10 s. 2 - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Głos Polski - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
22:00 Fryderyk Chopin i jego muzyka 
 odc. 3 
22:25 Kartka z kalendarza - muzyczny  
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat Magazyn  
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

05:45 Na dobre i na złe 
 odc. 707 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 11 s. 1 
07:20 Na sygnale odc. 58 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4654  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 57 
11:25 Rodzinka.pl odc. 85 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1864 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 135 - serial 
14:00 Sekrety budapesztańskich jaskiń 
 - dokumentalny 
14:55 Na dobre i na złe 
 odc. 707 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła odc. 9 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 86 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 59 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1864 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1865 - serial 
20:45 Deutschland 83 odc. 4 - serial 
21:40 Zawód: Amerykanin 
 odc. 10 - serial 
22:40 Za marzenia odc. 10 - serial 
23:40 Młoda i piękna - dramat 
01:25 American Pie - komedia

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 4 

07:50 Doradca smaku  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2251 

10:55 Ukryta prawda odc. 915 - serial  

12:00 Szkoła odc. 567 - serial  

13:00 19+ odc. 268 - serial  

13:30 Szpital odc. 804 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 568 - serial  

16:30 19+ odc. 269 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 916 - serial  

18:00 Szpital odc. 805 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5313 reporterów 

20:10 Doradca smaku  

20:15 Na Wspólnej odc. 2681 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 167,  

21:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 17  

22:30 Nigdy w życiu! - - komedia 

00:45 Krucjata Bourne’a - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 682 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 465 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 466 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 37 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 810 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 161 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 727 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2693 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 773 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3634 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 235 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 225 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2694 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 201 - serial 
20:05 Nasz nowy dom odc. 118 
21:10 Przyjaciółki odc. 134 - serial 
22:10 Wyjdź za mnie odc. 9 
23:30 Błękitna laguna: Przebudzenie 
 - przygodowy

22:10 Lucyfer 18:00 Policjantki 
i policjanci

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 16:30 Chuligan literacki 13:45 Sensacje XX wieku

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

Po kilkunastu latach pożycia mąż oznajmia 
Judycie Kozłowskiej, że odchodzi do innej. Kobieta 
zaczyna życie od nowa. Musi się uporać nie tylko z 
upokorzeniem, ale i z problemami fi nansowymi.

Trwają przygotowania do ślubu Jima i Michelle. 
Narzeczeni nie mogą liczyć na wsparcie przyjaciół, 
którzy myślą tylko o wieczorze kawalerskim. Na 
domiar złego rywalizują o względy druhny panny 
młodej.

„American Pie: wesele”
(2003r.) TV Puls 20:00

„Nigdy w życiu!”
(2004r.) TVN 22:30



Piątek, 18 maja 2018

17:55 Leśniczówka

06:25 Elif odc. 245 - serial  
07:20 Komisariat odc. 4 - serial 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczne  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Ojciec Mateusz odc. 249 - serial  
10:10 Klan odc. 3311  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 4 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:25 Agropogoda Pogoda 
12:35 Rok w zagrodzie odc. 3 
12:50 24 godziny na równiku 
 - dokumentalny 
13:45 Elif odc. 246 - serial 
14:45 Korona królów odc. 81 - serial  
15:15 Alarm! Magazyn reporterów  
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Wiktoria odc. 4 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
17:55 Leśniczówka odc. 23 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 24 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! Magazyn reporterów 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 33
21:30 Big Music Quiz odc. 11,  
21:30 Big Music Quiz odc. 11,  
22:45 Korzenie odc. 8 - miniserial

05:20 Ukryta prawda odc. 230 - serial 

06:25 Szpital odc. 317 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 36 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 11 s. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 592 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 37 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 491 - serial 

14:55 Szpital odc. 318 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 12 s. 4 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 593 - serial 

20:00 Klejnot Nilu - przygodowy 

22:15 Strefa zrzutu - sensacyjny 

00:25 Strzelec odc. 7 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 93 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 3 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 4 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 10 - serial  

09:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial  

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 33 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 34 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 11 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial 

13:00 Galileo odc. 684 

14:00 Galileo odc. 685 

15:00 Detektywi w akcji 

 odc. 166 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 136 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 137 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 418 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 419 - serial 

20:00 Podróż do piekła Horror 

21:50 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 197 - serial 

22:50 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 198 - serial 

23:55 Strażnik pokoju - sensacyjny

06:00 To moje życie! odc. 292 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 59 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 36 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 67 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 16 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 37 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
20:00 Mściciel - sensacyjny 
21:50 Zabójczy cel  - thriller 
23:45 Patrol - sensacyjny

08:00 Studio Kultura - rozmowy  
08:20 Pierwsze fi lmy mistrzów 
 dokumentu odc. 8 
08:25 Jak co dzień... - krótkometrażowy 
08:35 Uwertura - krótkometrażowy 
08:45 Pierwsze fi lmy mistrzów 
 dokumentu odc. 8 
08:50 Urząd - krótkometrażowy 
08:55 Jutro. 31 kwietnia - 1 maja 1970 
 - krótkometrażowy 
09:00 Pierwsze fi lmy mistrzów 
 dokumentu odc. 8 
09:05 Absolutorium - krótkometrażowy 
09:30 Informacje kulturalne 
09:50 Engagement - obyczajowy 
11:00 Syzyfowe prace odc. 6 - serial 
12:10 Stara baśń. Kiedy słońce 
 było bogiem odc. 1 - serial 
13:00 Studio Kultura - rozmowy  
13:25 Wratislavia Cantans 2008 
 - koncert 
14:25 Docent H. - obyczajowy 
15:00 Pegaz odc. 73 kulturalny 
16:05 Fachowiec - dramat 
18:10 Kraina duchów, świat oczami 
 plemienia Ju’Hoansi 
 - dokumentalny 
19:40 Informacje kulturalne
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 97,  
20:05 Świadek oskarżenia - kryminalny 
22:05 Tygodnik kulturalny 
22:55 Dziennik fi lozofa odc. 139

06:50 Był taki dzień odc. 566 - - felieton 
07:00 Tońko, czyli legenda o ostatnim 
 baciarze - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 91 
08:40 Ukryte skarby odc. 7 - reportaż 
09:10 Korona królów odc. 17 - serial  
09:40 Korona królów odc. 18 - serial  
10:15 Śladami zbrodni i walki 1944-
1956 odc. 13 - serial  
10:40 Podróże z historią odc. 38 
11:15 Taśmy bezpieki odc. 50 
 - dokumentalny 
11:50  kontrolowana z Sylwestrem 
 Chęcińskim - dokumentalny 
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:40 Sensacje XX wieku odc. 166  
14:10 Sensacje XX wieku odc. 167  
14:45 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 8 - serial 
15:20 Opowieść o Indiach odc. 3, 
 - dokumentalny  
16:25 Panna Madonna, legenda 
 tych lat - dokumentalny 
17:25 Dziedzictwo zatrzymane 
 w pocztówce - reportaż 
17:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 3 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 185 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 186 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 38 - reportaż 
20:30 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 1 - serial 
21:35 Korona królów odc. 19 - serial 
22:10 Korona królów odc. 20 - serial 
22:40 Szerokie tory odc. 100 
23:20 Generał Anders i jego armia 
 - dokumentalny

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Superksięga odc. 10 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 Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczne  
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 7 - serial 
11:50 Jan Paweł II (1978-2005) 
 - dokumentalny 
12:00 Eucharystia w II rocznicę 
 konsekracji sanktuarium NMP 
 GNE i Św. JPII w Toruniu  
14:00 Kaplica Pamięci Reportaż 
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 Wiadomości 
16:10 Siódmy sakrament  
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 9 - serial  
17:00 Fundusze Europejskie - dostępne 
 dla wszystkich odc. 3 
 - edukacyjny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczne  
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczne  
19:30 Latający dom  - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
22:00 Głos serca odc. 14 - serial 
22:40 Jan Paweł II i prymas Stefan 
 kardynał Wyszyński 
 - dokumentalny

06:00 Za marzenia odc. 10 - serial 
06:50 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 9 - serial 
07:20 Na sygnale odc. 59 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4655  
11:00 Panorama  
11:10 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 58 
11:25 Rodzinka.pl odc. 86 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1865 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 136 - serial 
14:00 Coś dla Ciebie 
 odc. 150, - publicystyczne 
14:25 Zakupy pod kontrolą 
 odc. 8, - poradnikowy 
14:55 Za marzenia odc. 10 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła odc. 10 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 87 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 60 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1865 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1866 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 102 s. 8 - serial 
21:45 Rodzinka.pl odc. 236 s. 12 
 - serial 
22:25 La La Poland odc. 4,  
23:20 Iskander odc. 1 - serial

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 4 

07:50 Doradca smaku  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2252 

10:55 Ukryta prawda odc. 916 - serial  

12:00 Szkoła odc. 568 - serial  

13:00 19+ odc. 269 - serial  

13:30 Szpital odc. 805 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 569 - serial  

16:30 19+ odc. 270 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 917 

 - serial  

18:00 Szpital odc. 806 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5314 reporterów 

20:00 Transformers - science fi ction 

23:00 Zimne światło dnia - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 683 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 467 - serial 
09:30 SuperPies odc. 11, - poradnikowy  
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 38 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 811 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 162 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 728 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2694 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 774 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3635 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 236 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 226 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2695 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:40 Sopot przed Festiwalem  
20:10 Seksmisja - komedia 
22:45 Szklana pułapka III - sensacyjny 
01:40 Prześladowca III 
 odc. 3 s. 1 - thriller

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

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

- boso przez świat

20:10 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 16:30 Na ratunek 112

Dwie walczące ze sobą rasy inteligentnych robotów 
wysyłają na Ziemię swoich przedstawicieli. Ci 
mają przechwycić zaginione przed wiekami 
źródło mocy i zapewnić zwycięstwo jednej ze 
stron konfl iktu.

W sierpniu 1991 roku dwaj śmiałkowie, Maks 
i Albert, dobrowolnie poddają się hibernacji. Budzą 
się w 2044 r. jako jedyni przedstawiciele rodzaju 
męskiego, który wyginął.

„Transformers”
(2007r.) TVN 20:00

„Seksmisja”
(1983r.) Polsat 20:10



Sobota, 19 maja 2018

17:25 Jaka to melodia?

05:55 Sprawa dla reportera   
06:55 Weterynarze z sercem 
 odc. 40 - serial 
07:25 Pełnosprawni Magazyn sportowy 
07:50 Rok w ogrodzie - poradnikowy 
08:10 Rok w ogrodzie extra 
 - poradnikowy 
08:35 Jaka to melodia?   
09:10 Studio Raban odc. 30 
09:35 Rodzinny ekspres odc. 33
 - poradnikowy 
10:00 Zakochaj się w Polsce odc. 69 
10:30 Spis treści - rozmowy z Andrzejem 
Doboszem odc. 7 - publicystyczne 
10:40 Trzecia połowa odc. 9 - serial  
11:40 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 33,   
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 9 - serial  
13:35 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 183 kulinarny 
14:05 Ojciec Mateusz odc. 249 - serial  
15:05 Wojenne dziewczyny 
 odc. 22 - serial wojenny  
15:55 Korona królów odc. 78 - serial  
16:25 Korona królów odc. 79 - serial  
16:50 Zapowiedź Teleexpressu  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
17:55 Od Opola do Opola odc. 6,  
18:55 Orły Nawałki odc. 6 - serial 
19:30 Wiadomości  
19:53 Pogoda  
19:55 Bayern Monachium - Eintracht 
 Frankfurt  - piłka nożna  
20:50 Bayern Monachium - Eintracht 
 Frankfurt  - piłka nożna  
22:25 Trzecia połowa odc. 10 - serial 
22:45 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 7, - publicystyczne  
23:00 Życzenie śmierci V - sensacyjny

05:45 Ukryta prawda odc. 231 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy  

08:55 Przyjaciele odc. 40 - serial 

09:25 Przyjaciele odc. 41 - serial 

09:55 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 4 - serial 

10:55 Przepis na życie 

 odc. 9 s. 4 - serial 

11:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 2 - serial 

12:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 2 - serial 

13:50 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 2 - serial 

14:50 Książę i ja III: Królewski miesiąc 

 miodowy - komedia 

16:45 Podróż przedślubna - - komedia 

19:00 Lemur zwany Rollo - komedia 

21:00 Ocean’s 13 - komedia kryminalna 

23:40 Kobieta na topie - - komedia 

06:00 Interwencja Magazyn reporterów 
06:20 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 43 - serial 
06:50 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 44 - serial 
07:20 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 45 - serial 
07:50 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 46 - serial 
08:20 Tom i Jerry Show odc. 12 - serial 
08:50 Tom i Jerry Show odc. 13 - serial 
09:25 Skrzaty - animowany 
11:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 415 - serial 
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 416 - serial 
13:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 417 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 179 policyjny 
15:00 Mali agenci 
 - komedia sensacyjna 
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 418 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 419 - serial 
19:00 Galileo odc. 686 
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 17 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 199 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 200 - serial 
23:10 Chappie - sensacyjny

06:00 Skorpion odc. 14 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 59 s. 3 

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 21 - serial 

08:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 22 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 42 s. 2 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 43 s. 2 - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 44 s. 2 - serial 

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 45 s. 2 - serial 

13:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 46 s. 2 - serial 

14:35 Księga dżungli. Opowieść 

 Mowgliego - przygodowy 

16:00 Zabójcza - sensacyjny 

18:00 Elektra - sensacyjny 

20:00 Mechanik: Prawo zemsty 

 - sensacyjny 

21:50 Arena  - thriller 

23:45 American Pie: wesele - komedia

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 23 - serial 

09:05 Historia festiwali opolskich odc. 4 

09:50 Odyseja fi lmowa odc. 12 - serial 

11:10 Hannah Arendt - biografi czny 

13:10 Żeniac - komedia 

14:35 Blok. Literatura odc. 5, 

 - dokumentalny 

15:35 SpringBreak Festiwal 2018 

 - reportaż 

16:10 Filmy Billy’ego Wildera 

 odc. 2 fi lmowy 

16:20 Pół żartem, pół serio - komedia 

18:25 Dranie w kinie odc. 29 

19:00 Legendy rocka odc. 60 - serial 

19:25 Legendy rocka odc. 61 - serial 

20:00 Ali - biografi czny 

22:40 Albo Inaczej  - koncert 

23:55 Lokis. Rękopis profesora 

 Wittembacha Horror 

01:45 Ali - biografi czny

06:50 Był taki dzień odc. 567 - felieton 
07:00 Maryla - dokumentalny 
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 11 
08:25 Podwodna Polska 
 odc. 31 - reportaż 
09:00 Sposób na Alcybiadesa odc. 1 
 - serial młodzieżowy 
10:05 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 174 kulinarny  
10:40 Wielki test. Giganci ducha Quiz 
12:00 Sprint przez historię Przemysława 
 Babiarza odc. 5 
12:35 Złoto Jukonu odc. 2 - serial 
13:35 Szerokie tory odc. 119 
14:15 Wielka gra odc. 130,  
15:40 Spór o historię odc. 178 
16:20 Chłopski Skarga - dokumentalny 
17:20 Marzyciele odc. 3 - reportaż 
17:50 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 10 - serial 
18:50 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 2, - dokumentalny  
19:55 Było, nie minęło - ekstra odc. 12 
20:30 Ekstradycja odc. 5 s. 3 - serial 
21:40 Feliks Selmanowicz ps. 
 Zagończyk - dokumentalny 
22:30 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 3, - dokumentalny

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:00 Santkuarium Maryi Matki Słowa 
 w Kibeho w Rwandzie 
 - dokumentalny 
09:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień   
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczne  
12:50 Porady medyczne 
 Bonifratrów Magazyn  
13:20 Siódmy sakrament   
13:45 Ocalić od zapomnienia   
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Głos serca odc. 14 - serial  
14:40 Kaplica Pamięci Reportaż  
15:30 Wierzę w Boga   
15:45 Spotkania z ekologią 
 odc. 18 ekologiczny  
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Festiwal Seniorów przy 
 Sanktuarium NMP Gwiazdy 
 Nowej Ewangelizacji 
 i Św. Jana Pawła II w Toruniu   
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczne  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczne  
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza   
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
22:00 Brat naszego Boga 
 - spektakll teatralny 

05:40 Koło fortuny  
06:15 Na sygnale odc. 190 - serial 
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1862 - serial 
07:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1863 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:40 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 69 
10:50 Pogoda - fl esz Pogoda 
10:55 M jak miłość odc. 1372 - serial 
11:55 M jak miłość odc. 1373 - serial 
12:50 Przeprowadzki zwierząt 
 odc. 1, - dokumentalny 
14:00 Familiada  
14:35 Koło fortuny  
15:20 XXI Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2015 
 odc. 1 - kabaret 
16:20 Rodzinka.pl 
 odc. 236 s. 12 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę  
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 102 s. 8 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
 - felieton 
18:40 Postaw na milion  
19:35 Lajk! odc. 19 
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka odc. 24,  
20:05 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 137 - quiz 
21:35 Riviera odc. 10 - serial 
22:25 Rodzinka.pl 
 odc. 236 s. 12 - serial 
23:00 Deutschland 83 odc. 4 - serial 
00:00 Nieuchwytni - sensacyjny

05:35 Mango - Telezakupy  

07:50 Wyjątkowa chwila odc. 5  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1076 

11:00 Na Wspólnej odc. 2678 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2679 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2680 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2681 - serial  

12:50 Agent - gwiazdy odc. 13 s. 3  

13:50 MasterChef Junior odc. 10 s. 3,   

15:20 Efekt domina odc. 2 s. 5 

15:55 Kopciuszek: roztańczona historia 

 - komedia muzyczna 

17:55 Tu się gotuje! 

 odc. 10 s. 2 kulinarny  

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 17  

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5315 reporterów 

20:00 Poznaj mojego tatę - komedia 

22:15 To skomplikowane - komedia 

00:50 Noc oczyszczenia 

 - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:00 Księżniczka i żaba - animowany 

09:10 My3 odc. 47- dla dzieci i młodzieży 

09:40 My3 odc. 48- dla dzieci i młodzieży 

10:10 Ewa gotuje odc. 334 kulinarny 

10:40 Nasz nowy dom odc. 79 

11:40 Wyjdź za mnie odc. 9  

12:40 Jaś Fasola odc. 9 - serial 

13:10 Jaś Fasola odc. 11 - serial 

13:45 Mój przyjaciel Hachiko - dramat 

15:45 Kabaret na żywo odc. 40 - kabaret  

17:45 SuperPies odc. 12, - poradnikowy 

18:20 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 69 dokumentalna 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich odc. 61 - 

serial 

20:05 Epoka lodowcowa III - Era 

dinozaurów - animowany 

22:10 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 87,  

00:20 Dziecko Rosemary - miniserial

10:10 Przepis na życie 14:05 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw

08:00 Wszystkie 
stworzenia duże i małe

10:00 Okrasa łamie 
przepisy

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

Sid zostaje przybranym ojcem małych tyranozaurów. 
Wkrótce jednak pojawia się ich matka, która porywa 
leniwca. Przyjaciele ruszają mu na pomoc i trafi ają 
do krainy zamieszkanej przez dinozaury.

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

„Arena”
(2011r.) TV Puls 20:50

„Epoka lodowcowa III 
- Era dinozaurów”

(2013r.) Polsat 22:00
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05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3311  
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojskopolskie.pl Magazyn 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach  
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Ziarno odc. 662 
09:45 Gen innowacyjności odc. 6 
10:05 Weterynarze z sercem 
 odc. 41 - serial 
10:40 Leśniczówka odc. 23 - serial  
11:05 Leśniczówka odc. 24 - serial  
11:35 Spotkanie ze świętym odc. 6 
11:50 Między ziemią a niebem  
12:00 Regina Coeli  
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 7, - publicystyczne 
13:00 Błękitna Planeta II 
 odc. 3 s. 1 - serial 
14:05 Sonda 2 odc. 85 
14:30 Droga do Rosji 
 odc. 10 piłkarski 
15:55 Korona królów odc. 80 - serial  
16:25 Korona królów odc. 81 - serial  
16:50 Zapowiedź Teleexpressu  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:30 Big Music Quiz odc. 11,  
18:40 Jaka to melodia?  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 23 - serial wojenny 
21:05 Karol. Papież, który pozostał 
człowiekiem - biografi czny 
23:45 Od Opola do Opola odc. 6,   
00:35 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 7, - publicystyczne

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 45 - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 46 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 47 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 48 - serial 

08:05 Tom i Jerry Show odc. 13 - serial 

08:35 Tom i Jerry Show odc. 14 - serial 

09:00 Pup Star - komedia 

10:55 Galileo odc. 685 

11:55 Galileo odc. 686 

12:55 Mali agenci II: Wyspa marzeń 

 - przygodowy 

15:05 Zabójcze tornado - science fi ction 

16:55 Miesiąc miodowy w Las Vegas 

 - komedia 

19:00 Galileo odc. 687 

20:00 Legion Horror 

22:05 Mecenas Lena Barska 

 odc. 17 - serial 

23:05 Krew za krew - western 

01:25 Galileo: Tajemnicze historie odc. 9

06:00 Skorpion odc. 15 s. 2 - serial 
07:00 Przygody Merlina 
 odc. 2 s. 3 - serial 
07:55 Najśmieszniejsi odc. 11 - kabaret 
08:55 Co ludzie powiedzą? 
 odc. 3 s. 5 - serial 
09:30 Co ludzie powiedzą? 
 odc. 4 s. 5 - serial 
10:10 Co ludzie powiedzą? 
 odc. 5 s. 5 - serial 
10:50 Wojciech Cejrowski. Boso 
 - Meksyk/Paragwaj odc. 7 
11:20 Wojciech Cejrowski. Boso 
 - Meksyk/Paragwaj odc. 8 
12:00 Wyznania małoletniej gwiazdy 
 - obyczajowy 
13:50 Najpiękniejsze baśnie braci 
 Grimm - fantastyczny 
15:05 Najpiękniejsze baśnie braci 
 Grimm - fantastyczny 
16:30 7 krasnoludków: Las to za mało! 
 Historia jeszcze prawdziwsza 
 - komedia 
18:25 Taxi III - komedia sensacyjna 
20:00 Transporter III - sensacyjny 
22:00 Następny - sensacyjny 
23:55 Uwikłana odc. 11 - serial 
00:50 Z archiwum policji odc. 6 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 24 - serial 

09:05 Leonard Bernstein - Więcej niż 

 jedno życie - dokumentalny 

10:10 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 237, - publicystyczne 

10:40 Zezem odc. 2 - serial 

11:00 Syberiada polska - dramat

13:15 Chuligan literacki 

 odc. 81, - publicystyczne 

13:45 Nienasyceni 

 odc. 25, - publicystyczne 

14:20 Fidelio Opera 

16:50 Rzecz Polska odc. 2 

17:15 Niedziela na czterech łapach 

 odc. 528,  

18:05 Pies na środku drogi 

 - obyczajowy 

18:55 Duże zwierzę - obyczajowy 

20:20 Jasminum - obyczajowy 

22:15 Scena alternatywna 

 odc. 59 - muzyczny 

22:50 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 237, - publicystyczne 

23:30 Mały lalkarz - dokumentalny 

00:30 Jazz & the Philharmonic  

 - koncert

06:50 Był taki dzień odc. 568 - felieton 
06:55 Jak powstali Skaldowie 
 - dokumentalny 
07:30 Podróże z historią odc. 38 s. 4 
08:10 Non possumus. Prymas Stefan 
 Wyszyński odc. 1, - dokumentalny 
09:15 Siedlisko odc. 9 - serial 
10:15 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 179 kulinarny 
10:45 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 3, - dokumentalny 
11:50 Dzikie Chiny odc. 3 - serial 
12:55 Afryka odc. 5 - serial 
13:55 Szerokie tory odc. 51 
14:35 Antek policmajster - komedia 
16:20 Wielka gra odc. 131,  
17:20 Ex libris Magazyn 
17:45 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 11 - serial 
18:40 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 1 - serial 
19:45 Bo oszalałem dla niej - komedia 
21:40 Wielki test. Polacy stulecia 
 odc. 1 - quiz 
23:15 Śmieciarz odc. 1 - serial 
00:55 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 3, - dokumentalny  
02:00 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 3, - dokumentalny

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
08:25 Święty na każdy dzień   
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczne  
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 - dla dzieci
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza   
09:30 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczne  
09:35 Jan Paweł II - animowany 
10:00 Msza św. z okazji Zesłania 
 Ducha Świętego z Watykanu  
12:00 Regina Coeli z Ojcem 
 świętym Franciszkiem  
12:20 Wieś - to też Polska - rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
13:50 100 cudownych miejsc na 
 świecie - serial 
14:00 Psalmy Józefa  - koncert  
15:30 Promień z Fatimy Reportaż 
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10  - koncert życzeń - muzyczny  
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczne  
19:25 Retrospekcja - publicystyczne  
19:30 Moja katolicka rodzina  - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Cuda Jezusa odc. 8 - serial 
22:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial  
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn

05:35 Koło fortuny  
06:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1864 - serial 
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1865 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1866 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:40 W poszukiwaniu nowej Ziemi 
 odc. 2, - dokumentalny 
11:40 Droga do Rosji odc. 9 piłkarski 
12:20 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 137 - quiz 
14:00 Familiada  
14:35 Koło fortuny  
15:15 Rodzinka.pl 
 odc. 235 s. 12 - serial 
15:45 Rodzinka.pl 
 odc. 236 s. 12 - serial 
16:15 Na dobre i na złe 
 odc. 707 - serial 
17:10 Zakupy pod kontrolą 
 odc. 9, - poradnikowy 
17:40 Panorama  
17:45 LOTTO Ekstraklasa  
 - piłka nożna  
17:50 LOTTO Ekstraklasa 
 - piłka nożna  
20:45 Nieuchwytni - sensacyjny 
22:30 Świetliki w ogrodzie - dramat 
00:20 Bilet na Księżyc - komedia

05:45 Mango - Telezakupy  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1077 

11:00 Co za tydzień odc. 850 

11:50 Iron Majdan odc. 10,   

12:50 Diagnoza odc. 13 s. 2 - serial  

13:50 Druga szansa 

 odc. 10 s. 5 - serial  

14:50 Transformers 

 - science fi ction  

17:50 Wyjątkowa chwila odc. 6  

18:00 Ugotowani odc. 8 s. 12 

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5316 reporterów 

20:00 Zapowiedź  - thriller 

22:30 Kontrabanda - sensacyjny 

00:55 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 17

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
07:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 4 - serial dla dzieci 
08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 5 - serial dla dzieci 
08:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 6 - serial dla dzieci 
09:15 Zakochany Madagaskar 
 - animowany 
09:45 Mój brat niedźwiedź - animowany 
11:40 Dr Dolittle i pies prezydenta 
 - komedia 
13:30 Epoka lodowcowa III - Era 
 dinozaurów - animowany  
15:40 Twoja twarz brzmi znajomo 
 odc. 87,   
17:35 Nasz nowy dom odc. 118 
18:40 Aż chce się żyć odc. 5 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Państwo w państwie odc. 273
 - publicystyczne 
20:00 W rytmie serca odc. 26 - serial 
21:05 Kabaret na żywo Kabaret i satyra 
23:05 Rewers - komedia 
01:15 Deadpool - sensacyjny

05:45 Ukryta prawda odc. 232 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy  

08:55 Biuro odc. 3 - serial 

09:25 Biuro odc. 4 - serial 

09:55 Przepis na życie odc. 10 s. 4 - serial 

10:55 Przepis na życie odc. 11 s. 4 - serial 

11:55 Przepis na życie odc. 12 s. 4 - serial 

12:55 Zaklinaczka duchów odc. 12 - serial 

13:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 2 - serial 

14:55 Klejnot Nilu - przygodowy 

17:10 Książę i ja IV: W krainie słoni 

 - komedia 

19:00 Lucyfer odc. 12 s. 2 - serial 

20:00 Od kołyski aż po grób - sensacyjny 

22:10 Strzelec odc. 8 s. 1 - serial 

23:05 Kroll - sensacyjny 

01:20 Moc magii odc. 134

09:55 Przepis na życie 10:55 Galileo

08:55 Co ludzie powiedzą? 18:55 Duże zwierzę 09:15 Siedlisko

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

Maya Dolittle, która potrafi  rozmawiać ze zwierzętami, 
otrzymuje od prezydenta Stanów Zjednoczonych 
zadanie okiełznania jego nieposłusznego psa. 
Dziewczyna wyrusza do Białego Domu.

Dzieci mają narysować, jak będzie wyglądał świat za 
50 lat. Dziewczynka oddaje kartkę zapisaną cyframi. 
Pół wieku później astrofi zyk stwierdza, że owe cyfry 
oznaczają daty katastrof.

„Zapowiedź”
(2009r.) TVN 20:00

„Dr Dolittle i pies prezydenta”
(2008r.) Polsat 11:40



Poniedziałek, 21 maja 2018

18:00 Klan

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 246 - serial  
07:20 Komisariat odc. 5 - serial 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczne  
08:40 Jaka to melodia?   
09:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 9 - serial  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 61 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:30 Agropogoda Pogoda 
12:35 Błękitna Planeta II odc. 3 - serial  
13:50 Elif odc. 247 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 183 kulinarny  
15:15 Alarm! Magazyn reporterów  
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Leśniczówka odc. 23 - serial  
16:15 Leśniczówka odc. 24 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3312 
18:30 Korona królów odc. 82 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! Magazyn reporterów 
20:35 Śmierć rotmistrza Pileckiego 
 - spektakl teatralny 
22:00 Warto rozmawiać 
 - publicystyczne  
23:05 Splendor Festiwalu Filmowego 
 w Cannes - dokumentalny

05:20 Ukryta prawda odc. 233 - serial 

06:25 Szpital odc. 318 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 37 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 12 s. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 593 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 38 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 492 - serial 

14:55 Szpital odc. 319 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 13 s. 4 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 7 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 594 - serial 

20:00 Strefa zrzutu - sensacyjny 

22:10 Biuro odc. 5 - serial 

22:45 Biuro odc. 6 - serial 

23:20 Węże w samolocie  - thriller 

01:35 Moc magii odc. 135

06:00 Detektywi w akcji 
 odc. 104 - serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 4 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 5 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 11 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 35 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 36 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 12 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 167 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 101 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 168 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 138 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 139 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 419 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 420 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 201 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 14 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 1 - serial 
22:00 Galileo odc. 686 
23:00 Galileo odc. 687 
00:00 Strażnik pokoju - sensacyjny

06:00 To moje życie! odc. 293 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 60 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 37 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 16 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 68 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 17 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 38 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 47 s. 2 - serial 
20:00 Uciec, ale dokąd? - sensacyjny 
21:55 Mściciel - sensacyjny 
23:35 Elektra - sensacyjny

08:00 Studio Kultura - rozmowy  
08:15 Rzecz Polska odc. 2 
08:30 Zezem odc. 7 - serial 
08:55 Fachowiec - dramat 
11:00 Stara baśń. Kiedy słońce było 
 bogiem odc. 2 - serial 
12:00 Stara baśń. Kiedy słońce było 
 bogiem odc. 3 - serial 
13:00 Studio Kultura - rozmowy  
13:20 Porcelana w składzie słonia 
 - obyczajowy 
14:20 Niepochowany - dramat 
16:35 Niedziela na czterech 
 łapach odc. 528,  
17:30 Babcia Gandzia 
 - komedia kryminalna 
19:05 Love, love - dokumentalny 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Blok. Generacje 
 odc. 6, - dokumentalny 
21:00 Jasminum - obyczajowy 
23:05 Polskie fi lmy amerykańskie  
23:10 Zabawa - krótkometrażowy 
23:20 Holden - krótkometrażowy 
23:30 Polskie fi lmy amerykańskie  
23:33 Kirk Douglas - krótkometrażowy 
23:40 Gorączka mleka 
 - krótkometrażowy 
23:55 Polskie fi lmy amerykańskie  
23:59 Morderczy pościg - animowany 
00:10 Dziennik fi lozofa odc. 140 
00:20 Ślimaki - dokumentalny

06:50 Był taki dzień odc. 569 - - felieton 
07:00 Panna Madonna, legenda tych 
 lat - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 92 
08:35 Ukryte skarby odc. 11 - reportaż 
09:05 Korona królów odc. 19 - serial 
09:40 Korona królów odc. 20 - serial 
10:40 Złoto Jukonu odc. 2 - serial  
11:35 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 38 - reportaż 
12:05 Urodzony po raz trzeci - wojenny 
13:50 Sensacje XX wieku odc. 185  
14:20 Sensacje XX wieku odc. 186  
14:50 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 43 - serial 
15:20 Spór o historię odc. 9 
15:55 Afryka odc. 5 - serial  
17:00 Ex libris Magazyn 
17:25 Flesz historii Magazyn 
17:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 4 - serial 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 89 
19:35 Sensacje XX wieku odc. 90 
20:10 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:40 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 3 - serial 
21:40 Korona królów odc. 21 - serial 
22:10 Korona królów odc. 22 - serial 
22:45 Do wolnego świata... 
 - dokumentalny 
23:50 Jerzy Popiełuszko - posłaniec 
 prawdy - dokumentalny  
01:35 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 92

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Wieś - to też Polska - rolniczy
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczne  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Młodzi Światu  
11:50 Retrospekcja - publicystyczne  
11:50 Retrospekcja - publicystyczne  
11:55 Święty na każdy dzień   
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Konzentrationslager Flossenburg 
 - dokumentalny 
13:05 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
13:15 Kartka z kalendarza - muzyczny  
13:20  - koncert życzeń - muzyczny  
14:10 Serce bohatera - obyczajowy 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Sanktuaria polskie   
16:30 Zew natury - serial  
16:55 Świadkowie - serial  
17:20 Święty na każdy dzień   
17:20 Święty na każdy dzień   
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w sanktuarium pw. Św. Antoniego 
 w Radecznicy.  
19:45 Jay Jay Odrzutowiec  - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczne  
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 74 - serial  
23:05 Jestem gotowy na wszystko... 
 - dokumentalny

05:25 Koło fortuny  
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 102 s. 8 - serial 
07:00 Coś dla Ciebie odc. 140 
 - publicystyczne 
07:20 Na sygnale odc. 60 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 59 
11:25 Rodzinka.pl odc. 87 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1866 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 137 - serial 
14:00 W poszukiwaniu nowej Ziemi 
 odc. 2, - dokumentalny 
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 102 s. 8 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła odc. 11 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 88 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 61 - serial 
19:35 Barwy szczęścia
  odc. 1866 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1867 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 36 - - felieton 
20:50 M jak miłość odc. 1374 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:50 Za marzenia odc. 11 - serial 
22:50 Tylko jedno spojrzenie 
 odc. 3 - serial 
23:55 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 290 s. 14 - serial 

05:50 Uwaga! odc. 5316 reporterów  
06:15 Mango - Telezakupy  
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 12 s. 2, - poradnikowy 
07:55 Akademia ogrodnika 
 odc. 12, - poradnikowy 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2253 
10:55 Tu się gotuje! 
 odc. 10 s. 2 kulinarny  
11:00 Ukryta prawda odc. 917 - serial  
12:00 Szkoła odc. 569 - serial  
13:00 19+ odc. 270 - serial  
13:30 Szpital odc. 806 - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 14 
15:30 Szkoła odc. 570 - serial  
16:30 19+ odc. 271 - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 918 - serial  
18:00 Szpital odc. 807 - serial  
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:50 Uwaga! odc. 5317 reporterów 
20:10 Doradca smaku  
20:15 Na Wspólnej odc. 2682 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 168,  
21:30 Projekt Lady odc. 1 s. 3  
22:30 Sekrety lekarzy odc. 1 s. 4 
23:30 Zapowiedź  - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

08:00 Trudne sprawy odc. 684 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 468 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 470 - serial 

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 39 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 812 - serial 

12:00 Gliniarze odc. 163 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 729 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2695 - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 775 - serial 

15:50 Wydarzenia  

16:10 Pogoda  

16:15 Interwencja odc. 3636 reporterów 

16:30 Na ratunek 112 odc. 237 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 227 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2696 - serial 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich - serial 

20:10 Deadpool - sensacyjny  

22:35 Korpus weteranów  - thriller

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

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 

11:00 Stara baśń. Kiedy 
słońce było bogiem 13:50 Sensacje XX wieku

18:35 Rodzinka.pl 15:30 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Bracia Pete i Terry są szeryfami. Razem otrzymują 
pozornie proste zadanie, mają eskortować więźnia 
Earla Leedy’ego, hakera. W trakcie lotu samolotem 
dochodzi do zamachu terrorystycznego.

Wade Wilson, były żołnierz służb specjalnych, 
dowiaduje się, że ma raka. Zgadza się na nielegalny 
eksperyment, który daje mu moc samouzdrawiania, 
ale nieodwracalnie niszczy jego życie.

„Deadpool”
(2016r.) Polsat 20:10

„Strefa zrzutu”
(1994r.) TVN 7 20:00



Wtorek, 22 maja 2018

18:30 Korona królów

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 247 - serial  
07:20 Komisariat odc. 6 - serial 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczne  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 33,   
10:10 Klan odc. 3312  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 62 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:30 Agropogoda Pogoda 
12:35 To się opłaca Magazyn 
12:50 24 godziny na Morzach 
 Południowych - bitwa o życie 
 - dokumentalny 
13:45 Elif odc. 248 - serial 
14:45 Korona królów odc. 82 - serial  
15:15 Alarm! Magazyn reporterów  
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Wiktoria odc. 5 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3313 
18:30 Korona królów odc. 83 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! Magazyn reporterów 
20:30 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 6 - serial 
21:50 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 10 - serial 
22:50 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 9 - serial 
23:50 Labirynt odc. 4 - serial

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1136 - serial 

06:25 Szpital odc. 319 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 38 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 13 s. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 594 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 39 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 493 - serial 

14:55 Szpital odc. 320 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 1 s. 5 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 8 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 595 - serial 

20:00 Władza -  - thriller 

22:20 Infi ltracja  - thriller 

01:30 American Horror Story: 

 Asylum odc. 12 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji 
 odc. 105 - serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 5 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 6 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 12 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 37 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 38 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 13 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 169 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 102 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 170 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 140 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 141 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 420 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 421 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 202 - serial 
21:00 Kronika opętania Horror 
23:00 Bokser z Brooklynu - dramat 
01:30 STOP Drogówka 
 odc. 179 policyjny

06:00 To moje życie! odc. 294 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 61 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 47 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 38 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 17 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 69 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 12 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 39 s. 3 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 47 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 48 s. 2 - serial 
20:00 Transporter III - sensacyjny 
22:00 Mechanik: Prawo zemsty 
 - sensacyjny 
23:50 Ip Man 3 - biografi czny

08:00 Studio Kultura - rozmowy  

08:10 SpringBreak Festiwal 2018 

 - reportaż 

08:45 Informacje kulturalne

09:00 Rzecz Polska odc. 2 

09:25 Babcia Gandzia 

 - komedia kryminalna  

11:00 Ziemia obiecana odc. 1 - serial 

12:10 Ziemia obiecana odc. 2 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy  

13:30 Wenecja - obyczajowy 

15:40 Tygodnik kulturalny 

16:35 Pamiętnik znaleziony w garbie 

 - dramat 

18:35 Argentyńska lekcja 

 - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wakacje w Acapulco 

 - spektakl teatralny 

21:00 Dezerterzy odc. 81, 

 - publicystyczne 

21:35 Dziennik fi lozofa odc. 141 

21:45 Dope - komedia kryminalna 

23:40 Dziewczyna z szafy 

 - komediodramat 

01:20 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień - felieton 
07:00 Bitwa o Monte Cassino 1944 
 - dokumentalny 
08:10 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 1 
08:40 Ukryte skarby odc. 12 - - reportaż 
09:10 Korona królów odc. 21 - serial  
09:40 Korona królów odc. 22 - serial  
10:15 Dziedzictwo zatrzymane 
 w pocztówce - reportaż  
10:40 Antek policmajster - komedia  
12:20 Marzyciele odc. 3 - - reportaż  
12:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:25 Sensacje XX wieku odc. 89  
13:55 Sensacje XX wieku odc. 90  
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 61 - serial 
15:05 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 3 - serial  
16:05 Legenda 27. Wołyńskiej Dywizji 
 Piechoty AK - dokumentalny 
17:00 Archiwum zimnej wojny 
 odc. 4 - dokumentalny 
18:00 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 5 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 179 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 180 
19:55 Jak było? odc. 11
 - publicystyczne 
20:35 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
21:05 Klub profesora Tutki 
 odc. 10 - serial 
21:25 Korona królów odc. 23 - serial 
22:00 Korona królów odc. 24 - serial 
22:35 Zanim będzie za późno 
 - dokumentalny

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial  
09:30 Moje leczenie wodą 
 - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczne  
10:45 Zew natury - reportaż  
11:05 Mocni w wierze   
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Grunt to droga odc. 1 
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Święta Rita z Casci - przejmująca 
 droga wiary - dokumentalny 
13:25 Ikona Miłości - dokumentalny 
14:05 Dziesięć przykazań 
 odc. 74 - serial  
15:00 Edward Stachura z tego świata 
 - dokumentalny 
15:45 Kartka z kalendarza - muzyczny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Jestem mamą Poradnik  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
16:50 Express studencki Magazyn  
17:00 Głos z Brukseli 
 odc. 1, - publicystyczne  
17:10 Prosto o gospodarce 
 - ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczne  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  

05:30 Koło fortuny  
06:05 M jak miłość odc. 1374 - serial 
07:00 Program ekumeniczny  
07:20 Na sygnale odc. 61 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 60 
11:20 Rodzinka.pl odc. 88 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1867 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 138 - serial 
14:00 Cuda z odzysku - urządź 
 mieszkanie za darmo odc. 2,  
14:55 M jak miłość odc. 1374 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:15 Czarna Perła odc. 12 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 89 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 62 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1867 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1868 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 11 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1375 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
 Magazyn publicystyczny  
23:00 Zabójczy wirus - dokumentalny

05:40 Mango - Telezakupy  

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:50 Doradca smaku  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2254 

10:55 Ukryta prawda odc. 918 - serial  

12:00 Szkoła odc. 570 - serial  

13:00 19+ odc. 271 - serial  

13:30 Szpital odc. 807 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 14 

15:30 Szkoła odc. 571 - serial  

16:30 19+ odc. 272 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 919 - serial  

18:00 Szpital odc. 808 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5318 reporterów 

20:10 Doradca smaku  

20:15 Na Wspólnej odc. 2683 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 169,  

21:30 Kuba Wojewódzki odc. 14 s. 12 

22:30 Grawitacja - science fi ction 

00:20 Efekt domina odc. 2 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 685 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 472 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 475 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 40 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 813 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 164 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 730 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2696 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 776 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3637 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 238 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 228 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2697 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:40 Zbigniew Wodecki. Wspomnienie 
 - reportaż 
20:10 Inwazja: Bitwa o Los Angeles 
 - science fi ction  
22:40 Adrenalina II - Pod napięciem 
 - sensacyjny 
00:45 Drużyna A - komedia sensacyjna

06:25 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 15:40 Tygodnik kulturalny 08:10 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

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

Były komandos, a obecnie kurier do zadań 
specjalnych, Frank Martin, otrzymuje nietypowe 
zlecenie. Ma bezpiecznie przewieźć z Marsylii do 
Odessy Walentynę, córkę ważnego ukraińskiego 
urzędnika.

Były nowojorski policjant Billy Taggart otrzymuje 
zlecenie od burmistrza Nowego Jorku Nicholasa 
Hostetlera. Ma uzyskać dowody na to, że żona 
Hostetlera, Cathleen, zdradza męża.

„Władza”
(2013r.) TVN 7 20:00

„Transporter III”
(2008r.) TV Puls 20:00
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18:30 Korona królów

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 248 - serial  
07:20 Komisariat odc. 7 - serial 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczne  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 23 - serial wojenny  
10:10 Klan odc. 3313  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 5 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Dziki park Yellowstone 
 odc. 1 - serial 
13:45 Elif odc. 249 - serial 
14:45 Korona królów odc. 83 - serial  
15:15 Alarm! Magazyn reporterów  
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Wiktoria odc. 6 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3314 
18:30 Korona królów odc. 84 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! Magazyn reporterów 
20:25 Trzecia połowa odc. 10 - serial 
20:55 Wielki test. Polacy, którzy 
 zmienili świat - quiz  
22:35 Ocaleni odc. 9 
23:40 Orły Nawałki odc. 6 - serial  
00:15 W kolejce po śmierć. Czeczeni 
 i ISIS - dokumentalny 

05:20 Ukryta prawda odc. 234 - serial 

06:25 Szpital odc. 320 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 39 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 1 s. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 595 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 40 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 494 - serial 

14:55 Szpital odc. 321 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 2 s. 5 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 9 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 596 - serial 

20:00 42: Prawdziwa historia 

 amerykańskiej legendy 

 - biografi czny 

22:35 Olimp odc. 2 - serial 

23:45 Będziecie nas pamiętać - dramat

06:00 Detektywi w akcji odc. 106 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 6 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 7 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 13 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 39 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 40 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 1 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 171 - serial 

14:00 STOP Drogówka 

 odc. 103 policyjny 

15:00 Detektywi w akcji odc. 172 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 142 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 143 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 421 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 422 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 203 - serial 

21:00 Śmiertelne porachunki - dramat 

23:00 Legion - horror

06:00 To moje życie! odc. 295 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 62 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 48 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 39 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 12 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 70 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 12 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 19 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 40 s. 3 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 48 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 49 s. 2 - serial 
20:00 Miami Vice - sensacyjny 
22:45 Donnie Brasco - dramat

08:00 Studio Kultura - rozmowy  

08:15 Dzika muzyka odc. 18 

 - muzyczny 

08:45 Informacje kulturalne Wiadomości 

09:00 Pamiętnik znaleziony w garbie 

 - dramat  

11:00 Ziemia obiecana odc. 3 - serial 

12:10 Ziemia obiecana odc. 4 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy  

13:20 Zmartwychwstanie Offl anda 

 - nowele fi lmowe 

13:55 Big Bang - obyczajowy 

15:40 Dranie w kinie odc. 29 

16:20 Cwał - komedia 

18:20 Aktorka - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne Wiadomości 

20:00 Samba - komedia 

22:10 Pegaz odc. 74 kulturalny 

23:05 Dziennik fi lozofa odc. 142 

23:15 Jedna scena odc. 30 kulturalny 

23:35 Egoiści - dramat 

01:35 Performance odc. 79, 

 - artystyczny

06:50 Był taki dzień odc. 571 - - felieton 
07:00 Legenda 27. Wołyńskiej Dywizji 
 Piechoty AK - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 2 
08:35 Ukryte skarby odc. 16 - - reportaż 
09:10 Korona królów odc. 23 - serial  
09:45 Korona królów odc. 24 - serial  
10:25 Dzikie Chiny odc. 3 - serial  
11:20 Spór o historię odc. 16 
12:25 Opowieść o Indiach 
 odc. 4, - dokumentalny 
13:30 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:55 Sensacje XX wieku odc. 179  
14:20 Sensacje XX wieku odc. 180  
14:50 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 62 - serial 
15:25 Zanim będzie za późno 
 - dokumentalny  
16:25 Odkryć prawdę - dokumentalny 
17:20 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 6 - serial 
17:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 6 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 68 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 69 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:35 Niezwykła broń odc. 4 - serial 
21:35 Korona królów odc. 25 - serial 
22:10 Korona królów odc. 26 - serial 
22:40 Ocaleni - dokumentalny  
23:50 Kamień na kamieniu - dramat

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
09:20 Express studencki Magazyn  
09:25 Sanktuaria polskie   
09:45 Święty na każdy dzień   
09:50 Opowieść wiecznie żywa  - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu  
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 55 - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce 
 - ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Listy do Eleny - obyczajowy 
14:05 Nasze dzikie serca - obyczajowy  
15:35 Kartka z kalendarza - muzyczny  
15:40 Lusaka Bauleni - reportaż  
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Na zdrowie - poradnikowy  
16:30 Drabina Jakubowa - serial 
17:00 Po stronie prawdy - reportaż  
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczne  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Przygody Mobilków  - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
22:00 Odwagi, ja jestem - reportaż

06:00 M jak miłość odc. 1375 - serial 
06:50 Pożyteczni.pl - publicystyczne 
07:20 Na sygnale odc. 62 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 61 
11:25 Rodzinka.pl odc. 89 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1868 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 139 - serial 
14:00 Singapur - wnętrze logistycznego 
 molocha - dokumentalny 
14:55 M jak miłość odc. 1375 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:15 Czarna Perła odc. 13 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 90 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 63 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1868 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1869 - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 708 - serial 
21:45 Na sygnale odc. 191 - serial 
22:25 Całe szczęście - - komedia 
00:10 Rodzinka.pl 
 odc. 236 s. 12 - serial

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 4 

07:50 Doradca smaku  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2255 

10:55 Ukryta prawda odc. 919 - serial  

12:00 Szkoła odc. 571 - serial  

13:00 19+ odc. 272 - serial  

13:30 Szpital odc. 808 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 14 

15:30 Szkoła odc. 572 - serial  

16:30 19+ odc. 273 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 920 - serial  

18:00 Szpital odc. 809 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5319 reporterów 

20:10 Doradca smaku  

20:15 Na Wspólnej odc. 2684 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 170,  

21:30 Ultimatum Bourne’a - sensacyjny 

23:55 Nigdy w życiu! - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 686 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 476 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 477 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 41 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 814 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 165 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 731 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2697 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 777 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3638 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 239 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 229 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2698 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich - serial 
20:10 Drużyna A - komedia sensacyjna  
22:45 Wieczny student III - komedia 
00:55 Łowcy zombie Czarna - komedia

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 08:15 Dzika muzyka 13:55 Sensacje XX wieku

07:20 Na sygnale 13:00 19+ 14:00 Pierwsza Miłość

Van Wilder, absolwent szkoły średniej, trafi a do 
uczelni, w której najlepsze lata życia spędził jego 
ojciec. Niestety, kampus w niczym nie przypomina 
idyllicznej szkoły z opowieści taty.

Czarnoskóry Jackie Robinson podpisuje kontrakt 
z Brooklyn Dodgers i dostaje się do najważniejszej 
w kraju ligi baseballowej. Nie jest mu jednak łatwo, 
gdyż w USA panuje dyskryminacja na tle rasowym.

„Wieczny student III”
(2009r.) Polsat 22:45

„Prawdziwa historia 
amerykańskiej legendy”

(2013r.) TVN 7 22:30
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Bajaderki Artura
Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…

Czwartek 17 maja 2018 ROZRYWKA 21

Składniki: 

800 g pokruszonych 
ciastek/ciasta
0,5 szkl. mleka
0,5 szkl. rodzynek 
(wcześniej namoczonych)
1 słoik (350-400 g) dżemu 
lub marmolady
olejek rumowy lub 
migdałowy
4 łyżki kremu orzechowego 
lub czekoladowego
3-4 łyżki kakao
wiórki kokosowe lub 
posiekane orzechy 
(do obtoczenia)

Sposób wykonania:

Ciastka pokruszyć. Mleko, 
masło i kakao zagotować razem. 
Ostudzić i połączyć z ciastkami/
ciastami, dżemem, kremem orze-
chowym, olejkiem, ewentualnie 
dodać odrobinę  alkoholu. Dodać 
rodzynki lub inne ulubione baka-
lie. Wszystko ugnieść na jednolitą 
masę. Z masy uformować kulki, 
obtoczyć je w wiórkach lub orze-
chach. Odstawić do stężenia.

Smacznego!
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Początek Polski
podróże  Górale twierdzą, że początek naszego kraju jest na Giewoncie. Kaszubi zaś, że u nich na Helu. 
Jednak nieważne, czy to koniec, czy początek, warto pojechać na cypel Półwyspu Helskiego, bo jest tam 
mnóstwo atrakcji dla każdego

Hel to popularny kurort nad-
bałtycki położony na północy Pol-
ski, w województwie pomorskim, 
na malowniczej Mierzei Helskiej. 
Usytuowanie Helu na cyplu Pół-
wyspu Helskiego jest napraw-
dę wyjątkowe. Morze otacza go 
z trzech stron, dając niesamowite 
wrażenie. Dogodne warunki kli-
matyczne i przyrodnicze sprawi-
ły, że Hel szybko stał się znanym 
ośrodkiem wypoczynkowym, 
licznie przyciągającym letników 
i turystów.

droga na Hel
Wybierając się na Hel przyj-

dzie nam jechać jedną z najbar-
dziej wyjątkowych dróg w Polsce. 
Szosa prowadzi przez Półwysep 
Helski, fachowo nazywany Mie-

rzeją Helską (34 km). Z lewej 
strony mamy Bałtyk, a z prawej 
Zatokę Gdańską. Mierzeja Helska 
jest najmłodszą częścią naszego 
wybrzeża. Liczy sobie, jak szacują 
naukowcy, od 6 do 8 tysięcy lat. 
Wszystko zaczęło się od siły prą-
dów i fal morskich, które – z racji 
zachodnich wiatrów – za przyląd-
kiem Rozewie kumulowały masy 
piasku z klifów nadbrzeżnych. 
Z morza zaczęły wyłaniać się pia-
skowe wysepki, tworząc z cza-
sem piaszczysty wał. Dziś to cią-
gły półwysep, ale dzięki mapom 
z XVII i XVIII wieku wiemy, że stan 
wyspowy pojawiał się okresowo 
jeszcze wtedy. Dzisiaj Półwy-
sep Helski w swoim najszerszym 
miejscu – a więc w samej miej-

scowości Hel – liczy sobie 3 km. 
Najwęższy jest między miejsco-
wościami Chałupy i Kuźnica, gdzie 
odległość „od morza do morza” 
to jedynie 150 m. 

Kaszubskie powitanie
Ludy kaszubskie zamieszki-

wały Hel już 500 lat przed naszą 
erą. Przez wieki Kaszubi zajmo-
wali się głównie rybołówstwem, 
handlem i żeglugą. W średnio-
wieczu całe Pomorze wchodziło 
w skład młodego państwa pol-
skiego, później zmagać się musia-
ło z Krzyżakami i Prusami. W XIX 
wieku część Półwyspu Helskiego 
znajdowała się w obrębie Wolne-
go Miasta Gdańsk. Po odzyska-
niu przez Polskę niepodległości 
w 1918 r. rozpoczął się złoty wiek 
Mierzei Helskiej. Na Helu kaszub-
skie akcenty można spotkać na 
każdym kroku. Stroje, pamiątki 
czy chaty przyciągają miłośników 
folkloru.

Wojskowe akcenty
Miłośnicy militariów odnajdą 

na Helu ciekawe obiekty. Muzeum 
Obrony Wybrzeża, Muzeum Broni 
Pancernej czy wystawa pojazdów 
militarnych z pewnością zaspoko-
ją ciekawość tych, którzy intere-
sują się wojskiem i naszą historią. 
Do tego dochodzą liczne bunkry, 
ponieważ w przeszłości Hel miał 
duże znaczenie strategiczne, sta-
nowił bazę morską floty wojen-
nej, z rozbudowanym systemem 
stanowisk obrony artyleryjskiej. 

Widok z wieży widokowej

Do dzisiaj zachowały się frag-
menty Rejonu Umocnionego Hel, 
a na nadbrzeżu stoi najstarszy 
zachowany polski okręt - słynny 
„Batory”.

Atrakcje na Helu
Dla turystów przygotowa-

no szereg atrakcji w miasteczku. 
Muzeum Rybołówstwa ma wieżę 
widokową na port. Sam port, cu-
mujące tam kutry i jachty oraz fa-
lochron portowy warto zobaczyć. 
Możemy popłynąć w rejs po zato-
ce, po morzu czy do Gdańska lub 
Gdyni. Miłośnicy połowów mogą 
wybrać się z rybakami na dor-
sze. Obok znajdziemy fokarium, 
gdzie można obejrzeć na żywo 
foki. To jedyne w Polsce fokarium 
z fokami szarymi, mające na celu 
odtworzenie tego gatunku. Jest 
to część Stacji Morskiej Instytu-
tu Oceanografii Uniwersytetu 
Gdańskiego. Warto tam wybrać 
się w porach karmienia, wtedy 
foki mają krótkie szkolenia przed 
posiłkiem. W fokarium znajdzie-
my też ciekawe muzeum związa-
ne z fokami, warto tam zajrzeć. 
Spacerując bulwarem dojdziemy 
do Domu Morświna. W środku 
znajdziemy m.in. gabloty i tabli-
ce, gdzie umieszczono informacje 
dotyczące życia i zwyczajów mor-
świnów czy ich dotychczasowych 
związków z człowiekiem. Naukow-
cy zadbali też o to, by w Helu po-
jawiły się dane o współczesnych 
problemach morskich ssaków.

Idąc na spacer helskim dep-
takiem, zobaczymy ciekawe za-
bytkowe domki, a sam deptak do-
prowadzi nas do ulicy Kuracyjnej, 
którą to dojdziemy na sam brzeg 
cyplu. Obejście go jest bardzo 
wygodne. Wybudowano bowiem 
specjalny pomost, po którym 
można się poruszać nawet na 
rowerach. Spacerując tam zwie-
dzamy Nadmorski Park Krajobra-
zowy – obszar chronionego kra-
jobrazu, gdzie zobaczyć można 
m.in. wszystkie rodzaje wybrzeża 
morskiego występujące w Polsce. 
Wszystko czytelnie jest opisa-
ne na specjalnych tablicach. Idąc 
pomostem spacerowym możemy 
podziwiać plażę, morze, wpływa-
jące do portów w Gdyni i Gdańsku 
promy czy inne duże statki. Tym 
pomostem dojdziemy do „począt-
ku Polski” czyli końca Półwyspu 
Helskiego na samej plaży oraz pa-
miątkowego obelisku. 

Hel możemy również obej-
rzeć z góry – ze wspomnianej 
już wieży widokowej lub z latarni 
morskiej. Jest to jedyna w Polsce 
latarnia, z której widzimy morze 
z trzech stron świata. 

Warto jeszcze wspomnieć 
o tym, że włodarze miasta Hel 
zadbali też o rowerzystów. Na sa-
mym cyplu mamy wiele ścieżek 
rowerowych. Rowerem możemy 
także przejechać bezpiecznie całą 
Mierzeję Helską.

Tekst i fot. (nał)

Koniec Półwyspu Helskiego to maleńki piaskowy cypel, 
w który uderzają fale z dwóch stron

Kaszubi twierdzą, że Hel to początek Polski i ustawili 
obelisk, który ma o tym świadczyćZ portu helskiego możemy wypłynąć na dorsze

Do fokarium warto przyjść w porze karmienia, 
wtedy foki mają trening Widok z latarni morskiej na Helu Na Helu popływamy statkiem wycieczkowym czy rejsowym
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poczynek. W ten sposób poko-
naliśmy następny odcinek naszej 
wędrówki.

Kolejnego dnia mamy do po-
konania dystans 20 kilometrów - 
z Szafarni do Ciechocina. Po wyj-
ściu z Ośrodka Chopinowskiego 
skręcamy w prawo i idąc polnym 
drogami dochodzimy do miej-
scowości Płonko, gdzie może-
my się zatrzymać u okolicznych 
rolników na kubek swojskiego 
mleka. W Golubiu-Dobrzyniu 
zabawimy na dłużej. Mamy do 
obejrzenia rynek golubski z ko-
ściołem z XIV wieku, kamienicz-
ki, a przede wszystkim zamek 
krzyżacki, który góruje nad mia-
stem. Zajmie to na pewno kilka 
godzin. A przed nami jeszcze kil-
ka godzin wędrówki. Tym razem 
będziemy szli pięknym lasem 
wzdłuż rzeki Drwęcy. Po wyj-
ściu z lasu wychodzimy wprost 
do centrum wsi w Ciechocinie, 
gdzie można odpocząć przed na-
stępną wędrówką.

Pozostał nam najdłuższy 
odcinek naszej pielgrzymki - 30 
kilometrów do Torunia. Po wyj-
ściu z Ciechocina kierujemy się 
w prawo i polną drogą idziemy 
w kierunku miejscowości Jesion-
ki i dalej nad Jezioro Józefowskie, 
obok którego przechodzimy, 
dochodząc do wioski Mierzy-

nek i następnie do pierwszych 
zabudowań Brzozówki. W Brzo-
zówce będziemy mijali jeden 
z pierwszych schronów bojo-
wych Twierdzy Toruń, zbudowa-
ny w 1944 roku. Potem znajdzie-
my się w Złotorii, którą mijamy 
i idziemy do Kaszczorka. Te dwie 
miejscowości oddziela od siebie 
rzeka Drwęca. W Kaszczorku 
można zobaczyć muzeum etno-
graficzne z ekspozycją budow-
nictwa ludowego. Jesteśmy już 
w Toruniu. Poświęcamy czas na 
zwiedzanie, bo jest co zobaczyć. 

Przed nami jeszcze ponad 
100 kilometrów wędrówki Szla-
kiem św. Jakuba. Po drodze mo-
żemy jeszcze zobaczyć Gniewko-
wo, które było stolicą Księstwa 
Gniewskiego, tu także sięgają ro-
dzinne korzenie świętej Jadwigi, 
królowej Polski. Z Gniewkowa 
podążamy dalej do Kruszwicy, 
gdzie nad jeziorem Gopło jest 
„Mysia Wieża”. Wędrówkę zakoń-
czymy w Trzemesznie. 

W ten sposób zakończyliśmy 
pieszą pielgrzymkę Szlakiem św. 
Jakuba. Czy warto? Niech sobie 
każdy sam odpowie. Może bę-
dzie to impuls, który nas skie-
ruje w dalszą drogę aż do grobu 
świętego w Hiszpanii.

(Maw) 
fot. archiwum

Szlak św. Jakuba( hiszp. Ca-
mino de Santiago) to sieć dróg 
w całej Europie, które prowadzą 
do grobu św. Jakuba aposto-
ła, znajdującego się w Santiago 
de Compostela w północno-za-
chodniej Hiszpanii. Przez teren 
naszego województwa przebiega 
250-kilometrowy odcinek szlaku, 
który zaczyna się w Iławie (War-
mia) a kończy się w Trzemesznie 
(Wielkopolska). 

Nie musimy pokonać całego 
szlaku w ciągu kilku dni. Został 
on tak podzielony na odcinki 30-
kilometrowe, że przejście jedne-
go zajmie jeden dzień. Możemy 
wybrać trasę, dostosowując ją 
do naszych możliwości fizycz-
nych i czasowych. Ważne, że 
chcemy ją przejść. Motywacje 
mogą być różne, m.in. religijne 
(marsz z intencją) czy turystycz-
ne (chcemy zwiedzić przepiękne 
zakątki naszego kraju). 

Oznakowanie szlaku na te-
renie naszego województwa 
jest bardzo dobre. Musimy szu-
kać niebieskiej kwadratowej ta-
bliczki z żółtą muszlą. Znaki te 
są umieszczone w wielu miej-
scach, najczęściej na kościołach, 
kapliczkach i punktach wyloto-
wych z miejscowości. Dobrze jest 
zaopatrzyć się w mapę szlaku, 
którą na pewno kupimy w punk-

tach informacji turystycznej. Są 
też do nabycia paszporty piel-
grzyma oraz publikacje na temat 
przebiegu szlaku, możliwości 
noclegu czy obecności punktów 
małej gastronomii. 

Pielgrzymkę rozpocznie-
my w rejonie jeziora Bachotek 
w okolicach Brodnicy. Tutaj szlak 
przebiega w rejonach leśnych 
i prowadzi nas do miejscowości 
Mariany, skąd kierujemy się do 
Tamy Brodzkiej i dalej do Brod-
nicy. W stolicy powiatu trzeba 
zatrzymać się na dłużej. Jest tu 
wiele ciekawych miejsc do zo-
baczenia: Brama Chełmińska 
z XIV wieku, w której obecnie 
mieści się muzeum, kościół św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej z XIII 
wieku, Wieża Mazurska, zwaną 
również Bocianią (została ona 
wybudowana na początku XIV 
wieku, jej wysokość wynosi po-
nad 30 metrów). Na rynku brod-
nickim znajdziemy ośmioboczną 
wieżę z zegarem, która jest po-
zostałością po dawnym gotyc-
kim ratuszu. Warte uwagi są też 
ruiny dawnego zamku krzyżac-
kiego. Z Brodnicy kierujemy się 
na Szabdę i dalej na Mszano. 
W ten sposób przeszliśmy ponad 
18 kilometrów.

Następny etap naszej wę-
drówki, to odcinek z Mszana do 

Szafarni - prawie 25 kilometrów. 
Z centrum Mszana udajemy się 
główną drogą, przechodząc obok 
neogotyckiego kościółka św. Bar-
tłomieja, w kierunku miejsco-
wości Słoszewy. Przechodzimy 
polnymi drogami i docieramy do 
ruin majątku rycerskiego w Sło-
szewach. Tu możemy odpocząć 
w cieniu przydrożnych drzew. 
Dalej droga prowadzi przez las 
w kierunku Drwęcy. Zbliżamy się 
do starego cmentarza w Radzi-
kach Dużych. Obejrzymy też ru-
iny radzikowskiego zamku z XV 
wieku. Udajemy się w kierunku 
Tomkowa i Rodzonego. Ten od-
cinek trasy prowadził nas przez 
przepiękne lasy. Po wyjściu 
z lasu idziemy polnymi drogami 
i docieramy do Płonnego. Jest 
to przepiękna wioska, w której 
między innymi przebywała kil-
kakrotnie autorka „Nocy i Dni” 
Maria Dąbrowska. W miejsco-
wej szkole podstawowej mieści 
się izba pamięci poświęcona tej 
pisarce. Z Płonnego do Szafarni 
pozostało nam tylko kilka kilo-
metrów. W Szafarni obowiąz-
kowo zwiedzamy dworek, gdzie 
nasz wybitny kompozytor i pia-
nista Fryderyk Chopin spędził 
kilka lat swojego młodego życia. 
W Szafarni możemy też znaleźć 
prywatną kwaterę na nocny od-

Pielgrzym w tradycyjnym stroju Trasa oznakowana jest charakterystycznym symbolem – żółta muszla na niebieskim tle

Na szlaku

szlak Św. Jakuba 
– pielgrzymka czy wycieczka?

PODRÓŻE  Szlak św. Jakuba jest pradawną trasą pielgrzymkową, przebiegającą drogami całej Europy. 
Część prowadzi przez nasze województwo
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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)

Jeśli czegoś dotąd nie uporządkowałeś, teraz będzie 
taka konieczność. Na dodatek na szybko musisz 
uporać się z zaległościami. Źle wpłynie to na twoje 
samopoczucie. Będziesz rozdrażniony i zdenerwowa-
ny. Także sytuacja finansowa przysporzy ci kłopotów. 
Spodziewaj się pisma urzędowego w tej sprawie, nie 
będą to dobre wieści.

W sprawach związanych z pracą zaufaj własnej intuicji 
i podążaj za wewnętrznym głosem. Możesz zdecydo-
wać się na szkolenie lub kurs, który rozwinie ważne dla 
ciebie kompetencje. Samotne Ryby będą przyciągać 
płeć przeciwną, zafascynowaną ich tajemniczością. By 
uczucie miało szansę zaistnieć, musisz jednak poko-
nać nieśmiałość i otworzyć się na nowe.

Ktoś próbuje podkopać twoją pozycję zawodową. 
W najbliższym czasie czeka cię walka o udowodnie-
nie, że jesteś właściwą osobą na właściwym miejscu. 
Nie obawiaj się podejmowania ryzykownych działań, 
wyjdą ci na dobre. Samotne Lwy powinny pomóc 
szczęściu i przyjąć zaproszenie na spotkanie towa-
rzyskie. Może uda się spotkać kogoś ciekawego?

W nerwowych sytuacjach, które staną się teraz two-
im udziałem, za wszelką cenę zachowaj dystans. 
Dzięki dobrym relacjom ze współpracownikami 
wkrótce uda się przywrócić równowagę. W sta-
łych  związkach czas planowania przyszłości. Może 
zdecydujecie się na budowę domu bądź wspólny 
biznes?

Trudny czas w pracy. Czekają cię negocjacje z klien-
tami, trudne dyskusje z przełożonymi. Bądź zdecy-
dowany i nie oddawaj pola. Taka postawa zaowocuje 
sukcesem. W sprawach uczuciowych przyjdzie ci 
wyjaśniać jakieś sprawy z przeszłości. Nie będzie to 
przyjemne.

Zaczniesz baczniej niż dotąd przyglądać się swojej 
karierze zawodowej. Będziesz chciał zdobyć władzę, 
pogłębić wiedzę i wejść na nowe tory. Twoje projekty 
mają szanse powodzenia, o ile są dokładnie przemy-
ślane. Czeka cię trudna rozmowa z kimś z rodziny.

W życiu zawodowym będziesz musiał wybrać mię-
dzy ścieżką porozumienia a walką o swoje interesy. 
Pamiętaj, że ta ostatnia może okazać się wyniszcza-
jąca i ponad twoje siły. Zastanów się, czy kierują 
tobą racjonalne argumenty, czy tylko złe emocje. 

Bardzo dobry czas dla interesów, ale musisz bacz-
nie się rozglądać, by nie przegapić nadarzającej się 
okazji. Jeśli w porę dostrzeżesz i chwycisz szansę, 
twoja sytuacja materialna znacznie się poprawi i to 
w niedługim czasie. W stałych relacjach spokojny 
czas, możesz zrobić partnerowi niespodziankę, co 
podniesie nieco temperaturę uczuć.

Ścieżka zawodowa przestaje spełniać twoje oczeki-
wania. Zatrzymaj się, poświęć czas na zastanowienie 
się, co dalej, dokąd zmierzasz. Po przeanalizowaniu 
działań, wyciągnij wnioski i przystąp do wprowadza-
nia zmian. W miłości bądź romantyczny i delikatny, 
to bardzo spodoba się partnerowi. Samotne Byki 
będą teraz czarujące, z łatwością znajdą partnera.

Będziesz zdeterminowany, gotowy do działania 
i pełen energii. Jeśli realizujesz jakiś projekt, to ide-
alny czas. W przeciwnym razie spożytkujesz siły na 
szukanie nowego źródła dochodu. Poradzisz sobie 
ze wszystkim. Jeżeli masz jakieś trudne sprawy do 
załatwienia, działaj bez obaw. W miłości powrót do 
przeszłości, wspomnienia wspólnie spędzonych 
chwil umocnią waszą relację.

Echa przeszłości dadzą ci się we znaki. Jeśli mogłeś 
coś załatwić dawno temu, a tego nie zrobiłeś, teraz 
sprawa powróci. Trzeba stawić czoła tamtym zanie-
dbaniom. Dodatkowo dadzą ci się we znaki kłopoty 
finansowe. Nadmierne wydatki w ostatnich tygodniach 
sprawiły, że konto świeci pustkami. Do stałych relacji 
wkradnie się monotonia, spróbujcie ją przełamać np. 
wspólnym wyjazdem.

Pojawią się kłopoty w komunikacji z innymi ludźmi. 
Jeżeli w tym czasie nie musisz liczyć na współpracow-
ników, działaj na własną rękę – będzie z tego więcej 
pożytku. Poczujesz się nierozumiany i odrzucany, co 
będziesz chciał zrekompensować sobie w związku, 
skupiając na sobie  uwagę partnera. Niestety, on bę-
dzie z kolei zirytowany tym, że myślisz tylko o własnym 
„ja”.

Kolorowanki dla dzieci
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rozśpiewany zamek
GOLUB-DOBRZYŃ  W niedzielę na Zamku Golubskim odbył się XVIII Wojewódzki Przegląd Pieśni 
Ludowych, połączony z degustacją potraw tradycyjnych. Przed zamkiem rozbrzmiały ludowe nuty, 
w powietrzu unosił się zapach regionalnych potraw, a młodzi walczyli o puchary

14 maja na Zamku Golubskim, 
zamiast szczęku metali i ciężkich 
zbroi, usłyszeć można było ludo-
we pieśni i zobaczyć tradycyjne 
stroje. Zamek bowiem podbiły 
folklorystyczne zespoły z całego 
regionu, w ramach Wojewódzkie-
go Przeglądu Pieśni Ludowych, 
który odbył się już po raz 18. To 
dla ducha, ale było coś i dla ciała. 
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich 
z regionu serwowały regionalne 
potrawy, sałatki i ciasta. Komu 
było mało, mógł się posilić jesz-
cze grochówką z porządną wkład-
ką, serwowaną przez restaurację 
zamkową, którą nalewał sam pre-
zes Marek Michalak. 

Była też sportowa wersja. 
Siedem zespołów z okolicznych 
szkół i Ochotniczych Straży Po-
żarnych walczyło w zawodach 
sprawnościowych. Walka była za-
cięta w strzelaniu, rzucie podko-

wą czy wożeniu taczkami bali sło-
my. Ostatecznie pierwsze miejsce 
zajął Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-
Dobrzyniu, drugie – Zespół Szkół 
Kształcenia Ustawicznego w Gro-
nowie, a trzecie – Młodzieżowa 
Drużyna Ochotniczej Straży Po-
żarnej we Wrockach. Potem kolej-
no klasyfikowały się: Zespół Szkół 
w Kowalewie Pomorskim, MDOSP 
w Dulsku, MDOSP w Zbójnie oraz 
Zespół Szkół Inżynierii Środowi-
ska w Toruniu.

Wśród zespołów ludowych 
rywalizacji nie było, bo był to 
przegląd. Na scenie przed zam-
kiem wystąpili: „Polskie Kwiaty” 
z Chełmży, „Wesoła Harmonia” 
z Golubia-Dobrzynia, „Nadwi-
ślanie” z Dąbrowy Chełmińskiej, 
„Halka” z Golubia-Dobrzynia, „Pa-
łuki” z Kcynia, „Wesołe Kumoszki” 
ze Zbiczna, „Kujawy” z Radziejo-
wa, „Krajna” z Nakła nad Note-

cią, „Piotrkowianie” z Piotrkowa 
Trybunalskiego, „Harmonia” ze 
Złejwsi Wielkiej, „Kujawioki od 
Dobrego” z Dobrego. Gwiazdą 
przeglądu był zespół „Queens of 
Violins” z Bydgoszczy.

– Połączenie występów ze-
społów ludowych, regionalnego 
jedzenia i rywalizacji sportowej 
w duchu zamkowych sprawia, że 
ten festiwal oddaje ducha tam-
tych czasów – mówi prezes PTTK 
w Golubiu-Dobrzyniu Stefan Bor-
kowicz. – Pokazuje naszą trady-
cje, zwyczaje ludowe i chłopskie.

Pogoda była piękna, muzykę 
z zamku echo niosło aż do mia-
sta, zatem i plac przed zamkiem 
szybko wypełnili goście.

– Przyszłyśmy na przegląd, 
żeby miło spędzić niedzielę, tak 
na ludową nutę, no i żeby spró-
bować coś smacznego – mówią 
panie Helena i Krystyna z Golu-

bia-Dobrzynia i zgodnie dodają, 
że takie spotkanie z kulturą lu-
dową jest miłą odskocznią od co-
dzienności.

Organizatorami wydarzenia 
byli: oddział PTTK w Golubiu-Do-

brzyniu oraz Urząd Marszałkow-
ski w Toruniu. Obszerna fotorela-
cja na naszej stronie internetowej 
www.golub-cgd.pl

Tekst i fot. 
(nał)

Swoje potrawy zachwalały panie z KWG Podzamek Golubski

Zespół „Wesoła Harmonia” z Golubia-Dobrzynia zaprezentował się w strojach ludowych Plac zamkowy wypełnił się publicznością

Na przeglądzie wystąpiły nasze rodzime zespoły. Na zdjęciu grupa „Harmonia” 
z Golubia-Dobrzynia

W trakcie przeglądu przeprowadzono zawody 
zręcznościoweGrochówkę serwowała restauracja zamkowa
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Król i sześć żon
POSTAĆ  Henryk VIII Tudor zasłynął jako mąż sześciu żon. Ponadto to ten angielski monarcha stwo-
rzył kościół, na czele którego sam stanął. Tym samym dokonał kolejnego rozłamu w kościele katolic-
kim

Henryk urodził się w pałacu 
Placentia w Greenwich jako trze-
cie dziecko Henryka VII i Elżbie-
ty York. Jego ojciec został królem 
drogą podboju, ale umocnił swo-
ją pozycję poprzez małżeństwo 
z Elżbietą, siostrą Edwarda V. 

W 1501 r. uczestniczył w ślu-
bie swojego starszego brata Ar-
tura z Katarzyną Aragońską, 
mających wtedy odpowiednio 
15 i 16 lat. Nowożeńcy wyjechali 
do Walii, jak było wtedy w zwy-
czaju dla następcy tronu i jego 
małżonki, ale Artur wkrótce za-
chorował i umarł. Wskutek tego, 
w wieku lat jedenastu, Henryk 
został prawowitym następcą tro-
nu. Wkrótce potem ogłoszono go 
księciem Walii.

Ślub z żoną brata
Henryk VII wciąż pragnął 

podtrzymać związek matrymo-
nialny między Anglią a Hiszpa-
nią poprzez małżeństwo swego 
syna z Katarzyną. Jednak aby 
poślubić wdowę po bracie, książę 
Walii musiał najpierw otrzymać 
dyspensę od papieża. Katarzyna 
utrzymywała, że jej pierwsze 
małżeństwo nie zostało skonsu-
mowane. Mimo to zarówno stro-
na angielska, jak i hiszpańska 
uznały konieczność jej uzyskania, 
aby oddalić wszelkie wątpliwości 
co do ważności małżeństwa. Ze 
względu na niecierpliwość kró-
lowej Izabeli, matki Katarzyny, 
papież pośpiesznie wydał bullę, 
w której udzielał dyspensy. I tak 
oto, 14 miesięcy po śmierci męża, 
Katarzyna zaręczyła się z księ-
ciem Walii. W 1505 roku Henryk 
VII stracił jednak zainteresowa-
nie sojuszem z Hiszpanią i mło-
dy książę Walii został zmuszony 
do oświadczenia, że zaręczyny 
zorganizowano bez jego zgody.

Henryk wstąpił na tron 
w 1509 roku po śmierci ojca. 
Ferdynand II Aragoński, ojciec 
Katarzyny, naciskał na jej ślub 
z nowym królem, gdyż pragnął 
poprzez swoją córkę sprawować 
kontrolę nad Anglią. Także na 
prośbę umierającego ojca Henry-
ka VII Tudora, Henryk poślubił 
Katarzynę około dziewięć tygo-
dni po objęciu tronu, pomimo za-
strzeżeń co do ważności małżeń-
stwa wysuwanych przez papieża 
Juliusza II oraz arcybiskupa Can-
terbury. 

Zwłaszcza w początkach pa-
nowania Henryk unikał osobiste-
go angażowania się w rządzenie 
i administrację. Przez dwa lata po 
objęciu tronu sprawy państwowe 
nadzorowali: Richard Fox, biskup 
Winchester i Lord Tajnej Pieczęci, 
oraz William Warham. Począw-
szy od 1511 roku władzę przejął 

inny duchowny, Tomasz Wolsey..
W 1516 roku królowa Ka-

tarzyna urodziła dziewczynkę 
Marię, co obudziło w Henryku 
ponowną nadzieję na męskiego 
potomka, pomimo wcześniej-
szych nieudanych ciąż jego żony 
(jedno dziecko urodzone martwe, 
jedno poronienie i dwójka dzieci 
zmarłych w niemowlęctwie).

Objęcie tronu przez Henryka 
VIII było pierwszym od wielu lat 
pokojowym przejęciem władzy 
w Anglii.  Anglicy nie żywili za-
ufania do rządzących kobiet, więc 
Henryk sądził, że jedynie męski 
potomek będzie mógł utrzymać 
tron. Ponadto korona w rękach 
kobiety niosła ze sobą ryzyko 
przejęcia władzy przez obce siły 
(poprzez małżeństwo). 

Królewskie kochanki
Król już wcześniej miał ko-

chanki, w tym Marię Boleyn 
i Elżbietę Blount, z którą miał 
nieślubnego syna, Henryka Fitz 
Roya. W 1526 roku, kiedy jasne 
było, że królowa Katarzyna nie 
będzie mogła mieć więcej dzie-
ci, Henryk związał się z siostrą 
Marii Boleyn – Anną. Tak więc 
pragnienie posiadania męskie-
go potomka, a nie Anna sama 
w sobie, było prawdopodobnie 
podstawowym powodem starań 
w kierunku pozbycia się królo-
wej Katarzyny. 

Długie i żmudne starania 
o zakończenie małżeństwa z kró-
lową Katarzyną nazwane zostały 
„królewską wielką sprawą”. Kar-
dynał Wolsey i William Warham 
skrycie wszczęli dochodzenie 
na temat ważności małżeństwa. 
Królowa Katarzyna zeznała jed-
nak, że jej małżeństwo z Artu-
rem, księciem Walii nigdy nie zo-
stało skonsumowane, w związku 
z czym nic nie stało na przeszko-
dzie jej późniejszemu ślubowi 
z Henrykiem. Dochodzenie nie 
mogło być dalej prowadzone i zo-
stało zarzucone.

Nie informując kardynała 
Wolseya, Henryk bezpośrednio 
zwrócił się do Stolicy Apostol-
skiej. Papież Klemens VII nie 
zgodził się na anulowanie mał-
żeństwa, ale udzielił upragnio-
nej dyspensy, prawdopodobnie 
przypuszczając, że nie będzie ona 
miała znaczenia tak długo, jak 
Henryk pozostanie mężem Ka-
tarzyny.

Rozgniewany na Wolseya za 
brak stanowczych działań zwią-
zanych z unieważnieniem ślu-
bu, Henryk pozbawił go majątku 
i władzy. Został on oskarżony 
o praemunire – podkopywanie 
autorytetu króla poprzez zgodę 
na reprezentowanie papieża, ale 

zmarł w drodze na rozprawę. Ra-
zem z odejściem kardynała Wol-
seya nastąpił upadek znaczenia 
także innych możnych duchow-
nych w Anglii.

Władza następnie przeszła 
w ręce Thomasa Cranmera (ar-
cybiskupa Canterbury) oraz 
Thomasa Cromwella (kanclerza 
skarbu). 25 stycznia 1533 Cranmer 
uczestniczył w ślubie Henryka 
z Anną Boleyn. W maju Cranmer 
ogłosił ślub Henryka z Katarzyną 
nieważnym, a wkrótce potem po-
twierdził ważność ślubu z Anną. 
Księżniczka Maria została uzna-
na za dziecko z nieprawego łoża 
i na miejscu ewentualnej dzie-
dziczki tronu zastąpiła ją nowa 
córka Anny, księżniczka Elżbieta. 
Katarzyna utraciła prawo do ty-
tułu królowej i stała się księżną 
wdową Walii; Maria nie miała 
już tytułu księżniczki, a tylko 
lady. Księżna wdowa Walii zmar-
ła na raka w 1536 roku. 

Zerwanie z kościołem
Papież odpowiedział na po-

wyższe wydarzenia, ekskomu-
nikując Henryka. Następstwem 
tego aktu było zerwanie Anglii 
z Rzymem, choć początkowo 
miało ono wymiar bardziej po-
lityczny niż religijny. Ponaglo-
ny przez Tomasza Cromwella, 
parlament uchwalił wiosną 1534 
kilka ustaw, które przypieczę-
towały rozłam w Kościele. Usta-
wa o zwierzchnictwie (tzw. Akt 
supremacji) z 1534 roku głosiła, 
że król jest „jedyną, najwyższą 
na ziemi głową Kościoła angli-
kańskiego”. Odrzucając decyzje 
papieża, parlament zatwierdził 
małżeństwo Henryka i Anny 
poprzez wydanie Aktu sukcesji 
w 1534. Córka Katarzyny, księż-
niczka Maria, została uznana za 
dziecko z nieprawego łoża, a po-
tomstwo Anny ogłoszono na-
stępcami tronu. Wszyscy doro-
śli mieli obowiązek zatwierdzić 
postanowienia ustaw; ci, którzy 
odmówili, podlegali karze doży-
wotniego więzienia. 

Przeciwnicy polityki religijnej 
Henryka byli mordowani (wśród 
nich kardynał św. Jan Fisher oraz 
królewski doradca Tomasz Mo-
rus). Cromwell, dla którego utwo-
rzono stanowisko „wicekróla ds. 
duchowych”, był upoważniony 
do wizytowania klasztorów, po-
zornie w celu sprawdzania, czy 
wypełniają królewskie postano-
wienia, a w rzeczywistości aby 
opodatkować ich majątki. 

W 1536 roku królowa Anna 
zaczęła popadać w niełaskę. Po 
urodzeniu księżniczki Elżbie-
ty jeszcze dwukrotnie zaszła 
w ciążę, kończyły się one jednak 

poronieniem lub narodzinami 
martwego dziecka. Henryk VIII 
w tym czasie zaczął zwracać 
uwagę na inną damę dworu, Jane 
Seymour. Być może za namową 
Tomasza Cromwella, Henryk 
aresztował Annę pod zarzutami 
używania czarów w celu skło-
nienia go do małżeństwa, cudzo-
łóstwa z pięcioma innymi męż-
czyznami, w tym kazirodczego 
związku z jej bratem George’em 
Boleyn, wicehrabią Rochford, 
działania na szkodę króla i spi-
skowania, aby go zabić – co rów-
nało się zdradzie. Sądowi rozpa-
trującemu sprawę przewodniczył 
wuj Anny, Thomas Howard, 3. 
książę Norfolk. W maju 1536 sąd 
skazał Annę i jej brata na śmierć, 
przez spalenie na stosie lub ścię-
cie, zależnie od woli króla. 

Parę dni po egzekucji Anny 
Henryk poślubił Jane Seymour. 
Akt sukcesji z 1536 ogłaszał dzie-
ci Henryka z królową Jane na-
stępcami tronu, a wyłączał lady 
Marię i lady Elżbietę jako niepra-
wowite potomstwo. Król zyskał 
możność dalszego określania 
następstwa tronu według swojej 
woli. Jane w 1537 urodziła syna, 
księcia Edwarda, jednak sama 
zmarła dwa tygodnie później.

Mniej więcej w tym samym 
czasie co ślub z Jane Seymour, 
Henryk zatwierdził Akt unii 
(1536), który formalnie anekto-
wał Walię, jednocząc ją z Anglią. 
Akt ustanawiał język angielski 
jedynym oficjalnie używanym 
w Walii, narażając na trudności 
liczne osoby władające językiem 
walijskim.

Kościół anglikański
Nowo powstały Kościół an-

glikański przejął wiele rozwiązań 
zarówno z Kościoła katolickiego, 
jak i od wyznań reformowanych. 
Zachowano katolicki dogmat 
o zbawieniu przez Kościół, ale 
przyjęto również protestancki 
o zbawieniu przez wiarę. Zacho-
wano dotychczasową hierarchię 
kościelną, ale głową Kościoła 
stał się monarcha. Pozostawio-
no celibat, dziesięcinę i sądy ko-
ścielne. Podstawy dogmatyczne 
nowego kościoła znalazły swój 
wyraz w Akcie 10 artykułów 
z 1536. Z biegiem czasu następo-
wało jednak zbliżenie się zarów-
no dogmatyczne, jak i liturgiczne 
anglikanizmu do katolicyzmu, 
w czym swój udział miał król 
Henryk.

Jedyny ocalały syn Henry-
ka, Edward książę Kornwalii, nie 
był zdrowym dzieckiem. Dlatego 
też Henryk pragnął ponownie się 
ożenić, aby zagwarantować sobie 
męskiego potomka i następcę. 

Tomasz Cromwell zasugerował 
Annę Kliwijską, siostrę prote-
stanckiego księcia Kleve.

Wkrótce potem Henryk za-
pragnął jednak zakończyć mał-
żeństwo, nie tylko z powodów 
osobistych, ale również poli-
tycznych. Książę Kleve wdał się 
w spór z cesarzem rzymsko-nie-
mieckim, z którym Henryk wo-
lał nie zadzierać. Królowa Anna 
była wystarczająco inteligentna, 
aby nie utrudniać Henrykowi 
dążenia do anulowania małżeń-
stwa. Zeznała, że nie było ono 
skonsumowane. Małżeństwo 
zostało następnie unieważnione 
na podstawie faktu, iż wcześniej 
Anna obiecana była innemu eu-
ropejskiemu szlachcicowi.

28 lipca 1540 roku Henryk 
poślubił młodziutką Katarzynę 
Howard, kuzynkę Anny Boleyn. 
Niedługo po ślubie królowa Kata-
rzyna wplątała się jednak w ro-
mans z dworzaninem Thomasem 
Culpeperem. Zatrudniła też Fran-
cisa Derehama – który był z nią 
wcześniej nieoficjalnie zaręczony 
i miał z nią przedślubny romans 
– jako swojego sekretarza. Mał-
żeństwo Katarzyny anulowano 
krótko przed jej egzekucją. 

Henryk poślubił ostatnią 
żonę, majętną wdowę Katarzynę 
Parr w 1543 roku. Sprzeczali się 
o religię. Jej zachowanie niemal 
doprowadziło ją do zguby, ale 
ocaliła siebie samą pokazem ule-
głości i posłuszeństwa. Pomogła 
Henrykowi pojednać się z jego 
dwiema pierwszymi córkami, 
lady Marią i lady Elżbietą. W 1544 
roku ustawą parlamentu przy-
wrócono im miejsce w linii suk-
cesji zaraz po Edwardzie, księciu 
Kornwalii, mimo że wciąż uzna-
wane były za dzieci z nieprawego 
łoża. Ta sama ustawa pozwalała 
Henrykowi na ustalanie kolejno-
ści dziedziczenia tronu według 
swojej woli.

Śmierć króla
W późnych latach życia Hen-

ryk miał dużą nadwagę, w ob-
wodzie brzucha mierzył 137 cm, 
możliwe jest też, że cierpiał na 
podagrę. Jego nadwaga miała 
początek w wypadku podczas 
turnieju w 1536 roku. Poniesiona 
wtedy rana na udzie nie tylko 
uniemożliwiła zażywanie ruchu, 
ale też stopniowo jątrzyła się 
i możliwe, że pośrednio dopro-
wadziła do jego śmierci 28 stycz-
nia 1547 roku w pałacu Whitehall. 
Henryk VIII został pochowany 
w kaplicy św. Jerzego w Zamku 
Windsor, obok swojej żony Jane 
Seymour.

oprac. (szyw)
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Pechowy, szczęśliwy saksofonista
POSTAĆ  Czym byłaby muzyka bez charakterystycznego dźwięku saksofonu? Jego wynalazca, XIX 
wieczny belgijski kompozytor, słynął z tego, że tworzył nowe instrumenty i ...był wyjątkowym szczę-
ściarzem

Antoine-Joseph Sax uro-
dził się w 1814 roku w mieście 
Diant. Jego rodzina nazywała go 
w skrócie Adolfem. Ojciec Adol-
fa, Karol Józef Sax, zajmował się 
wytwarzaniem instrumentów 
szarpanych: pianin, harf i gi-
tar. Był znany w całej północ-
nej Francji i ludzie chętnie za-
mawiali u niego instrumenty. 

Dzięki pieniądzom zdołał wy-
kształcić syna Adolfa. Młodzian 
od początku zdradzał talent 
muzyczny i konstrukcyjny. Już 
w wieku 15 lat zgłosił się ze swo-
im klarnetem i fletem na kon-
kurs. Poza tym ćwiczył wokal 
na konserwatorium królewskim 
w Brukseli. 

Oprócz niezwykłego talentu 

Adolf Sax miał niezwykłą zdol-
ność do pakowania się w kłopoty 
i wychodzenia z nich. Pewnego 
razu spadł z trzeciego piętra, ale 
przeżył i wrócił do pracy. W wie-
ku trzech latek wypił szklan-
kę żrącej substancji służącej 
do konserwacji instrumentów. 
W dorobku wydarzeń, które nie-
mal posłały go na tamten świat 
było jeszcze poparzenie w wyni-
ku wybuchu prochu, oparzenie 
się po przewróceniu na rozża-
rzaną płytę grzewczą, przetrwa-
nie otrucia, uderzenie cegłą 
w głowę z wysokości pierwszego 
piętra oraz podtopienie w rzece. 
Jego mama pewnego razu miała 
powiedzieć, że „jest skazany na 
pecha i długo nie pożyje”. Sąsie-
dzi widząc przygody młodego 
Alfonsa przewali go „duszkiem”. 
Nie wiemy czy to pech, czy też 
błędy w wychowaniu, ponieważ 
Alfons był najstarszym z jede-
naściorga dzieci państwa Sax 
i zaledwie jednym z trojga, któ-
rzy dożyli dwudziestego roku 
życia.

Pierwszym dokonaniem od-
krywczym Saxa było skonstru-
owanie nowego typu klarnetu. 
Opatentował go w wieku 24 lat. 
Następnie przeniósł się do Pary-
ża, gdzie tworzył instrumenty. 
Był lubiany przez kompozyto-
rów. Jeden z nich, Hector Berlioz, 
był nim tak urzeczony, że skom-
ponował utwór wyłącznie na 
jego instrumenty. Tymi instru-

mentami były sakshorny. Wy-
twarzał je w siedmiu różnych 
rozmiarach. Do dziś są używane 
w wielu orkiestrach, zwłaszcza 
tych dętych.

Alfons wynalazł także inny 
instrument nazwany saxtrom-
bą. Był przeznaczony dla fran-
cuskich orkiestr dętych, ale nie 
przetrwał próby czasu. Najważ-
niejszym wynalazkiem Alfonsa 
był saksofon. Opatentował go 28 
czerwca 1846 roku. Pierwszą oso-
bą, która usłyszała nowy dźwięk 
instrumentu był król Ludwik Fi-
lip. Niestety, sukces pociągnął za 
sobą pecha. Inni konstruktorzy 
uważali, że saksofon już istniał 
i że to oni mają prawo do jego 
sprzedawania, a nie wyłącznie 
pan Sax. W ciągu kilku lat ba-
talii sądowej Alfons trzykrotnie 
ogłaszał bankructwo. Niemal 
poszedł z torbami, przeznaczając 
wszystkie pieniądze na prawni-
ków. Hector Berlioz, który bar-
dzo wspierał Saxa w jego sądo-
wych bataliach przyrównywał 
go do średniowiecznego wło-
skiego rzeźbiarza – Celliniego. 
Ów artysta został okradziony ze 
swoich planów przez konkuren-
cję, która następnie dorobiła się 
majątków.

Niemieccy konstruktorzy 
uważali, że „saksofon nigdy nie 
istniał, nie mógłby istnieć i miał 
być uznany za zwykły szarla-
tański podstęp”. Patent na wy-
łączność produkcji saksofonów 

wygasł po 10 latach i Sax musiał 
zacząć ścigać się z konkurencją 
.Tradycyjnie nie opuszczał go 
pech. Zachorował na raka gardła, 
ale udało mu się wyzdrowieć. 
Przez kolejne lata prowadził 
swój warsztat, ale z coraz mniej-
szym powodzeniem. Przez nie-
mal 20 lat musiał znosić obrzy-
dliwe paszkwile konkurencji. 
Niektórzy muzycy nawoływali 
do bojkotu saksofonu. Mimo to 
w ciągu 17 lat w jego firmie wy-
produkowano 20 tysięcy sakso-
fonów. Dawał zatrudnienie ok. 
100 osobom.

Wiemy wiele o życiu zawo-
dowym konstruktora, ale jak 
wiodło mu się prywatnie? Zwią-
zał się z pochodząca z Hiszpanii 
Louise-Adele Maor. Nigdy się nie 
ożenili, ale mieli pięcioro dzieci. 
Dwoje z nich zmarło w dzieciń-
stwie. Maor prawdopodobnie po-
znała Saxa w pracy. Wiele suge-
ruje, że była jego pokojówką. Być 
może dlatego nigdy nie doszło do 
małżeństwa. Byłoby ono uważa-
ne za mezalians.

 Adolf Sax zmarł w 1894 roku 
w ubóstwie. Resztki jego warsz-
tatu poprowadził dalej jego syn  
także Alfons. Młody pan Sax był 
już bardziej „ludzkim” człowie-
kiem od ojca. To pomogło mu 
przy zabieganiu o nowe zamó-
wienia. Saksofon stał się bardzo 
popularny na całym świecie.

(pw)
fot. internet

Trudny dzień sędziego pokoju
Sędziowie pokoju, najniższy wymiar sądownictwa w XIX wieku, rozstrzyga-
li najliczniejsze i zarazem najbardziej błahe sprawy. Oto jak wyglądał jeden 
z przykładowych procesów spod Świętosławia w 1883 roku. Poszło o zatarg 
słowny zięcia z teściem.

XIX wiek

Proces został dokładnie 
opisany na łamach „Kore-
spondenta Płockiego” i dostar-
cza nam sporą dawkę wiedzy 
o tym, jak działało ówczesne 
sądownictwo. Na początku sąd 
przywoływał strony. Pierwszy 
zeznawał poszkodowany, czyli 
ojciec. Oskarżony był miejsco-
wy kowal Bergman. Był ewan-
gelikiem.

– Szanowny sądzie! Nie 
mam innego sposoby, jak tyl-
ko prosić, aby szanowny sąd 
raczył ukarać i to przykładnie 
tego chłystka i wisielca (mó-
wiąc wskazuje ręką na oskar-
żonego), który oto mnie  swego 

ojca, gdyż ożenił się z moją cór-
ką, otóż chciałem mówić, że on 
mnie lży i obiecuje zabić...

 W tym momencie wywód 
teścia przerwał zięć.

– Ależ ojczulku. Co wy ga-
dacie? Ja was kiedy szkalowa-
łem? A moje trzysta rubli co-
ście mi obiecali dać po ślubie to 
teraz figa?

Widać wiec, że sednem 
kłótni był posag córki starszego 
mężczyzny. Zwyczajowo posag 
zięć otrzymywał od teścia po 
ślubie. miał być to wkład panny 
młodej w nową rodzinę. Nieste-
ty, gdy dziewczyna otrzymała 
posag nie miała już co liczyć 

na spadek po śmierci rodziców. 
W tym przypadku teść zdecy-
dował się na inne rozwiązanie 
i dać posag dopiero po swojej 
śmierci:

– Trzystu rubli nie dam. Aż 
po mojej śmierci. A co nie da-
ruję, to nie daruję żebyś ty mi 
wymyślał od koślunów i sufra-
ganów. Ja koślun? Nieprawda! 
mam nogi proste, najprostsze 
szanowny sądzie!

Mówiąc to człowiek pod-
szedł do sędziego i podciągnął 
nogawki spodni, by udowod-
nić prawdziwość swych słów. 
Oskarżony narzekał nie tylko 
na swego teścia i brak posagu. 

Sąd musiał wysłuchać także 
skarg na żonę:

– Mój Boże, mój Boże. Praw-
da! Ożeniłem  się na swoje nie-
szczęście. Chciało mi się dzie-
dziczki. Otóż mam biedę! Lepiej 
żebym był się ożenił z córką pa-
robka, co by mi w domu wszyst-
ko zrobiła. A teraz mam panią 
. Ojciec mi pieniądze obiecał, 
a nie daje. Ja już i ręce niedługo 
zapracuję, a ona siedzi w domu 
i w zębach dłubie... Sukienkę za 
trzy ruble to mi pod nogi ciśnie. 
Zara chce za piętnaście, za szes-
naście, bo ona wielmożna pani!

Sędzia musiał wysłuchać 
świadków. Wkrótce okazało się, 
że jeden z nich wprawdzie wi-
dział jak kowal wygrażał teścio-
wi kijem i coś krzyczał w jego 
kierunku, ale silny wiatr unie-
możliwiał zrozumienie tych 
słów.  Pierwszym zadaniem sę-
dziego było namówienie stron 
do zgody. Sprawa nie była jed-
noznaczna. Żaden ze świadków 
nie słyszał z ust Bergmana słów 
„koślun” i „sufragan”. 

Ostatecznie teść i zięć do-
szli w tym wypadku do zgody. 
Przed sądem należało mówić 
prawdę, ponieważ przysięgano 
na Boga, a to nie były przelew-
ki. Byli i tacy, którzy obchodzi-
li przysięgę kładąc pod język 
małą, miedzianą monetę. Miało 
to uchronić krzywoprzysiężcę 
przed gniewem Najwyższego.

Instytucja sędziego pokoju 
była ciekawym rozwiązaniem. 
Musiał ją jednak sprawować 
człowiek szanowany przez 
wszystkich. W opisie procesu 
świętosławskiego użyto nawet 
określenia „gruba ryba”. Opi-
sano także zachowanie owego 
sędziego:

– Gruba ryba wchodzi na 
salę, wita wszystkich, przyja-
cielskiem skinieniem głowy. 
Wesoło rozmawia, godzi, cza-
sem się rozśmieje, gdy trzeba 
przybiera surowe oblicze i kar-
ci, a zawsze z radą i napomnie-
niem ojcowskiem.

(pw)
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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

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 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, na-
wigacje, konsole, Kowalewo Pom., pl. 700-lecia 
2, tel. 537 811 711

Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu
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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 

Sprzedam siano w małych kostkach 
4.5zł kostka, tel. 722 357 610

Sprzedam jęczmień, pszenice, 
tel.721 317 389

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

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. kontak-
towy 885 810 599

.REMONTUJEMY I BUDUJEMY.
MALOWANIE,SZPACHLOWANIE-
,PŁYTY K.G.OCIEPLENIA.MONTU-
JĘ OKNA I DRZWI,PODLOGI DRE-
WIANE,PANELE PODŁOGOWE I SC 
(brak kontaktu od ogłoszeniodawcy)

Auto-Moto

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

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

Garaż blaszany z drewnianą podłogą 
3x6,5m. Tel. 501 770 680 

Nieruchomości

SPRZEDAM DZIAŁKĘ 1500 M2 
W ANTONIEWIE POD GOLUBIEM 
W WIDOKIEM NA ZAMEK I LAS. 
W SĄSIEDZTWIE DRWĘCA TEL. 
KONTAKTOWY 609 585 679

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

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

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

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

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

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 
44,8 m2, ul. Kościuszki 32/16, G-D, 
II piętro, niski czynsz. Cena 150 tys 
zł. Tel. 723 478 126, 56 683 47 11, 
665 833 178 
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Rolnictwo

Różne

Usługi

Kupię/Sprzedam

Auto Moto
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DROBNE

Nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

DAMPOL transport wapna. tel. 694 498 284

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

FHU Olek Skład węgla. tel. 501 621 145

DAMPOL skład opału Małki. tel. 508 173 746

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moda i uroda

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodki
szkolenia kierowców

maszyny
Rolnictwo / leśnictwo

nawozy

ogrodnictwo / produkcja

serwis maszyn

sklepy

stawy rybne

usługi

Składy opału

Hurtownia rowerów w Zieleniu - Sprzedaż,  ser-
wis, naprawa, tel. 605 418 025

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

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. 

fitness / aerobic

Zdrowie

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

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty

R E K L A M AO G Ł O S Z E N I E
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z Kolbergiem 
przez polskę

GMINA CIECHOCIN  W miniony piątek w Szkole Podstawowej 
w Ciechocinie przeprowadzono III Wojewódzki Konkurs Kraso-
mówczy z Oskarem Kolbergiem przez Polskę. Uczestnicy opo-
wiadali bajki i przedstawiali historię regionu, a wszystkiemu 
przysłuchiwało się jury

Dlaczego Kolberg i Ciechocin? 
Ponieważ 12 czerwca 2015 roku 
Szkoła Podstawowa w Ciechoci-
nie przyjęła imię Oskara Kolber-
ga. Zgłoszeni uczniowie startowali 
w dwóch kategoriach: „Opowiedz 
nam bajkę Oskara Kolberga” dla 
klas III i IV oraz V i VI a także „Po-
słuchaj Kolbergu historii naszego 
regionu” dla uczniów klas V i VI. 
Uczestnicy podzieleni na dwie gru-
py występowali w osobnych salach. 
Grupę w kategorii bajek oceniała 
komisja w składzie: Jacek Pysiak –  
aktor Teatru Baj Pomorski, Danu-
ta Potręć – konsultant Kujawsko-
Pomorskiego Centrum Edukacji 
Nauczycieli Toruń, Celina Nałęcz 
–  prezes Koła Poetów „Wazówną 
Czerpane” w Brodnicy. Opowie-
ści z historii zaś wysłuchali: Edy-
ta  Soboczyńska – aktorka Teatru 
Baj Pomorski, Marek Grzymowicz 
– historyk i członek Stowarzysze-
nia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej oraz 
Piotr Kwiatkowski – Członek za-
rządu PTTK w Golubiu-Dobrzyniu, 
organizator Konkursów Kraso-
mówczych na Zamku Golubsko-
Dobrzyńskim. Zadaniem jury była 
ocena dykcji i wyrazistości mowy, 
dostosowanie tekstu do wieku, 
kontakt ze słuchaczami, ocena 
emocji i wiarygodności, prawdy 
scenicznej, daru przekonywania, 
utożsamiania się z tekstem i zro-
zumienie go.

– Bardzo trudno było nam, ju-
rorom, wyłonić te najlepsze miej-
sca – mówi  Jacek Pysiak, aktor 
Teatru Baj Pomorski. – Wszystkie 
dzieci włożyły wiele pracy w swoje 
opowieści. Wszystkie zasługują na 
wyróżnienia i nagrody.

– Poziom interpretacji utwo-
rów był bardzo wysoki, a język 
wspaniały – mówi Marzena Dul-
czewska. – Mam nadzieję, że 
udział w III Wojewódzkim Konkur-
sie Krasomówczym „ Z Oskarem 
Kolbergiem przez Polskę” na długo 

pozostanie w pamięci uczestni-
ków i pozytywnie zapisze się w ich 
sercach jako przyszłych oratorów 
piękna polskiej mowy. Myślę, że 
uczestnicy z radością będą opowia-
dać kolejne bajki Oskara Kolberga 
i historie naszych małych ojczyzn.

Po zmaganiach konkursowych 
uczestnicy przemieścili się do świe-
tlicy wielskiej w Kujawach, gdzie 
nastąpiło uroczyste podsumowa-
nie konkursu i wręczenie nagród 
(wyniki w ramce obok). W ocze-
kiwaniu na wyniki emocje pod-
grzewał swoim występem zespół 
„Ciechowiacy” funkcjonujący przy 
Szkole Podstawowej w Ciechocinie.

– Konkurs mi się bardzo po-
dobał – mówi Amelia Pietruszka 

z Ciechocina, która opowiadała 
bajkę „Pożytek z soli”. – Bardzo 
długo z mamą się do niego przygo-
towywałam, a nagroda jest bardzo 
fajna.

Po rozdaniu nagród wszyst-
kich zaproszono na wspólny obiad 
przy którym długo jeszcze dysku-
towano i wymieniano uwagi oraz 
spostrzeżenia z konkursu. Konkurs 
organizowała Szkoła Podstawowa 
w Ciechocinie, a honorowy patro-
nat nad nim objęli: wójt gminy Cie-
chocin Jerzy Cieszyński, marszałek 
województwa kujawsko-pomor-
skiego Piotr Całbecki oraz kujaw-
sko-pomorski kurator oświaty.

(nał)
fot. nadesłane

WyNIkI kONkursu
Kategoria I „ Opowiedz nam bajkę Oskara Kolberga – dzieci z klas IV-V
Julia  Szostak – I miejsce, Szkoła Podstawowa  im. K. K. Baczyńskiego w Czer-
nikowie
Zofia Juszczak – II miejsce, Szkoła Podstawowa  im. Oskara Kolberga w Cie-
chocinie
Klara Karpiński – III miejsce, Osiecki Klub Kultury
Wyróżnienia:
Klaudia Antoszek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy 
Martyna Właśniewska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy 
Marcelina Kawicka – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Toruniu
Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
Amelia Pietruszka – Szkoła Podstawowa  im. Oskara Kolberga w Ciechocinie
Nagroda Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty:
Julia  Szostak – Szkoła Podstawowa  im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie
Nagroda Wójta Gminy Ciechocin:
Piotr Kotkiewicz – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świę-
tosławiu
Nagroda KPCEN w Toruniu:
Kacper Łańcucki – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. 
w Świętosławiu
 Kategoria II „ Posłuchaj Kolbergu Historii Mojego Regionu” – dzieci z klas 
VI-VII
Klaudia Dulczewska – I miejsce, Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Nowogrodzie
Iwona Gorzka – II miejsce, Szkoła Podstawowa  im. Józefa Sołtykiewicza 
w Węgiersku
Aleksandra Pracowity – III miejsce, Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego 
w Czernikowie
Wyróżnienia:
Klaudia Pawlewicz – Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego w Działyniu
Magdalena Kończalska – Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Nowogrodzie
Jakub Górski – Szkoła Podstawowa  im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku  
Nagroda Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty: 
Klaudia Dulczewska – Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Nowogrodzie
Nagroda Wójta Gminy Ciechocin: 
Wojciech Szymański – Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą

W piątek 11 maja w Rypinie minister spraw wewnętrznych i administracji 
Joachim Brudziński odznaczył wyróżniających się strażaków. Medale ode-
brali druhowie z golubsko-dobrzyńskiej jednostki. Brązowym Krzyżem 
Zasługi został odznaczony asp. sztab. Zbigniew Gwarek, a Brązowy Medal 
za Długoletnią Służbę odebrali: mł. ogn. Wojciech Wrzesiński i st. sekc. 
Kamil Żułtewicz. Na obchodach oprócz lokalnych włodarzy pojawili się 
także: komendant główny PSP Leszek Suski, wojewoda Mikołaj Bogdano-
wicz, jego zastępca Józef Ramlau, europoseł Kosma Złotowski oraz poseł 
Joanna Borowiak. 

(ToB)
fot. (aw)

rEGION  Strażacy wyróżnieni 
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W duchu fair play
PiŁkA noŻnA  Po raz trzynasty w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym w Wielgiem odbył się Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego. W tym roku wy-
grała drużyna z ośrodka w Radziejowie

O tytuł mistrza XIII Turnieju 
Piłki Nożnej o Puchar Starosty 
Golubsko-Dobrzyńskiego wal-
czyli zawodnicy ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Chełmnie, Radziejowie, 
Wielgiem, z Zespołu Szkół nr 3 
w Golubiu-Dobrzyniu oraz Spe-
cjalnej Szkoły Podstawowej nr 
19 w Toruniu. Zawodnicy syste-
mem „każdy z każdym” rozgry-
wali dwunastominutowe mecze. 
O wynikach decydowała liczba 
punktów zdobytych podczas po-
szczególnych spotkań, w przy-
padku tej samej liczby punktów 
decydującą rolę odegrała liczba 
zdobytych bramek.

W tym roku niezwyciężeni 
okazali się piłkarze z Radziejo-
wa, którzy wyjechali nie tylko 
z pucharem i tytułem mistrza 

tegorocznego turnieju, ale także 
nagrodą dla najlepszego strzelca, 
którym został Tomasz Szczerbiak. 
Na drugim miejscu uplasowali się 
zawodnicy z Torunia, wyróżnio-
ny został również ich bramkarz 
Krystian Szałkowski, który nie 
tylko zacięcie bronił bramki, ale 
niezwykle gorliwie zagrzewał do 
walki kolegów z drużyny. Zawod-
nik toruńskiego zespołu – Oskar 
Sadowski wyjechał także z tytu-
łem i nagrodą dla najmłodszego 
zawodnika. Trzecim miejscem 
na podium mogą pochwalić się 
reprezentanci Zespołu Szkół nr 
3 w Golubiu-Dobrzyniu, których 
zawodnik – Piotr Kwiatkowski 
otrzymał zaszczytny tytuł naj-
lepszego piłkarza. Miejsce czwar-
te wywalczyli gospodarze, piąte 
zawodnicy z Chełmna. 

Zwycięskie drużyny otrzy-
mały puchary i nagrody, wszy-
scy zawodnicy dostali pamiątko-
we medale. Dzięki uprzejmości 
wójta gminy Zbójno Katarzyny 
Kukielskiej, która wspólnie z se-
kretarzem gminy Jackiem Fok-
sińskim towarzyszyła zawod-
nikom, rozgrywki odbyły się na 
boisku w Wielgiem. Jak co roku 
zawody objęte zostały patrona-
tem starosty, który ufundował 
puchary. 

W zorganizowanie imprezy 
zaangażowało się także Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Wielgiem, które pozyskało 
m.in. dotację z samorządu woje-
wództwa.

(szyw)
fot. SOSW

Zawody wygrała drużyna z SOSW w Radziejowie

W turnieju grali zawodnicy z Golubia-Dobrzynia, Wielgiego, Chełmna, Radziejowa oraz Torunia

Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym” Zawodnicy rywalizowali o puchar starosty

Trudna trasa w Gostyniu
Kolarze z naszego regionu rozgrywają swoje wyścigi 
w województwie, ale i poza nim. Młodzi zawodnicy 
Sokoła Wielkie Rychnowo oraz jego wychowankowie 
w miniony weekend ścigali się w drugiej serii elimi-
nacji Szosowego Pucharu Polski.

Kolarstwo

Zawody odbyły się w Gostyniu 
w kilku kategoriach wiekowych. 
Wśród młodzików 24. miejsce zajął 
Tymoteusz Śliwka. Kolarze mieli do 
przejechania sprinterski dystans 5 
km. Wśród juniorów młodszych 16. 
był Bartosz Małkiewicz. W katego-
rii juniorów szósty linię mety minął 
Adrian Marzec. Obaj są wychowan-
kami Sokoła.

W niedzielę wyścig miał już 
dłuższy dystans. Kolarze walczyli 
na 19-kilometrowej, dość selek-
tywnej trasie. Finisz, niczym za 

dawnych czasów, odbywał się na 
stadionie w Gostyniu.

Bardzo dobrze spisał się żak 
Sokoła Wielkie Rychnowo – Alek-
sander Lipiński, który zajął 4. miej-
sce. Jego kolega – Jonasz Śliwka mi-
nął linię mety na 9. miejscu.

Wśród młodzików Tymoteusz 
Śliwka zanotował dwunasty czas. 
W starszych kategoriach wieko-
wych 20. miejsce zajął Bartosz 
Małkiewicz, a w peletonie do mety 
dojechał Daniel Śliwka.

(pw), fot. nadesłane



Czwartek 17 maja 201832 sport GOLUB–CGD.PL

Kiepski weekend ligowców
PIŁKA NOŻNA  Drużyny z powiatu mają za sobą kolejny ligowy weekend. Swój mecz zremisował czwar-
toligowy Sokół Radomin, w klasie okręgowej wszystkie trzy drużyny zanotowały porażki, w A-klasie Po-
grom przegrał z liderem, zaś w klasie B Saturn pewnie wygrał ze Zrywem Wrocki 

Sokół Radomin
Walczący o utrzymanie w IV 

lidze Sokół w sobotę mierzył się 
w Radominie z brodnicką Spar-
tą. Podopieczni Sławomira Roż-
ka przegrywali 0:1 po trafieniu 
Marcina Rupińskiego, ale jeszcze 
w pierwszej odsłonie doprowa-
dzili do remisu (bramka Piotra 
Marcinkowskiego). Po przerwie 
żadna z ekip nie zdołała już poko-
nać bramkarza rywali i starcie za-
kończyło się podziałem punktów. 
Po 26. rozegranych potyczkach 
ekipa z Radomina zajmuje w ta-
beli miejsce 16. i traci do wyprze-
dzającej ją Chełminianki Chełmno 
dwa „oczka”. W tej lidze kwestia 
teamów, które spadną do klasy 
okręgowej wyjaśni się zapewne 
dopiero w finalnej rundzie gier. 

Promień 
Kowalewo Pomorskie
W klasie okręgowej przez 

pewien czas Promień zajmował 
pozycję wicelidera i mógł marzyć 
o włączeniu się do batalii o lokaty 
premiowane awansem. Niestety, 
ostatnie tygodnie dla „Promycz-
ka” nie są już tak udane. Drużyna 
zanotowała kilka ligowych po-
rażek i „ugrzęzła” w środkowych 
rejonach tabeli. W tę sobotę LKS 
mierzył się na swoim boisku 
z BKS-em Bydgoszcz i uległ rywa-
lom 1:2, notując siódmą przegraną 
w sezonie. Promień prowadził 1:0 
po golu Bartosza Jagielskiego lecz 
w doliczonym czasie pierwszej po-
łowy BKS wyrównał. Po przerwie 
zanosiło się na rezultat remisowy, 
ale goście w 88. minucie po raz 
drugi zdołali pokonać golkipera 

z Kowalewa Pomorskiego i to oni 
dopisali sobie trzy punkty.

Iskra Ciechocin 
Iskra w minionym tygodniu 

na boisko wychodziła dwukrotnie 
i obie konfrontacje przegrała. Naj-
pierw, w zaległym meczu musiała 
uznać wyższość Victorii Lisewo 
(2:3), a w sobotę w Serocku ule-
gła tamtejszemu Pomorzaninowi 
(3:0). Podopieczni Kamila Falkie-
wicza wiosną nie zdołali wygrać 
ani razu, a ich dorobek 21 punk-
tów nie pozwala na bezpieczne 
utrzymanie. Bez zwycięstw Iskrze 
ciężko będzie zachować lokatę, 
która nie będzie oznaczała spad-
ku do A-klasy. 

Drwęca Golub-Dobrzyń 
MKS w niedzielę uległ walczą-

cemu o awans Mustangowi Osta-
szewo 1:3 i spadł na ostatnie miej-
sce w ligowej klasyfikacji. Drużyna 
Łukasza Kierzkowskiego prowa-
dziła 1:0, ale „tradycyjnie” już, nie 
zdołała zachować wypracowanej 
przewagi do finalnego gwizd-
ka sędziego. Mustang wyrównał 
w 60. minucie, a następnie kon-
sekwentnie atakował zdobywa-
jąc jeszcze dwie bramki. Sytuacja 
w dolnych rejonach okręgówki 
jest bardzo interesująca. 11. w ta-
beli Gryf Sicienko ma na swym 
koncie 23 „oczka”, zaś Drwęca ma 
tych punktów 16. Do finałowych 
rozstrzygnięć pozostało jeszcze  
6 ligowych kolejek. 

Pogrom Zbójno
A-klasowy Pogrom Zbójno 

pozostania w tej klasie może być 
pewny. Drużyna wiosną gra futbol 
efektowny, miły dla oka i bardzo 

ofensywny. W sobotę jedenast-
ka ze Zbójna na swoim obiekcie 
walczyła z liderującym Cyklonem 
Kończewice. Przez 90. minut na 
boisku nie zabrakło walki i za-
angażowania, ale ostatecznie to 
goście okazali się lepsi, triumfu-
jąc 4:2. Bramki dla miejscowych 
strzelili Nowicki oraz Dąbrowski. 
Drużyna życzy również szybkiego 

powrotu do zdrowia Mateuszowi 
Skrzeszewskiemu, który w tym 
starciu doznał groźnie wygląda-
jącej kontuzji. My również przyłą-
czamy się do tych życzeń. 

Saturn Ostrowite
Saturn w sobotę pewnie wy-

grał w B-klasie ze Zrywem Wrocki 
4:0 i cztery kolejki przed zakoń-
czeniem sezonu nadal może ma-

rzyć o awansie do A-klasy. Druży-
na aktualnie plasuje się w tabeli na 
miejscu trzecim, tracąc do prowa-
dzącej Legii Osiek cztery „oczka”. 
Jedenastka Saturna ma jeszcze 
przed sobą pojedynki z liderem, 
LZS-em Zbiczno, Zrywek Książki 
i drugą w tabeli Wisłą Grudziądz.
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Saturn wciąż walczy o awans do A-klasy Sokół Radomin podzielił się punktami ze Spartą Brodnica

Drwęca przegrała kolejny mecz i spadła na ostatnie miejsce w lidze okręgowej

– 24. kolejka Ekstraligi ko-
biet okazała się wyjątkowa dla 
waszej drużyny. Po raz pierwszy 
zdobyłyście Mistrzostwo Polski. 
W jaki sposób takie wydarzenie 
wpływa na drużynę?

– To był szczególny moment. 
Po zwycięstwie nad drużyną z Wał-
brzycha na 3 kolejki przed końcem 
sezonu zdobyliśmy historyczne 
dla klubu mistrzostwo Polski. Jest 
to bardzo budujące i pokazuje, że 
dzięki ciężkiej pracy i determina-
cji wszystko jest możliwe do osią-
gnięcia. Dla mnie osobiście jest to 
bardzo duży sukces, gdyż jeszcze 2 
lata temu spadłam z zespołem KKP 

Bydgoszcz z Ekstraligi, a dziś mogę 
świętować zdobycie mistrzostwa 
kraju. Do mnie jeszcze chyba nie 
dotarło to co się wydarzyło.

– Jak wyglądały przygoto-
wania piłkarek GKS Górnik Łęcz-
na do Ekstraligi z perspektywy 
zawodnika?

– Przygotowania nie są łatwe, 
ponieważ okres treningowy ma dać 
nam siłę na cały sezon. W zimo-
wym okresie przygotowawczym 
trenowaliśmy na własnych obiek-
tach, rozegraliśmy kilka sparingów, 
a także wzięliśmy udział w turnieju 
w Poczdamie. Ja niestety ze wzglę-
du na kontuzję nie pojechałam na 

ten turniej.
– A co z nastrojami na ko-

niec sezonu? Mobilizacja nie spa-
dła?

– Wszyscy uważają, że po 
zdobyciu mistrzostwa presją z nas 
zeszła, ale wcale tak nie jest. Gdyż 
teraz musimy utrzymać koncen-
trację do samego końca. Zostały 
nam do rozegrania 2 spotkania 
ligowe oraz finał Pucharu Polski, 
więc w każdym meczu będziemy 
walczyć o pełną pulę.

– Wśród Górniczek pojawi-
ła się pani w 2016 roku. Proszę 
przybliżyć w skrócie swoją pił-
karską historię.

– Do Górnika trafiłam na zasa-
dzie transferu definitywnego z KKP 
Bydgoszcz. Moja przygoda z piłką, 
jak u większości dziewczyn, zaczęła 
się od gry na podwórku z kolegami. 
W szkole podstawowej i w gimna-
zjum grałam w szkolnych druży-
nach. Po skończeniu gimnazjum 
nie chciałam kontynuować swojej 
przygody z piłką, tylko iść w kie-
runku który obrałam, czyli liceum 
mundurowe. Pan Maciej Grzy-
bowski, za co jestem mu bardzo 
wdzięczna, namówił mnie na testy 
w Bydgoszczy. I tak trafiłam do KKP. 
Na początku grałam w środku po-
mocy. Później natomiast nie było 
bramkarki, więc dostałam rękawi-
ce i do dziś już tak zostało.

– Występuje pani również 
w reprezentacji Polski. Ma pani 
jakieś ciekawe doświadczenia?

– Sporadycznie, ale jestem 
powoływana do seniorskiej repre-
zentacji Polski. Każde powołanie 
i uczestnictwo w zgrupowaniu to 
nowe doświadczenie. W reprezen-

tacji są dwie świetne bramkarki 
(Kiedrzynek i Szymańska – red.), 
więc mam od kogo się uczyć. Jed-
nym z ciekawszych doświadczeń, 
które na pewno zapamiętam na 
całe życie, to uczestnictwo w Uni-
wersjadzie w Gwangju w Korei Po-
łudniowej w 2015 roku.

– Czym zajmuje się pani 
poza murawą?

– Aktualnie studiuję bezpie-
czeństwo wewnętrzne, są to studia 
magisterskie. Poza tym jestem tre-
nerką, trenuję grupę skrzat w aka-
demii GKS górnik Łęczna.

– Jaką radę dałaby pani po-
czątkującej piłkarce?

– Najważniejszą kwestią jest 
cierpliwość, ciężka praca, a przede 
wszystkim sumienność. Dla więk-
szości dziewczyn piłka to hobby 
i właśnie w taki sposób należy ją 
traktować.

– Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję.

Rozmawiała 
Daria Szpejenkowska

Wywiad

O piłce okiem mistrzyni
Pochodząca z naszego regionu Anna Palińska, bramkarka GKS-u Górnik Łęczna, 
razem z drużyną zdobyła mistrzostwo Polski w Ekstralidze kobiet. W rozmowie 
z naszym tygodnikiem przybliża to osiągnięcie z punktu widzenia zawodniczki 
oraz opowiada o swojej karierze bramkarskiej.


