
W miniony poniedziałek, 
przed piątą rano, policjanci otrzy-
mali informację, że w lesie w gmi-
nie Golub-Dobrzyń został znale-
ziony martwy mężczyzna. 

– Na miejscu funkcjonariu-
sze potwierdzili tę informację – 
tłumaczy asp. sztab. Małgorzata 
Lipińska z KPP Golub-Dobrzyń. 

– Lekarz stwierdził zgon i jedno-
cześnie wykluczył działanie osób 
trzecich. Pod nadzorem prokura-
tora policjanci wykonali wszelkie 
czynności, ustalając że 20-letni 
mieszkaniec gminy Golub-Do-
brzyń popełnił czyn samobójczy. 

(ToB)
fot. ilustracyjne

– Przebudowa drogi po-
między Kowalewem Pomorskim 
i Golubiem Dobrzyniem to jedno 
z kilku dużych zadań uruchomio-
nych w ostatnich miesiącach na 
wojewódzkich trasach. Trasa zo-
stanie poszerzona i wzmocniona, 
poprawi się też bezpieczeństwo 
użytkowników tej drogi i miesz-
kańców. Dzięki współpracy z sa-
morządami lokalnymi w ostat-
nich latach przy trasie powstały 
już ciągi pieszo-rowerowe – mówi 
marszałek Piotr Całbecki.

Gruntowny remont zakłada 
przede wszystkim przebudowę 
nawierzchni na odcinku blisko 
10 kilometrów, poszerzenie dro-
gi do 6 metrów i wykonanie po-

bocza. Wykonana zostanie nowa 
podbudowa, na której pojawią 
się: wzmacniająca siatka i nowe 
warstwy bitumiczne. Po przebu-
dowie droga będzie przenosiła 
obciążenia 10 ton na oś. Miejsca 
niebezpieczne zabezpieczone 
będą barierami. W zakres zadania 
wchodzi też wykonanie nowego 
oznakowania pionowego i pozio-
mego, przebudowa istniejących 
zatok autobusowych, zjazdów 
oraz poprawa odwodnienia.

Roboty budowlane wykona 
wyłoniona w przetargu firma 
Trakcja PRKiI. Koszt realizacji 
zadania to 15,6 miliona złotych. 
Trasa będzie objęta 7-letnią gwa-
rancją. Planowany termin zakoń-

czenia inwestycji to koniec tego 
roku.

We miniony wtorek w Ostro-
witem podpisy pod umową zło-
żyli: marszałek Piotr Całbecki, 
wicemarszałek Dariusz Kurzawa, 
dyrektor Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Bydgoszczy Mirosław 
Kielnik oraz dyrektor oddziału 
firmy Trakcja PRKiI Marek Anto-
niak. 

(ToB)
fot. Urząd Marszałkowski

REMONT TRASY 
NR 554 W LICZBACH
• Koszt remontu –15,64 mln zł
• Gwarancja – 84 miesiące
• Długość trasy – 9,65 km

Gmina Golub-Dobrzyń

Śmierć w lesie
W jednym z podgolubskich lasów znaleziono mar-
twego 20-latka. Policja potwierdza, że mężczyzna po-
pełnił samobójstwo.
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Klamka zapadła, 
„kowalewska” do remontu! 
POWIAT  We wtorek 29 maja w Ostrowitem marszałek wo-
jewództwa Piotr Całbecki podpisał umowę na przebudowę 
blisko dziesięciokilometrowego odcinka drogi z Kowalewa 
Pomorskiego do Golubia-Dobrzynia. Remont potrwa najdalej 
do końca roku
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Golub-Dobrzyń

Powstała 
Młodzieżowa Rada 
Miasta

str. 3

Kowalewo Pomorskie

Dzień Matki 
u seniorów w 
Kowalewie

str. 6

JUBILEUSZ  500. numer CGD. Dziękujemy za zaufanie!

Oddajemy właśnie w Państwa ręce pięćsetny numer Tygodnika Regionu 
Golubsko-Dobrzyńskiego CGD. Staramy się być wszędzie tam, gdzie dzieje 
się coś ciekawego. Dziękujemy, że od blisko dziesięciu lat jesteście z nami! 
Na zdjęciu, pierwsze wydanie naszego Tygodnika, z października 2008 
roku. 

(ToB)
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alternatywa dla seniorów
GMINA CIECHOCIN  Rusza Dzienny Dom Pobytu w Nowej Wsi dla seniorów. Korzystać z niego mogą 
osoby niesamodzielne, zamieszkujące na terenie gminy oraz ich opiekunowie. Na seniorów czeka wiele 
atrakcji. Są jeszcze wolne miejsca

GMINA CIECHOCIN  Jakubowy festiwal

Wójt gminy Ciechocin Jerzy Cieszyński zaprasza na wyjątkowy Festiwal 
św. Jakuba. W tym roku wystąpią Tomek Kamiński z zespołem. Tomek 
to wokalista, skrzypek, autor tekstów, przedstawiciel stylu muzycznego 
określanego jako piosenka autorska. Wraz z zespołem, złożonym ze zna-
komitych muzyków jazzowych, regularnie koncertuje i tworzy muzykę 
z przesłaniem. 
Współtwórca toruńskiego zespołu Nocna Zmiana Bluesa, w którym przez 
15 lat śpiewał, a przede wszystkim grał na skrzypcach. Tworzył muzykę 
ilustracyjną do filmu i teatru. Nagrywał płyty i grał z wieloma gwiazdami 
muzyki bluesowej, takimi jak: B.B. King, Blues Brothers Band, Louisiana 
Red, Charlie Musselwhite. Gwiazdą festiwalu będą Skaldowie. Festiwal roz-
pocznie się o godzinie 18.00 na przystani w Elgiszewie. Tygodnik CGD jest 
patronem medialnym tego wydarzenia. 

(nał), fot. nadesłane
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Dzienny Dom Pobytu w No-
wej Wsi to nowo realizowany 
projekt w gminie Ciechocin przez 
Pracownię Doradztwa Personal-
nego i Pomocy Psychologicznej 
z Małszyc, w partnerstwie z gmi-
ną, o czym już pisaliśmy na na-
szych łamach. Wziąć udział w nim 
mogą osoby niesamodzielne, 
które na skutek stanu zdrowia 
lub podeszłego wieku nie mogą 
samodzielnie wykonywać co naj-
mniej jednej z podstawowych 
czynności dnia codziennego np. 
ubieranie, jedzenie, zamieszku-
jące na terenie gminy Ciechocin 
oraz opiekunowie i osoby z oto-

czenia ww. osób niesamodziel-
nych, zamieszkujący na terenie 
gminy. Gmina zdecydowała się 
wesprzeć ten projekt na zasadzie 
partnerstwa. 

W DDP będą zajęcia tera-
peutyczne, terapia indywidual-
na, fizjoterapia. W ramach pro-
jektu przewidziano 2 turnusy po  
11 miesięcy pobytu w DDP. Pierw-
szy turnus planowany jest od 
czerwca 2018 do 30 kwietnia 2019 
roku. Pobyt w Dziennym Domu 
Pobytu trwa od poniedziałku do 
piątku w dni robocze w godzi-
nach od 8.00 – 16.00. W ramach 
pobytu uczestnik otrzyma wy-

żywienie czyli śniadanie i obiad 
z deserem. W DDP pracować będą 
na stałe osoby do obsługi osób 
niepełnosprawnych, pielęgniarka, 
psycholog, fizjoterapeuta oraz te-
rapeuta zajęciowy. W trakcie tur-
nusu będzie można uzyskać także 
poradnictwo prawne dotyczące 
wybranych problemów osób nie-
samodzielnych i ich rodzin. Or-
ganizator zapewnia transport na 
miejsce DDP i z powrotem. Co do 
opłat, nie będą one pobierane od 
osób, których dochód nie prze-
kracza 150 proc. właściwego kry-
terium dochodowego (na osobę 
samotnie gospodarującą lub na 

osobę w rodzinie).
Są jeszcze wolne miejsca. Aby 

wziąć udział w projekcie, należy 
wypełnić formularz zgłoszeniowy, 
który można otrzymać w wersji 
wydrukowanej w Urzędzie Gmi-
ny w Ciechocinie pok. nr 2 oraz 
Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Ciechocinie, Miliszewy 
51. Pracownicy GOPS udzielą tak-
że innych niezbędnych informacji 
dotyczących projektu i procesu 
rekrutacji. Formularze dostępne 
są także w wersji elektronicznej 
na stronie internetowej urzę-
du gminy (www.ciechocin.pl), 
GOPS (www.gopsciechocin.pl), 

PSG (www.psg.edu.pl). Wypełnio-
ny i podpisany formularz należy 
złożyć osobiście lub przesyłając 
pocztą do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ciechoci-
nie, Miliszewy 51, z dopiskiem: 
Dzienny Dom Pobytu w Nowej 
Wsi, Nowa Wieś 20, 87-408 Cie-
chocin. Wypełniony i zeskano-
wany formularz można także 
przesłać drogą elektroniczną na 
adres: ddp.nowawies@gmail.com. 
Ponadto można kontaktować się 
mailowo ddp.nowawies@gmail.
com lub telefonicznie: 056 683 70 
67; 601 619 159; 500 660 786.

(nał)

Golub-Dobrzyń

Zadziałał monitoring
Na jednej ze stacji benzynowych 42-latek wykorzystał 
nieuwagę innego klienta i przywłaszczył sobie telefon 
komórkowy. Golubscy kryminalni szybko zareagowa-
li i złapali złodzieja.

W miniony piątek 25 maja, 
w godzinach popołudniowych, 
dyżurny Komendy Powiatowej 
Policji w Golubiu-Dobrzyniu zo-

stał powiadomiony przez miesz-
kańca Brodnicy o tym, że płacąc 
na jednej ze stacji paliw w na-
szym mieście pozostawił przy ka-

sie telefon komórkowy o wartości  
3,5 tys. zł. Gdy zorientował się, że 
go nie ma, wrócił na miejsce, jed-
nak aparatu już nie było.

– Skierowani na miejsce 
zdarzenia kryminalni przejrzeli 
monitoring obiektu – tłumaczy 
asp. sztab. Małgorzata Lipińska. 
– Okazało się, że jedna z kamer 
zarejestrowała przebieg zdarze-
nia. Idąc tym tropem policjanci 
ustalili sprawcę przywłaszczenia 
telefonu. Okazał się nim 42-letni 
mieszkaniec powiatu nidzickiego, 
któremu w miejscu zamieszkania 
śledczy złożyli niezapowiedzianą 
wizytę. Dzięki natychmiastowej 
reakcji golubsko-dobrzyńskich 
policjantów jeszcze tego samego 
dnia sprawca przywłaszczenia 
usłyszał zarzuty, a odzyskany te-
lefon przekazany został właści-
cielowi.  

Teraz 42-latkowi grozi kara 
do 5 lat pozbawienia wolności.

(ToB)
fot. KPP

Region

Tragedia w polu
68-letni mężczyzna z Grabówca zginął podczas prac 
polowych w pobliżu Wrock. Został on śmiertelnie po-
rażony prądem, ranne zostały też dwie osoby, które 
próbowały ratować porażonego.

Do zdarzenia doszło w minio-
ny piątek (25 maja) w miejscowo-
ści Grabówiec, na polach pomię-

dzy Grabówcem a Wrockami.
– Około godz. 14.50 brod-

nicki dyżurny został poinformo-

wany o wypadku podczas prac 
polowych – informuje rzecz-
nik prasowy brodnickiej policji 
Agnieszka Łukaszewska. – Poli-
cjanci, którzy pojechali na miej-
sce zdarzenia wstępnie ustalili, że 
68-letni kierowca ciągnika rolni-
czego, opryskiwaczem zaczepio-
nym o ciągnik, zahaczył o linię 
energetyczną. Niestety, mężczy-
zna został śmiertelnie porażony 
prądem.

W zdarzeniu poszkodowane 
zostały również dwie inne oso-
by, które udzielały mężczyźnie 
pomocy. Kobieta (49 l.) oraz męż-
czyzna (42 l.) z poważnymi obra-
żeniami ciała przetransportowani 
zostali do szpitali. Brodniccy poli-
cjanci pod nadzorem prokuratora 
wyjaśniają okoliczności tej trage-
dii.

(nał)
fot. nadesłane
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Młodzi dostaną szansę?
GOLUB-DOBRZYŃ  Na uroczystej sesji rady miasta Golubia-Dobrzynia została powołana Młodzieżowa 
Rada Miasta. W jej skład wchodzić będą przedstawiciele wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów oraz 
szkół średnich z terenu miasta 

R E K L A M A

Rada jest organem dorad-
czym, który może wspomagać 
działanie rady miasta w sprawach 
związanych z młodzieżą. Zgodnie 
ze statutem, jej „opiekunem” bę-
dzie przewodniczący rady miasta. 
Inicjatorem powołania Młodzie-
żowej Rady Miasta jest Jakub Ka-
miński, uczeń Zespołu Szkół nr 
1 im. A. Wazówny i jednocześnie 
poseł na Sejm Dzieci i Młodzieży 
w tym roku.

Pozostaje pytanie, czy mło-
dzieżowa rada otrzyma szansę na 
podjęcie realnych działań. 

– Moim zdaniem najpierw 
należałoby przeprowadzić cykl 
zajęć/spotkań z młodzieżą i zo-

baczyć jak oni widzą taką dzia-
łalność – przyznaje jeden z rad-
nych miejskich. – MRM nie będzie 
funkcjonowała, ponieważ niestety 
młodzi ludzie nie są zaintereso-
wani aktywnością polityczną, za 
wyjątkiem Jakuba Kamińskiego. 
Rada z takim statutem będzie or-
ganem martwym. Żadna ze szkół 
nie jest zaangażowana w dzia-
łalność rady. Nie ma wybranych 
przedstawicieli. W szkołach nie-
wiele osób o tym cokolwiek wie. 

We wrześniu 2007 roku w są-
siednim Rypinie podjęto uchwałę 
o utworzeniu Młodzieżowej Rady 
Miasta. Zakładano, że młodzież 
ma reprezentować 15 radnych, 

kadencja MRM ma trwać 2 lata, 
a sesję odbywać się mają nie rza-
dziej niż raz na kwartał. 

– Niestety okazało się, że 
jest to „martwa instytucja”, któ-
ra w ogóle nie funkcjonuje. Poza 
spotkaniem założycielskim, mło-
dzi radni nie spotkali się już wię-
cej – twierdzi Monika Kalinow-
ska, kierownik Biura Promocji 
i Komunikacji Społecznej Urzędu 
Miasta w Rypinie. 

Inaczej ten okres wspomina 
Natalia Jeżewska, pierwsza prze-
wodnicząca Młodzieżowej Rady 
Miasta Rypin: 

– Braliśmy udział w wielu 
wydarzeniach, m.in. w uroczy-

stości inaugurującej budowę hali 
i basenu w Rypinie. Byłam też na 
uroczystościach w Lasku Rusi-
nowskim, brałam udział w świę-
tach państwowych, uroczystości 
przy pomniku Józefa Piłsudskie-
go, w kościele. Były też spotkania 
z władzami miasta.

Za to współpraca pomiędzy 
młodzieżą a władzą doskonale 
funkcjonuje w gminie Płużnica 
w powiecie wąbrzeskim.  Młodzie-
żowa Rada Gminy oraz władze sa-
morządowe zostały nominowane 
do nagrody Super Samorząd 2016, 
przyznawaną przez Fundację Ba-
torego. Młodzi radni brali udział 
w akcji „Masz głos, masz wybór”, 

a w 2013 roku wraz z władzami sa-
morządowymi otrzymali nagrodę 
za przygotowanie „Społecznej 
koncepcji zagospodarowania je-
ziora w Ostrowie”. MRG została 
doceniona za wykonanie zadania 
„Przestrzeń dla ludzi”, które po-
lega na zorganizowaniu miejsc 
spotkań dla młodzieży z gminy 
Płużnica. 

Przyszłość Młodzieżowej Rady 
Miasta w Golubiu-Dobrzyniu za-
leży więc w dużym stopniu od do-
brych pomysłów, ale i wsparcia ze 
strony dorosłych radnych, przede 
wszystkim przewodniczącego. 
Czy tak będzie, czas pokaże. 

(ToB)

Gmina Ciechocin

Radosny jubileusz
22 maja ks. Kazimierz Górski, proboszcz parafii p.w. 
św. Małgorzaty w Ciechocinie, przeżywał jubileusz 
30-lecia święceń kapłańskich. 

Z tej okazji w kościele pa-
rafialnym odbyła się uroczysta, 
koncelebrowana msza święta. 
Uczestniczyli w niej: wójt Jerzy 
Cieszyński, samorządowcy, radni, 
delegacje poszczególnych miej-

Golub-Dobrzyń

Okrągła rocznica
Asp. sztab. Anna Kozerska, asp. Krzysztof Kowalski 
i sierż. sztab. Zbigniew Boniecki obchodzili jubileusz 
20-lecia służby w policji. 

W środę 23 maja jubilatom 
podziękowali Komendant Po-
wiatowy Policji w Golubiu-Do-
brzyniu insp. Dariusz Borowiec 
i jego zastępca podinsp. Paweł 
Bartoszewski. 

– Wręczając listy gratulacyj-
ne i okolicznościowe upominki 

scowości, strażacy ochotnicy oraz 
orkiestra dęta. 

Po mszy ze specjalnie przygo-
towanym programem artystycz-
nym wystąpił zespół Ciechowiacy, 
przybliżając zgromadzonym ta-

jemnicę kapłańskiego powołania. 
Moc gorących życzeń skierowali 
do ks. Górskiego parafianie. Słowa 
uznania i podziękowania za do-
tychczasową współpracę wyraził 
również włodarz gminy Ciechocin. 

Ksiądz Kazimierz Górski jest 
proboszczem parafii Ciechocin 
od 1999 roku. Wszystkie lata jego 
posługi były czasem intensywnej 
pracy związanej z generalnym re-
montem i odnowieniem kościoła 
parafialnego, który odzyskał teraz 
swoją dawną świetność.

(nał), fot. UG

W  S K R Ó C I E
GOLUB-DOBRZYŃ Dzień szwedzki na zamku 
W sobotę 9 czerwca na Zamku Golubskim odbędą się obchody 450-

lecia urodzin Anny Wazówny pod hasłem „Dzień szwedzki”. O 14.00 
przed zamkiem wystąpi zespół folklorystyczny Piastowie ze Sztokholmu. 
O 17.00 wykład pt. „Anna Wazówna na Zamku Golubskim” wygłosi Alicja 
Saar-Kozłowska. Planowane jest też spotkanie autorskie z Hermanem 
Lindqvistem, autorem książki „Wazowie. Historia burzliwa i brutalna”. 
W programie także m.in. otwarcie wystawy Tomasza Kwiecińskiego 
i występ Zespołu Muzyki Dawnej Zamku Golubskiego pod kierunkiem 
Anny Kuc. 

(ToB)

życzyli funkcjonariuszom po-
wodzenia i dalszych sukcesów, 
zarówno w pracy zawodowej, 
jak i w życiu osobistym – mówi 
asp. sztab. Małgorzata Lipińska 
z KPP Golub-Dobrzyń.

(ToB)
fot. KPP
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Gmina Radomin

Młodzież ruszyła do akcji 
W kończącym się roku szkolnym uczniowie SP im. Dziewanowskich w Płonnem 
realizowali projekt edukacyjny z CEO „Młodzi w Akcji”.

Nasze sołectwo, nasze sprawy
GMINA ZBÓJNO  Działyń to duża wieś położona w gminie Zbójno. W przeszłości była jednym z więk-
szych sołectw dawnego województwa włocławskiego

W ciągu roku szkolnego, wraz 
opiekunem Dawidem Stachow-
skim, uczniowie tworzyli ścieżkę 
tematyczną pod nazwą „taśmy 
przyszłości”. Dzieci skupiły się 
na swojej małej ojczyźnie czyli 
Płonnem.

– Punktem głównym był 
stary, osiemnastowieczny, nie-
czynny już cmentarz, znajdu-
jący się w Płonnem, na którym 
spoczywają dawni właściciele 
ziemscy oraz fundatorzy miej-
scowego kościoła – mówi Dawid 
Stachowski. – Uczniowie spróbo-
wali przywrócić świetność temu 
miejscu poprzez uporządkowanie 
dawnych, pięknych zabytkowych 
nagrobków i opuszczonych mogił 

, o których już nikt nie pamięta. 
W ramach projektu ucznio-

wie wraz opiekunem wykonali 
gazetkę ścienną na temat prac 
projektowych. Podczas święta 
szkoły zaprezentowali program 
słowno-muzyczny o patronach 
szkoły, rodzinie Dziewanow-
skich, Fryderyku Chopinie, który 
przebywał w pobliskiej Szafarnii, 
a także Marii Dąbrowskiej, która 
kilkakrotnie odwiedziła Płonne 
podczas swoich wakacji. 

– Była to doskonała lekcja 
historii, aby wrócić do swych ko-
rzeni i przypomnieć dzieje Płon-
nego w nowej odsłonie – dodaje 
Stachowski.

12 czerwca uczniowie ze 

Szkoły Podstawowej im. Dzie-
wanowskich w Płonnem pojadą 
do  Warszawy na Zamek Królew-
ski, na Ogólnopolską Prezentację 
Projektów Młodzieżowych. Pla-
cówka z naszego powiatu znala-
zła się w gronie 52 szkół z całej 
Polski, którym udało się zakwa-
lifikować do udziału w tym wy-
darzeniu. Dzieci wezmą udział 
w podsumowaniu projektów 
i spotkają się z uczniami ze szkół 
z całej Polski. Będą mogli wymie-
nić się doświadczeniami w pra-
cach nad projektem i zdobyć 
nowe doświadczenia do pracy na 
przyszły rok.

(ToB)
fot. nadesłane

Sołectwem od prawie 29 lat 
kieruje Henryk Boniecki. W wy-
borach miał kilku konkurentów, 
ale zawsze wygrywał większo-
ścią głosów. Czy to jego ostatnia 
kadencja, czas pokaże. Jak do 
tej pory ma więcej zwolenników 
niż przeciwników. Jak sam pod-
kreśla, sołectwo na przestrzeni 
ostatnich lat wiele się zmieniło, 
ale nigdy nie można powiedzieć, 
że zrobiło się już wszystko. Trze-
ba myśleć kompleksowo o całym 
sołectwie i mieszkańcach.

W sołectwie zamieszkuje 
ponad 800 mieszkańców. W 80 
proc. są to rolnicy, którzy prowa-
dzą własne gospodarstwa, prze-
ciętnie o powierzchni 15 hekta-
rów. Niektórzy z mieszkańców 
pracują również w okolicznych 
zakładach pracy, a część wyje-
chała za granicę. Jest tu szkoła 
podstawowa, kilka sklepów, ko-
ściół i ośrodek zdrowia. 

– Jakim budżetem dyspo-
nuje tak duże sołectwo?

– Rzeczywiście, nie jest 

on mały, w tym roku wyniósł 
45 tys. zł.  Rada sołecka postano-
wiła podzielić go w następujący 
sposób. Kwotę 1,5 tys. zł otrzy-
mało Koło Gospodyń Wiejskich, 
tyle samo trafiło do miejscowej 
szkoły. 1 tys. zł na zakup odzieży 
ochronnej trafiło do Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 33 tys. zł wyda-
my na utrzymanie dróg lokal-
nych. Takich dróg mamy w so-
łectwie około 30 kilometrów i są 
to jezdnie gruntowe, których 
utrzymanie jest dla nas priory-
tetem. Z tych pieniędzy ma być 
utwardzona droga do przystani 
nad jeziorem.

– Jak się przedstawia dzia-
łalność kulturalna w sołec-
twie?

– Na terenie naszego sołec-
twa jest świetlica, w której znaj-
duje się m.in. bilard i inne gry, 
jest ona przeznaczona dla na-
szej młodzieży. Ponadto mamy 
dużą świetlicę przy remizie OSP, 
w której odbywają się zebrania 
wiejskie i większe imprezy. Dzia-

łalność kulturalną prowadzą: 
KGW, szkoła podstawowa oraz 
rada sołecka. W ostatnim cza-
sie odbył się festyn z okazji Dnia 
Dziecka, w którym uczestni-
czyła spora grupa mieszkańców 
Działynia. Zostanie zorganizo-
wany również festyn, przygo-
towany przez szkołę, wspierany 
przez radę sołecką. Mieszkań-
cy chętnie biorą udział rów-
nież w dożynkach parafialnych 
i gminnych. Z okazji Dnia Matki 
członkinie KGW planują zorgani-
zować wycieczkę, którą  na pew-
no będziemy wspierać. Niektó-
rzy korzystają również z oferty 
kulturalnej gminy Zbójno. 

– Czy sołectwo może liczyć 
na wsparcie gminy?

– Ta współpraca układa się 
dobrze. W ubiegłym roku, przy 
wsparciu gminy, przystąpiliśmy 
do uporządkowywania terenu 
wokół zbiornika wodnego usy-
tuowanego w centrum wsi. Od-
mulono jego wody, a w tym roku 
przystąpiono do porządkowania 

brzegów. Położono chodnik, 
trwają prace przy układaniu na-
wierzchni. Będą jeszcze posadzo-
ne rośliny. Można powiedzieć, że 
to miejsce stanie się wizytówką 
Działynia. W ubiegłym roku zo-
stała również wyremontowana 
droga relacji Działyń – Nowo-
gród, na odcinku 2300 metrów 
została położona nawierzchnia 
asfaltowa i chodnik. Ułożony zo-
stał także chodnik w kierunku 
dwóch cmentarzy. W poprzed-
nich latach uporządkowaliśmy 
teren w centrum wsi, w rejonie 
przystanku PKS, właśnie przy 
wsparciu władz gminy i powia-
tu. Nasza wieś jest również ska-
nalizowana, a tam gdzie nie ma 
takiej możliwości, są montowa-
ne przydomowe oczyszczalnie. 
Tak więc, o dobrej współpracy 
świadczą te wszystkie przedsię-
wzięcia. Sołectwo Działyń nie-
wątpliwie rozwija się, dla dobra 
wszystkich mieszkańców.

Tekst i fot. 
(Maw)

POWIAT  Jest nowy nadleśniczy

W poniedziałek 28 maja Robert Paciorek został powołany przez dyrektora 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Bartosza Michała Ba-
zelę na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń. Zastąpił 
Mieczysława Kolańskiego, który w kwietniu, po 43 latach pracy, odszedł 
na emeryturę. 

(ToB)
fot. Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń

R E K L A M A
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Gmina Zbójno

Rehabilitacja nad morzem
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem corocznie organizuje dwu-
tygodniowy wyjazd wypoczynkowy dla uczniów w ramach turnusu rehabilitacyj-
nego, dofinansowanego przez powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków 
PFRON. 

W tym roku zorganizowa-
ny został wyjazd nad morze 
dla 23 uczniów z powiatów: go-
lubsko-dobrzyńskiego, lipnow-
skiego, toruńskiego, rypińskie-
go i włocławskiego. Uczniowie 
wraz z opiekunami spędzali czas 
w pełnej uroków, malowniczo 
położonej nadmorskiej miej-
scowości Darłówko Zachodnie, 
w Ośrodku Wypoczynkowo-Re-
habilitacyjnym „Maria”.  

Organizatorem turnusu był 
Igor Kwiatkowski, który zapewnił 
uczestnikom wiele atrakcji. Obok 
zabiegów rehabilitacyjnych ta-
kich jak m.in. solux, masaże, bio-
tron, inhalacje, dzieci codziennie 
korzystały ze spacerów nad mo-
rze. Piękna, słoneczna pogoda 
sprzyjała codziennym kąpielom 
słonecznym i aktywnemu wypo-
czynkowi nad morzem,  jedynej 
okazji na uzupełnienie jodu.

– Turnus rehabilitacyjny to 
też okazja do odkrywania no-
wych miejsc, poszerzania wiedzy 
o otaczającym świecie, obserwo-
wania piękna przyrody, dlatego 
też uczniowie systematycznie 
korzystali z pieszych wycieczek 
mających na celu poznanie hi-
storii i tradycji miasteczka i jego 
okolic, m.in. zwiedzali Latarnię 
Morską w Darłówku, pobliskie 
miasteczko Darłowo, obserwo-

Na galę zaproszono przedsta-
wicieli władz gminy, szkół, firm 
oraz gości z instytucji zajmu-
jących się ochroną środowiska. 
Organizatorzy nagrodzili dzie-
ci, które najaktywniej zbierały 
makulaturę. Rekordziści w ciągu 
roku szkolnego zdołali uzbierać 
ponad dwie tony tego surowca 
wtórnego.

Przez cały rok szkolny pla-
cówki z terenu gminy organizo-
wały przedsięwzięcia związane 
z ekologią. Były to pikniki, zbiór-
ki, konkursy itp. Każda ze szkół 
przygotowała przynajmniej kilka-
naście tego typu imprez. Podczas 

gali dokonano podsumowania 
tych działań. Wygrała Szkoła Pod-
stawowa w Ostrowitem, jednak 
każda z placówek otrzymała od 
organizatorów, czyli gminy Go-
lub-Dobrzyń, atrakcyjne nagrody 
w postaci sprzętu audio, który 
posłuży podczas kolejnych ekolo-
gicznych, i nie tylko, imprez.

Kolejnym konkursem, który 
rozstrzygnięto był ten filmowy. 
Wygrało dzieło uczniów z Ostro-
witego przed filmem z Węgierska. 
Nowością było przyznanie nagród 
dla pań, które były najbardziej 
zaangażowane w działania eko-
logiczne. Głosowanie odbywało 

się przy pomocy kuponów druko-
wanych w gminnym informato-
rze. Bezapelacyjnie triumfowała 
seniorka z Macikowa – Sabina 
Skrzeszewska. Laureatka pisze 
wiersze sławiące walory okolic, 
a także jest znana z wykonywania 
obrazów przy pomocy nasion. 

 O dokonaniach gminy w za-
kresie ekologii oraz planach na 
przyszłość mówił wójt Marek Ry-
łowicz.  

Ekolaury trafiły także do firm 
i instytucji, które prowadzą biz-
nes zgodnie z zasadami ekologii.

Tekst i fot.
(pw)

ekolaury rozdane 
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  W środę 23 maja w Ostrowitem odbyła się druga w historii gala Ekolaurów. Jej 
celem było podziękowanie wszystkim tym, którzy wnieśli wkład w ochronę środowiska na terenie gminy

wali i podziwiali statki i kutry 
rybackie przypływających do 
portu – wymienia Igor Kwiat-
kowski z SOSW w Wielgiem. – 
Były wyjścia na basen, wspólne 
zakupy, warsztaty zajęciowe 
z terapeutami z Środowiskowego 
Domu Pomocy Społecznej w Ko-
szalinie. Na rozpoczęcie i zakoń-
czenie turnusu były wieczorki 
integracyjne, ognisko z kiełba-
skami, połączone z zabawą przy 

muzyce. 
Turnus rehabilitacyjny mógł 

odbyć się dzięki owocnej współ-
pracy z rodzicami uczniów, oko-
licznymi PCPR-ami oraz dzięki 
wsparciu i pomocy Stowarzysze-
nia Przyjaciół SOSW w Wielgiem, 
działającego dzięki wspaniało-
myślności sponsorów i osób za-
przyjaźnionych z SOSW.

oprac. (szyw)
fot. nadesłane 
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Na przełomie kwietnia i maja 
Krzysztof Zacharek, nauczyciel 
przedmiotów zawodowych, wziął 
udział w seminarium szkolenio-
wym dla nauczycieli  pn. „Nowe 
zasoby w nauczaniu”. 

– Od 29 kwietnia do 5 maja 
uczestniczyłem w seminarium 
w Piranie, w Słowenii. W szkoleniu 
uczestniczyło dwadzieścioro na-
uczycieli z pięciu krajów. Z Polski 
były cztery osoby – mówi Krzysz-

tof Zacharek. – Seminarium było 
prowadzone w języku niemieckim 
przez trenerkę z Austrii Tanię Kauf-
man. Celem kursu było zapoznanie 
nauczycieli z nowymi metodami 
nauczania oraz wymiana doświad-
czeń między nauczycielami z róż-
nych krajów – wyjaśnia. 

Jak opisuje Krzysztof Zacharek, 
pierwszy dzień zajęć w Piranie po-
święcono lepszemu poznaniu się 
uczestników szkolenia. 

– Następnego dnia zorgani-
zowano wieczór interkulturalny, 
na którym grupy z każdego kraju 
przygotowały potrawy i napo-
je charakterystyczne dla danego 
państwa. Należało też opowiedzieć 
krótko o tych daniach – mówi Za-
charek. 

Lecz nie tylko wymiana kultu-
rowa była celem seminarium. 

– Na szkoleniu zaprezento-
wano nauczycielom techniki ucze-
nia, oparte głownie na działaniu 
praktycznym w grupach, które 
wyrabiają w uczniach umiejętność 
uważnego słuchania, precyzyjnego 
przekazywania informacji, spo-
strzegawczości i koncentracji. Każ-
dego dnia zajęć inaczej dobierano 
grupy szkoleniowe. Sporo czasu po-
święciliśmy także grom i zabawom 
dydaktycznym, które kształtują 
umiejętność prawidłowej korelacji 
ruchów, sprzyjają także  popraw-

Spotkanie obejmowało część 
artystyczną, poczęstunek oraz 
część taneczno-integracyjną. Na 
scenie pojawili się: akordeonista 
Kacper Kuźniar, grupa sześcio-
latków z Publicznego Przedszko-
la w Kowalewie Pomorskim oraz 
zespół „Kowalewiacy”. Licznie 
zebrani widzowie z uśmiechem 
oglądali występy, nie brakowało 
też chwil wzruszenia. 

– Występy mamy urozma-
icone.  Przede wszystkim mamy 
kółko kabaretowe, ale tym ra-

zem jest uroczysta okazja, więc 
zaśpiewamy – mówi członkini 
oddziału, przewodnicząca „Kowa-
lewiaków” Maria Kuźniar. – W re-
pertuarze zaplanowaliśmy trzy 
piosenki o matce. Ta ostatnia jest 
najbardziej wzruszająca, na pew-
no niejednej osobie zakręci się 
łezka w oku. Staramy się zawsze 
dobierać coś nowego do naszego 
programu. 

Na wszystkich czekał smaczny 
poczęstunek. Uczestnicy imprezy 
mogli po nim z większą energią 

wejść na parkiet. Do wieczora 
przygrywał im zespół Sigma. 

– Nasz oddział liczy 190 osób 
– mówi przewodnicząca lokalne-
go PZERiI Maria Nowatka. – Poza 
organizacją uroczystości, wyjeż-
dżamy także na wycieczki. Obec-
nie przygotowujemy się do dwóch 
wycieczek: do Krynicy Morskiej 
oraz do Zakopanego. Cieszą się 
dużym zainteresowaniem, na tę 
pierwszą zgłosiło się już ponad 70 
osób – dodaje. 

Tekst i fot. (dr) Zagrał Kacper Kuźniar

Wystąpiły też dzieci z Publicznego Przedszkola w Kowalewie Pomorskim

Zabawa trwała do wieczora

Na scenie nie mogło zabraknąć „Kowalewiaków”

Kowalewo Pomorskie

Erasmus+ dla nauczycieli 
Nauczyciele Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim uczestniczą w projekcie unij-
nym pn. Otwarta szkoła i innowacyjni nauczyciele drogą do sukcesu uczniów. 
W jego ramach doskonalą znajomość języków obcych oraz wzbogacają warsztat 
metodyczny.

Dzień Matki u seniorów
KOWALEWO POMORSKIE  Kowalewski oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ma 
za sobą obchody Dnia Matki. 24 maja w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim 
świętowało ponad 100 osób

nemu i logicznemu myśleniu  pod-
czas wykonywania tych ćwiczeń. 
Uczestnicy szkolenia zaprezento-
wali ponadto techniki i metody 
nauczania, które stosują w swoich 
szkołach. Grupy przygotowywały 
krótkie sceny, prezentujące kon-
kretne metody nauczania. Jedna 
z grup prezentowała np. popular-
ną zabawę w kalambury – opisuje 
Krzysztof Zacharek. – Podczas kur-
su zapoznałem się z nowymi meto-
dami nauczania, dowiedziałem się, 
jakimi metodami pracują nauczy-
ciele w Niemczech, w Austrii i na 
Litwie. Mogłem również wymienić 
doświadczenia z innymi nauczycie-
lami – dopowiada.

Projekt  pn. „Otwarta szkoła 

i innowacyjni nauczyciele drogą 
do sukcesu uczniów” przewiduje 
ponadto doskonalenie znajomości 
języka angielskiego podczas za-
jęć prowadzonych w kowalewskiej 
szkole. Kurs przygotowała i prowa-
dzi anglistka Agnieszka Szymańska. 
Uczestniczący w nim nauczyciele co 
tydzień sumiennie siadają w szkol-
nych ławkach (na co dzień zajmo-
wanych przez uczniów) i wykonują 
ćwiczenia, odpowiadają na pytania, 
pracują w zespołach. Odrabiają 
nawet zadania domowe. W czerw-
cu dwie grupy będą uczestniczyć 
w kursach językowych w stolicy 
Szkocji – Edynburgu.

(krzan)
fot. nadesłane
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– Panie Grzegorzu, jak 
rozpoczęła się pana przygoda 
z kolarstwem?

– Chodziłem do szkoły pod-
stawowej w Płonnem. Moi ko-
ledzy zapisali się do szkółki ko-
larskiej. Ja poszedłem za nimi. 
Trafiliśmy do sekcji Agromelu 
Toruń, która nazywała się Spół-
dzielca Golub-Dobrzyń. Miałem 
wtedy 12 lat. Treningi rozpoczęły 
się jesienią. Najpierw ćwiczyli-
śmy ogólny rozwój, żeby wiosną 
wsiąść na rowery. Naszym trene-

rem był wtedy Leszek Szyszkow-
ski. Kolarstwo mnie pochłonęło. 
Do toruńsko-golubskiego klubu 
należałem do końca szkoły pod-
stawowej. Następnie trafiłem do 
szkółki kolarskiej w Gronowie, 
która skupiała młodych kolarzy 
niemal z całego województwa 
toruńskiego. Tam tak napraw-
dę zaczęliśmy poważnie jeździć 
i uczyć się kolarstwa, np. jazdy 
w peletonie. Uczestnicząc wów-
czas w różnych zawodach, zo-
stałem wyparzony przez trenera 

kadry narodowej juniorów. Zo-
stałam do niej powołany.

– Jak wspomina pan re-
prezentacyjną karierę?

– Pod koniec lat 80. roz-
poczęły się moje wyjazdy na 
wyścigi i zgrupowania, także za 
granicę. W 1987 roku wygrałem 
międzynarodowy wyścig w Ho-
landii, w klasyfikacji sprinte-
rów. Rok później wziąłem udział 
w mistrzostwach świata w Mo-
skwie w jeździe na czas dru-
żynowo. W 1990 roku trafiłem 
do kolejnej grupy wiekowej, do 
orlików, czyli dziś grupy U-23. 
Rok później zwyciężyłem w mi-
strzostwach Polski w jeździe 
na czas, drużynowo. Zająłem 
także czwarte miejsce druży-
nowo w mistrzostwach świata 
w Stuttgarcie.  W tym samym 
czasie reaktywowany został 
Wyścig Pokoju, w którym także 
startowałem. W 1992 roku zo-
stałem mistrzem Polski w wy-
ścigu górskim. Wystartowałem 
wtedy także w Tour de Pologne, 
gdzie w klasyfikacji generalnej 
zająłem 4. miejsce, byłem na-
wet liderem etapów. W tym cza-
sie osiągnąłem swój największy 
sukces. Zostałem powołany na 
olimpiadę do Barcelony. Tam ra-
zem z Dariuszem Baranowskim, 
Markiem Leśniewskim i Andrze-
jem Sypytkowskim wystartowa-
liśmy w wyścigu drużynowym na 
100 km na czas. Zajęliśmy szóste 
miejsce. Naprawdę niewiele nam 
zabrakło do medalu. 

– Dlaczego zakończył pan 
tak dobrze zapowiadającą się 
karierę?

– Niestety, w 1993 roku po-
jawiły problemy ze zdrowiem, 
a dokładniej z moim okiem. 
Musiałem przerwać treningi. Po 
roku jednak powróciłem do jaz-
dy. W 1994 roku trafiłem do klu-

bu Toruń Pacific. Następnie do 
EB Viktoria Rybnik. Wygrałem 
wyścig Szlakiem Grodów Pia-
stowskich. Zostałem powołany 
do zawodowej grupy kolarskiej 
„Mróz”. Miałem jechać w nowym 
Tour de Pologne. Niestety, pro-
blemy ze zdrowiem powróciły. 
Musiałem zrezygnować z kolar-
stwa. Nie wiedziałem co mam 
dalej zrobić. Cały czas jeździłem, 
uprawiałem sport, a teraz to się 
skończyło. Pomógł mi wówczas 
szef grupy „Mróz”. Zostałem ma-
sażystą, a dziś prowadzę własną 
działalność. 

– Jak dziś wspomina pan 
swoją przygodę z kolarstwem?

– To był bardzo ważny dla 
mnie etap w życiu. Starty w za-
wodach otworzyły mi oczy. 
Mogłem poznać świat. A trzeba 
przypomnieć, że jeździłem  na 
przełomie lat 80. i 90., kiedy 
w Polsce wiele się działo. Przy-
pomina mi się, jak pojechaliśmy 
po raz pierwszy do Holandii. Tam 
widzieliśmy, jak profesjonalnie 
przygotowywani są zawodnicy. 

Mieli stroje, diety, odpowiedni 
sprzęt. Dla nas to było wtedy 
nieuchwytne. My wyglądaliśmy 
tak jakbyśmy przyjechali z in-
nego świata. Życie Holendrów 
wyglądało inaczej niż w Polsce 
u schyłku PRL-u. My mieliśmy 
dwa kanały w czarno-białym te-
lewizorze, a oni wiele w koloro-
wej TV (śmiech). 

– 16 czerwca w Golubiu-
Dobrzyniu odbędzie się wyścig 
pańskiego imienia. Jak to się 
stało, że został pan jego boha-
terem?

– Skontaktował się ze mną 
w Płonnem Tomek Borowski, 
który zaprezentował mi ten po-
mysł. Uważam, że to świetna 
sprawa. Trzeba promować kolar-
stwo, a Golub-Dobrzyń i okolice 
mają świetny potencjał do or-
ganizacji zawodów, ale również 
z naszego regionu wywodzi się 
wielu znakomitych kolarzy. 

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: 

Szymon Wiśniewski 
fot. archiwum 

Olimpijczyk z Płonnego
WYWIAD  Już za dwa tygodnie w Golubiu-Dobrzyniu odbędzie się I Ogólnopolski Wyścig Kolarski im. 
Grzegorza Piwowarskiego. Przybliżamy postać bohatera zawodów – mistrza kolarskiego Polski, uczestnika 
międzynarodowych wyścigów i olimpijczyka z Płonnego
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Uroczystość podsumowująca 
dotychczasową działalność odby-
ła się w miniony czwartek w Lip-
nicy. 

– Świadczymy szeroko pojęte 
usługi na rzecz rolnictwa – mówi 
Przemysław Romanowski, dyrek-
tor zarządzający spółki AM-ROL. 
– Podstawą są maszyny rolnicze 
i całe oprzyrządowanie a tak-
że serwis, części zamienne oraz 
nowoczesne zasady finasowania. 
Do klienta docieramy z najlepszą 
ofertą klasy „Premium”, współ-
pracując w tym zakresie z najlep-
szymi producentami na świecie.

Spółka Am-Rol zatrudnia 
obecnie 50 pracowników i w dal-
szym ciągu się rozwija. Posiada 
bardzo dobrą bazę główną w Lip-
nicy oraz filie w Jądrowicach koło 
Brześcia Kujawskiego i Drobinie. 
Przez 10 lat przez jej progi prze-
winęło się 18 tysięcy klientów.

Jubileusz był także okazją do 
zaprezentowania sprzętu rolni-
czego, w sposób szczególny cią-
gników amerykańskiej firmy „John 
Deere”. Na miejscu można było 
obejrzeć poszczególne maszyny 
czy też spróbować jazdy testowej. 
„John Deere” to nie tylko ciągniki, 

to również maszyny i urządzenia 
do pielęgnacji terenów zielonych. 
Na wystawie można było ponad-
to zobaczyć sprzęt rolniczy pozo-
stałych kooperantów takich jak 
„Bednar”, „Kuhn” oraz „Merlo”.

Zorganizowany z okazji jubi-
leuszu festyn dla potencjalnych 
klientów cieszył się dużym za-
interesowaniem. Były konkur-
sy i zabawy dla dzieci, a dorośli 
mogli wygrać atrakcyjne nagrody 
rzeczowe, w tym nowoczesną ko-
siarkę lub weekend z samocho-
dem marki Renault.

Tekst i fot. (Maw)

Akcja trwała niemal cały dzień W poszukiwaniach brała udział ekipa „Poszukiwaczy historii”

Firma działa już od 10 lat

Frekwencja dopisała

Siedziba firmy mieście się w Lipnicy

Na miejscu można było obejrzeć poszczególne maszyny czy też 
spróbować jazdy testowej

Region

Kolejne odkrycie
Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyj-
nego „Przedmoście” po raz kolejny odsłonili tajem-
nice historii. Tym razem w okolicach Rypina znaleźli 
fragmenty rosyjskiego czołgu ciężkiego IS2.

Dziesięć owocnych lat
REGION  Przedsiębiorstwo AM-ROL obchodzi w tym roku dziesięciolecie istnienia. Jubileusz był okazją 
do pokazania swojego rozwoju i planów na przyszłość

Szczegółowe informacje 
o działaniach wojennych w oko-
licy Rypina zdobył z rosyjskiego 
archiwum członek stowarzyszenia 
i pasjonat historii II wojny świato-
wej Piotr Orfin. Skonfrontował je 
z niemieckimi publikacjami. W ten 
sposób pasjonaci ustalili miejsce, 
gdzie mogą znajdować się pozo-
stałości rosyjskiego czołgu.

– Aby prowadzić poszukiwa-
nia uzyskaliśmy zgodę właściciela 
terenu oraz wojewódzkiego kon-

serwatora zabytków we Włocław-
ku – opowiada Tomek Stefański, 
prezes Stowarzyszenia Historycz-
no-Eksploracyjnego „Przedmo-
ście”. – Ponownie poprosiliśmy 
o pomoc ekipę filmową „Poszuki-
wacze historii”, która uwieczniła 
nasze działania. 

Poszukiwania rozpoczęły się 
od ulewy, która jeszcze bardziej 
utrudniła działania. Pasjonaci od-
kopywali artefakty w terenie ba-
gnistym, brodząc w wodzie niemal 

do pasa. Nie przeszkodził im także 
grad. 

– Udało nam się odnaleźć kil-
kadziesiąt różnej wielkości frag-
mentów czołgu – dodaje prezes 
stowarzyszenia. – Odkopaliśmy 
wahacz i fragmenty gąsienicy oraz 
pancerza. Były także niewybuchy, 
pociski przeciwpancerne i moź-
dzierzowe. W związku z tym mu-
sieliśmy wezwać policję i patrol 
saperski z Inowrocławia. 

– Rosyjskie czołgi ciężkie IS2 

utknęły w okolicy Dylewa w czasie 
ataku na Rypin – wyjaśnia Piotr 
Orfin. – Nie zostały one znisz-
czone przez Niemców. Rosjanie 
pozostawili w tym miejscu dwa 
pojazdy. Jeden został wyciągnięty 
po wojnie. Drugi wysadzono. To 
właśnie jego pozostałości odkryli-
śmy. Czołgi pochodziły z 65. Armii, 
a dokładniej z 1. Gwardyjskiego 
„Dońskiego” Korpusu Pancernego, 
która 21 stycznia 1945 roku wy-
parła z miasta Niemców. Odcinka 

w Dylewie bronił 1. batalion grena-
dierów  posługujących się jedynie 
ręczną bronią przeciwpancerną 
z 1. pułku Brygady Herman Go-
ering dowodzony przez haupt-
manna Vollmer’a. 

W akcji poszukiwawczej brali 
udział: Tomasz Stefański, Piotr Or-
fin, Arek Osiński, Artur Kaszyński, 
Grzegorz Stanke, Zbyszek Jabłoń-
ski oraz Szymon Wiśniewski. 

Tekst i fot. 
(szyw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Więcej czasu na składanie wniosków

Do 15 czerwca został wydłużony termin składania wniosków 
o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2018 rok. Przedłużony 
termin dotyczy zarówno płatności bezpośrednich, jak i płat-
ności obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 
2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, 
ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowisko-
wych). Do 15 czerwca rolnicy będą również mogli dokonywać 
zmian we wniosku bez narażania się na sankcje. Do 24 maja 
rolnicy złożyli 765,26 tys. wniosków przez internet. 

Zmiany w nowych paszportach

Do konsultacji międzyresortowych trafił projekt 

dotyczący nowych paszportów. Zmiany zakłada-

ją m.in. wprowadzenie oznaczeń dla osób niewi-

dzących i niedowidzących. W okładce dokumentu 

pojawi się słowo „paszport” napisane za pomocą 

Braille’a. Wzór nawiązuje do obchodzonej w tym 

roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę nie-

podległości. Wprowadzenie nowych paszportów 

nie wiąże się z koniecznością wymiany obecnych 

dokumentów. Ich ważność upłynie dopiero w ter-

minie określonym w dokumencie.

Lepsza ściągalność alimentów

W ubiegłym tygodniu minister Elżbieta Rafalska 
przedstawiła projekt zmian w ramach tzw. pakietu 
alimentacyjnego. Zaproponowane rozwiązania to 
m.in. skuteczniejsza aktywizacja zawodowa dłuż-
ników alimentacyjnych, umożliwienie prowadzenia 
egzekucji z diet otrzymywanych przez dłużników ali-
mentacyjnych, sankcje dla pracodawców za nielegalne 
zatrudnienie dłużnika alimentacyjnego czy podwyż-

szenie kryterium dochodowego uprawniającego do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 800 zł. 
Teraz projekt trafi do konsultacji międzyresorto-

wych i społecznych.

Więcej uprawnień 
Straży Marszałkowskiej

20 maja weszła w życie ustawa o Straży Marszałkowskiej, która rozszerza kompe-tencje tej służby. Funkcjonariusze, wykonu-jąc zadania, mogą wydawać polecenia oso-bom, których zachowanie stwarza lub może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa, legitymować, dokonywać kontroli osobistej, a także przeglądać zawartość bagaży. Przy-sługuje im też prawo użycia lub wykorzy-stania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Służba więzienna zajmie się dozorem elektronicznym

Prezydent podpisał ustawę, która zakłada, że minister spra-
wiedliwości będzie mógł powierzyć służbie więziennej zadania 
podmiotu dozorującego, polegające m.in. na wykonywaniu przez 
funkcjonariuszy i pracowników SW całodobowych patroli inter-
wencyjnych na terenie całego kraju oraz zabezpieczeniu środ-
ków transportu, łączności i transferu danych. Ustawa wejdzie 
w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu 
ogłoszenia.

Zgłoś najlepszego nauczyciela

Do końca lipca można zgłaszać kandydatury 
nauczycieli do marszałkowskich nagród Lider 
Edukacji. Mogą to zrobić podmioty prowa-
dzące szkoły, przedszkola lub inne placówki 
oświatowe, publiczne i niepubliczne, dyrekto-
rzy tych instytucji, związki zawodowe i orga-
nizacje pozarządowe. Osiemnastkę najlepszych 
w minionym roku szkolnym pedagogów wskaże 
powołana przez marszałka województwa kapi-
tuła konkursowa. Regulamin i wzór wniosku na 
stronie: www.kujawsko-pomorskie.pl. 

Firmy poniosą odpowiedzialność za przestępstwa 

Skuteczne pociągnięcie do odpowiedzialności karnej firm, które 
np. spowodowały skażenie środowiska i dotkliwe kary finanso-
we dla wielkich korporacji, jeśli te ukrywają istotne usterki swych 
wyrobów, przewidują nowe przepisy przygotowane przez resort 
sprawiedliwości. Zmiany obejmują m.in. zlikwidowanie wymogu 
uprzedniego prawomocnego skazania osoby fizycznej, jako warun-
ku odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Do wytoczenia sprawy 
np. nieuczciwej spółce wystarczy prokuratorskie ustalenie, że doszło 
w niej do popełnienia przestępstwa. Kwestia osobistej odpowiedzial-
ności karnej konkretnej osoby będzie rozstrzygana przez sąd nieza-
leżnie od postępowania w sprawie nałożenia kary finansowej na pod-
miot zbiorowy, ale z założenia w ramach jednego procesu. Ponadto 
wysokość kary pieniężnej zostanie podniesiona do granic od 30 tys. do 
30 mln zł. Kara nie będzie zawierać odniesienia do osiągniętego przy-
chodu. Wprowadzona zostanie możliwość umorzenia postępowania, je-
żeli nawet najniższa z możliwych kar byłaby zbyt surowa za pojedyncze 
przewinienie.
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Sprzedawcy paliw 
pod lupą

PRAWO  Rolnicy obawiają się, że zmiany w ustawie o zwrocie 
podatku akcyzowego uderzą w nich

Rząd chce wprowadzić nowe-
lizację ustawy o zwrocie podatku 
akcyzowego dla rolników. Projekt 
poddano konsultacjom. Gospoda-
rzom nie podoba się to, że mogą 
niechcący stać się celem dla orga-
nów państwa. Chodzi o sytuację, 
gdy rolnik kupi olej napędowy od 
firmy, która np. oszukuje na VAT. 

Organizacje rolnicze uznają, 
że rolnik może sprawdzić czy fir-
ma sprzedająca mu olej widnie-
je w rejestrach, okazuje licencje 
i certyfikaty. Jeśli tak jest, wów-
czas nie ma powodów, by nie ufać 
sprzedawcy. Ale kto jest w stanie 

stwierdzić, czy dana firma płaci 
podatki? Teoretycznie można na 
przykład zażądać wydania przez 
urząd skarbowy zaświadczenia, 
że dana firma jest zarejestrowa-
nym podmiotem prowadzącym 
działalność gospodarczą w zakre-
sie wyrobów akcyzowych. „Tylko 
ile takie procedury trwają?” - do-
pytuje w piśmie do resortu finan-
sów samorząd rolniczy. „A to, że 
sprzedawca jest zarejestrowa-
nym podmiotem prowadzącym 
działalność niekoniecznie ozna-
cza, że opłaca w należytej wyso-
kości podatek. Naszym zdaniem 

to Państwo powinno zadbać, aby 
z rynku zniknęły podmioty dzia-
łające w szarej strefie. Dlatego też 
kategorycznie odrzucamy zmia-
ny zaproponowane w niniejszym 
projekcie.” 

Po co planuje się zmieniać 
prawo? Krajowa Administracja 
Skarbowa podczas kontroli po-
datkowych zauważyła wiele nie-
prawidłowości. Obecne przepisy 
nie przewidują kar, gdy rolnik wy-
korzystywał paliwa, od których 
wcześniej nie zostały zapłacone 
należne podatki. 

(pw)

Ochrona środowiska

Pilnuj godzin oprysków
Miliony pszczół wymarły w ostatnich dniach na Kaszubach. Wszystkiemu winien 
był jeden, przeprowadzony w niewłaściwym momencie, zabieg chemizacyjny. 

Pszczoły potraktowane 
środkami chemicznymi nie po-
trafiły odnaleźć drogi do ula. Te, 
którym udało się wrócić, były 
zabijane przez inne pszczoły, 
ponieważ wyczuły od nich dziw-
ny zapach i odebrały to jako za-
grożenie dla kolonii. To smutne 
wydarzenie zbiegło się w czasie 
z ogłoszeniem przez ONZ 20 
maja Światowym Dniem Pszczo-

ły. W Polsce przyjęto z tej oka-
zji Narodową Strategię Ochrony 
Owadów Zapylających.

Przypadków podobnych jak 
na Kaszubach nie jest w Polsce 
zbyt wiele. O wiele gorzej jest 
na przykład w USA, gdzie rolni-
cy opierają się niemal wyłącznie 
na chemii. W Polsce wystarczy, 
by gospodarze stosowali się do 
ogólnie przyjętych zasad doty-

czących godziny wykonywania 
zabiegów. Opryski należy prze-
prowadzać dopiero po powrocie 
owadów do uli. Poza tym nie 
stosuje się preparatów toksycz-
nych dla pszczół w okresie kwit-
nienia roślin uprawnych oraz 
w uprawach, w których wystę-
pują kwitnące chwasty. 

(pw)

Finanse

Rywalizacja o premię
Od 18 czerwca do 17 lipca można będzie ubiegać się o pomoc na restrukturyzację 
małych gospodarstw. Do zdobycia premia w wysokości 60 tys. zł. 

W tym roku złagodzono wy-
mogi, które musi spełnić rolnik 
starający się o premię. Wystarczy, 
by był on ubezpieczony w KRUS 
przez co najmniej 2 miesiące 

poprzedzające miesiąc złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy 
oraz by w okresie 12 miesięcy po-
przedzających miesiąc złożenia 
wniosku nie prowadził działal-

ności potwierdzonej wpisem do 
Centralnej Ewidencji i Informa-
cji o Działalności Gospodarczej. 
Poza tym trzeba posiadać mini-
mum 1 hektar ziemi, przygoto-
wać biznesplan i zrealizować go. 

Wnioski będą poddawane 
ocenie. W zależności od liczby 
uzyskanych punktów, otrzyma-
ją dofinansowanie lub nie. Do 
wzięcia są premie w wysokości 
60 tys. zł (wypłacane w dwóch 
ratach). Pierwsza transza to  
80 proc. kwoty, a po zrealizowa-
niu biznesplanu otrzymuje się 
resztę. Wysokość wydatków na 
inwestycje w środki trwałe musi 
wynieść co najmniej 80 proc. 
kwoty pomocy.

(pw), fot. ilustracyjne

Po trochę gotówki
Pożyczenie niewielkiej kwoty z niewielkim oprocen-
towaniem – taką pomoc oferuje Fundacja Wspoma-
gania Wsi.

Finanse

Fundacja działa od 1999 roku 
i powstawała na mocy dekretu 
kardynała Józefa Glempa, który 
pochodził z naszego regionu. Jej 
zadaniem jest wspieranie miesz-
kańców wsi. Mikropożyczki są 
przeznaczone dla osób z terenów 
wiejskich, które mają zarejestro-
waną działalność gospodarczą. 
W woj. kujawsko-pomorskim 
można uzyskać 10 tys. zł lub 30 
tys. zł pożyczki, w zależności od 

tego, jak długo prowadzona jest 
działalność. Pieniądze oddaje się 
przez 24 lub 36 miesięcy. Można je 
wykorzystać na rozkręcenie usług 
transportowych, pielęgniarskich, 
sprzątających itd. Wystarczy do-
bry pomysł. Pożyczki są bardzo 
nisko oprocentowane. Zaintere-
sowani tą ofertą powinni zgłosić 
się do terenowych doradców fun-
dacji (najbliżej w Brodnicy). 

(pw)

Czekając na blachy
Rolnicy, którzy rejestrują nowe maszyny w staro-
stwach powiatowych, muszą uzbroić się w cierpli-
wość z dwóch powodów. Pierwszy to niesprawność 
systemu komputerowego, drugi – zwiększenie liczby 
rejestracji nowych pojazdów o kilkadziesiąt procent.

CEPiK

Tylko w kwietniu liczba re-
jestracji nowych samochodów 
i innych pojazdów do 3,5 tony 
wzrosła o 30 proc.! A na dodatek 
kłopoty sprawia Centralny Sys-
tem Ewidencji Pojazdów i Kie-
rowców, zwany w skrócie CEPiK-
iem. System komputerowy miał 
pierwotnie usprawnić rejestra-
cję, a stało się odwrotnie. W li-
stopadzie ubiegłego roku wpro-
wadzono co prawda znaczące 
poprawki, ale nie przyniosły 
oczekiwanych efektów. W nie-
których starostwach na rejestra-

cję pojazdu trzeba czekać nawet 
miesiąc. Kolejki są zjawiskiem 
powszechnym. Część urzędów 
wprowadziła zapisy internetowe, 
by petenci nie tracili czasu na 
stanie w ogonkach. 

Na koniec ciekawostka – 
w tym miesiącu padł rekord szyb-
kości w rejestracji pojazdu przy 
pomocy CEPiK. Jeden z urzędni-
ków w Kaliszu dokonał tego w  
7 minut i 12 sekund. Życzymy 
sobie, by takie rekordy stały się 
powszechne.

(pw)

Roślina z taśmą
Opaski noszone na nadgarstku, które mierzą funkcje 
życiowe, to już sprawdzony wynalazek. Teraz taśmy 
oceniające stan roślin wkraczają do rolnictwa. 

Nowinki

Młodzi naukowcy z Uniwer-
sytetu Iowa w USA skonstruowali 
czujnik, który mierzy, czy rośli-
na posiada wystarczające zapasy 
wody oraz odpowiedni poziom 
azotu. Czujniki mocowane są 
na taśmach, a te przyklejane są 
do liści. Wszystkie sensory łączy 
przewód. Potrafią one zareje-
strować przepływ wody w poje-
dynczej roślinie, nawet jeśli przy-

mocować je do dwóch różnych 
liści.

Obecnie projekt taśmy jest 
w fazie testów. Otrzymał potężny 
zastrzyk finansowy od rządu USA, 
który liczy na komercyjne wyko-
rzystanie pomysłu. Być może za 
kilka lat dzięki taśmie rolnik bę-
dzie mógł mieć wiedzę o każdej 
roślinie na swojej plantacji.

(pw)
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Kilka pytań o… wysokość pensji 
ADWOKAT RADZI  W tym numerze omawiamy kwestię możliwości zakwestionowania wysokości 
pensji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

R E K L A M A

Adwokat Anna Krawczyk-Koź-
mińska, prowadząca Kancelarię Ad-
wokacką w Wąbrzeźnie (ulica Wol-
ności 4, tel. 663 018 891), w formie 
przystępnych pytań i odpowiedzi 
przybliża Czytelnikom zawiłości 
prawa. 

– Czy ZUS może kwestiono-
wać wysokość pensji?

– Tak. Pomimo że wysokość 
pensji uzgadniana jest przez pra-
cownika i szefa firmy i teoretycznie 
nikt nie powinien się do tego wtrą-
cać, to zdarzają się sytuacje, kiedy 
ZUS stwierdza, że pensja została 
określona na niewłaściwym pozio-
mie i kwestionuje jej wysokość.

– O jakie sytuacje może cho-
dzić?

– Przede wszystkim doty-
czy to ustalania pensji dla osób, 
które w oparciu o taką zawyżoną 
stawkę dostają następnie zasi-

łek z ZUS-u w wyższej wysokości. 
W pierwszej kolejności chodzi za-
tem o kobiety w ciąży, ale nie tylko, 
ponieważ może dotyczyć to także 
innych osób, które korzystają z za-
siłków chorobowych.

– Na jakiej podstawie ZUS 
kwestionuje wysokość wynagro-
dzenia?

– Zgodnie z Kodeksem Pra-
cy, pensja powinna być godziwa, 
ale ta godziwość nie dotyczy tylko 
tego, żeby nie była zbyt niska, ale 
nie może również być zbyt wysoka 
w stosunku do kwalifikacji jakie ma 
dana osoba i zakresu obowiązków, 
które wykonuje.

– W jakich zatem przypad-
kach możemy spodziewać się in-
gerencji ZUS-u?

– Po pierwsze wówczas, gdy 
osoba o niskich kwalifikacjach zo-
staje zatrudniona z płacą znacznie 

wyższą niż inne osoby w danej fir-
mie wykonujące podobną pracę. 
Przykładowo wszystkie ekspe-
dientki w sklepie zarabiają 2,5 tys. 
zł brutto, a nowo zatrudniona pod-
pisuje umowę na 5 tys. zł i po krót-
kim czasie udaje się na zwolnienie 
lekarskie związane z ciążą. Podejrz-
liwość ZUS-u wzbudzi też sytuacja, 
gdy ktoś otrzymuje pensję znacz-
nie wyższą niż przeciętna w danym 
mieście czy powiecie, np. wszyscy 
kelnerzy w małym mieście zarabia-
ją pensję minimalną, a jeden z nich 
zatrudniony został za pensję dwu-
krotnie wyższą, po czym udał się 
na zasiłek.

– Czy dotyczy to tylko nowo 
zatrudnionych osób czy także 
dłużej pracujących pracowni-
ków?

– ZUS bardzo często kwestio-
nuje także nagłe zwyżki pensji 

osób, które zarabiały mniej i nagle, 
bez zmiany zakresu obowiązków, 
zaczynają zarabiać dużo więcej, np. 
asystentka zarabia w firmie 3 tys. 
zł, a po zajściu w ciążę jej pensja zo-
staje zwiększona do 7 tys. zł i chce, 
aby od takiej pensji naliczany był 
zasiłek macierzyński. 

– Jak wygląda procedura 
kwestionowania wysokości pen-
sji?

– ZUS ustala, ile jego zdaniem 
właściwa pensja powinna wynosić. 
Bada okoliczności zatrudnienia da-
nej osoby albo nagłej zwyżki pen-
sji. Ustala czy nie jest to znajomy 
lub rodzina właściciela firmy. Jeżeli 
uważa, że pensja była zawyżona, 
wydaje decyzję ustalającą, iż pod-
stawa wymiaru składek, a co zatem 
idzie podstawa wymiaru zasiłku 
macierzyńskiego lub chorobowego, 
była niższa. 

– Jakie są tego konsekwen-
cje?

– Trzeba zwracać zawyżony 
zasiłek za cały okres nie objęty 
przedawnieniem, czyli w praktyce 
zwykle za cały okres pobierania 
tego świadczenia.

– Czy można przed tym się 
jakoś obronić?

– Tak. Można wnieść odwoła-
nie do sądu. Z mojej praktyki wni-
ka, że istnieje kilka skutecznych 
linii obrony w takiej sytuacji. Są to 
jednak sprawy bardzo trudne do 
wygrania, dlatego ocena realnych 
szans na powodzenia takiego od-
wołania zależy zawsze od okolicz-
ności konkretnego przypadku. 

adw. Anna 
Krawczyk-Koźmińska

Prawo

RODO – ewolucja czy rewolucja?
W piątek w całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce, zaczęły obowiązywać nowe 
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). I co teraz?

Po stronie administratorów 
danych osobowych nowe prawo 
wiąże się z wieloma obowiązkami, 
które – zwłaszcza na początku – 
mogą przytłaczać. Należy jednak 
pamiętać, że to przede wszystkim 
reforma dla nas. Reforma prooby-
watelska, która daje nam wszyst-
kim szereg nowych praw, z których 
musimy nauczyć się korzystać. Ale 
musimy też nabyć przekonanie, że 
prywatność jest wartością, o którą 
musimy dbać nawzajem.

Rewolucja w świadomości
RODO nie sprawiło, że nagle 

obudziliśmy się w innej rzeczywi-
stości, że świat jest inny. Wejście 
w życie RODO wywołało jednak 
ogromne zainteresowanie wokół 

tematu ochrony danych osobo-
wych. I to jest pierwszy, niewąt-
pliwy sukces tej reformy. Nasza 
rzeczywistość nie ulegnie zmianie 
tylko dlatego, że weszło w życie 
nowe prawo. Zmieni się ona dopie-
ro, kiedy zajdzie zmiana w świado-
mości. Zmiana w nas wszystkich.

– RODO nie będzie żadną re-
wolucją, jeśli nie dokona się ona 
w naszych głowach, jeśli nie zajdzie 
rewolucja w świadomości, jeśli nie 
zdamy sobie sprawy, nie nabierze-
my przekonania, że prywatność 
jest wartością, którą należy chro-
nić, że ochrona danych osobowych 
dotyczy nas wszystkich i wszyscy 
musimy o to dbać – mówi Jakub 
Płodzich z Ministerstwa Cyfryza-

cji.
RODO? Start!
Ogólne Rozporządzenie 

o Ochronie Danych Osobowych 
2016/679 (RODO) obejmuje swoim 
zastosowaniem wszystkie pod-
mioty prywatne i publiczne, któ-
re przetwarzają dane osobowe 
i w praktyce większość procesów 
przetwarzania danych. Główny 
cel reformy to lepsza ochrona na-
szych danych, ale i uwrażliwienie 
na to, że dane osobowe powinny 
być dobrze zabezpieczone.

Aby ułatwić życie wszystkim, 
których dotyczą nowe przepisy, 
Ministerstwo Cyfryzacji przygo-
towało m.in. przewodniki, ulot-
ki oraz filmy informacyjne „Oto 

RODO” (dostępne na You Tube). 
Nie daj się nabrać
Resort zwraca też uwagę na 

konieczność zachowania najwyż-
szej ostrożności w reagowaniu na 
wszelkie otrzymywane wiadomo-
ści związane z dostosowaniem or-
ganizacji do RODO. 

– Z informacji, jakie otrzy-
mujemy wynika, że obok licz-
nych wiadomości informujących 
o przetwarzaniu danych osobo-
wych są również takie, które mogą 
być ukierunkowane na oszustwa – 
ostrzegają urzędnicy.

Do wiadomości takich nale-
żą w szczególności: 

• Informacje zawierające linki 
bądź załączniki z dokumentami 
z których skorzystanie zapew-
nić ma pozornie pełną zgodność 
z RODO, a faktycznie może skutko-
wać zainstalowaniem tzw. wirusa.

Co zrobić, gdy taką wiadomość 
dostaniemy? Trzeba dokładnie się 
z nią zapoznać. Nie należy reago-
wać na wiadomości lub SMS-y 

z niewiadomego lub podejrzanego 
źródła.

• Oferty usług doradczych 
w obszarze ochrony danych oso-
bowych z informacją, że odmowa 
skorzystania z usług skutkować 
może złożeniem skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych. Może to być próba oszu-
stwa.

• Nieprawdziwe informacje 
o prawnej konieczności nabycia 
szaf zapewniających zgodność 
z RODO, krat w oknach, szczegól-
nych kategorii niszczarek, nakła-
dek na ekrany monitorów, kłódek 
oraz innych dedykowanych RODO 
rozwiązań. RODO nie stawia takich 
wymogów.

• Informacje o obowiązko-
wych egzaminach na Inspektorów 
Ochrony Danych, obowiązkowych 
certyfikatach oraz obowiązko-
wych szkoleniach. RODO nigdzie 
nie mówi o obowiązkowych egza-
minach czy szkoleniach.

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

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

 21 czerwca w tym samym miejscu mieszkańcy będą mogli oficjalnie powitać 
lato, biorąc udział w imprezie pod hasłem „Koncert na łące”. Początek o 18.00. W pro-
gramie m.in. konkurs na najpiękniejszy wianek, warsztaty pieczenia podpłomyków, 
zabawy i konkursy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Same Suki. Grupa wykonuje 
muzykę folk. Formacja pojawi się na scenie około 21.00. Organizatorem wydarzenia 
jest Stowarzyszenie „Zielona Lipa”.

 Wąbrzeźno
 „Dziecięce pasje” – to tytuł wystawy, której autorami są młodzi adepci sztuk 

plastycznych. Otwarcie ekspozycji odbędzie się w Wąbrzeskim Domu Kultury 4 czer-
wca o godzinie 17.00. Wstęp wolny. 

 5 czerwca w godz. 9.00-17.00 na pl. Jana Pawła II planowany jest „Jarmark sta-
roci”. 

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

 8 czerwca w godz. 9.00-18.00 na pl. Jana Pawła II planowany jest Jarmark Eko-
logiczny. Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszają lokalnych wytwórców 
produkujących metodami ekologicznymi, artystów, rzemieślników oraz podmioty 
podejmujące różnego rodzaju inicjatywy lokalne (koła gospodyń, stowarzyszenia). Mile 
widziani są też ogrodnicy oraz rolnicy, którzy zaprezentują mieszkańcom Wąbrzeźna 
i przyjezdnym gościom swoje plony. Zwieńczeniem imprezy będzie, rozpoczynający 
się od godziny 16.30, II maraton zumby pod okiem Katarzyny Sumińskiej, który orga-
nizowany jest w ramach Dni Wąbrzeźna. Podczas imprezy odbędą się również konkursy 
ekologiczne i kulinarne. Bliższych informacji udziela Dorota Otremba, kierownik Działu 
Animacji Kultury WDK, tel. 535 436 071. Zgłoszenia są przyjmowane do 31 maja. 

 Tego samego dnia o 17.00 w domu kultury zostanie otwarta wystawa war-
szawskiego malarza Andrzej Sobczyka. Ekspozycja nosi tytuł „Wąbrzeźno w malar-
stwie”. Wstęp wolny. 

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

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

 15 czerwca Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza najmłodszych do udziału 
w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej „Uśmiechnięte nutki”. Spotkanie 
z piosenką skierowane jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów zerówek. 
Celem festiwalu jest rozbudzenie zamiłowania do śpiewu, integrowanie środowisk 
przedszkolnych oraz wspólna zabawa. Osoby zainteresowane udziałem w przeglądzie 
zobowiązane są do nadesłania wypełnionej karty zgłoszenia do 1 czerwca br. na adres 
organizatora.

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

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

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Kulturalne świętowanie
REGION  Między 1 a 10 czerwca w woj. kujawsko-pomorskim 
zaplanowano szereg imprez związanych ze świętem woje-
wództwa. Co czeka na mieszkańców? 

Święto województwa od-
bywa się co roku, na pamiątkę 
wizyt w naszym regionie Jana 
Pawła II. Za każdym razem urząd 
marszałkowski, w porozumieniu 
z partnerami, organizuje pikniki, 
koncerty, festyny w różnych czę-
ściach kujawsko-pomorskiego.

Tegoroczna impreza ruszy 
1 czerwca. W Toruniu, na placu 
za urzędem marszałkowskim, 
planowany jest nocny pokaz ba-
lonów. Jedną z głównych atrakcji 
będzie plenerowy koncert „Pod 
Wspólnym Niebem” z udziałem 
gwiazd (2 czerwca na toruńskich 
Jordankach). Piosenki, których 
motywem przewodnim będzie 
niebo, zaśpiewają między innymi: 
Justyna Steczkowska, Stanisław 
Soyka, Natasza Urbańska, Skubas 
i Sławek Uniatowski. Dzień później 
na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej 
podczas koncertu „Wyspa kina” 
usłyszymy muzykę z filmów krę-
conych w regionie. Wystąpią mię-

dzy innymi: Wojciech Waglewski, 
Sonia Bohosiewicz, Janusz Radek, 
Daria Zawiałow, Buslaw, Justyna 
Święs i Joanna Czajkowska-Zoń.

W toruńskim Centrum Kul-
tury Dwór Artusa 6 czerwca od-
będzie się impreza „Pory Roku 
Vivaldiego z Mistrzem” z udzia-
łem Orkiestry Kameralnej „Ca-
pella Bydgostiensis”, skrzypka 
Jana Staniendy oraz uczniów 
szkół muzycznych. Tego same-
go dnia w Amfiteatrze Opery 
Nova w Bydgoszczy zaplanowa-
no koncert plenerowy „Operowe 
rendez-vous” w wykonaniu so-
listów, chóru i orkiestry Opery 
Nova pod batutą Macieja Figasa 
i Piotra Wajraka.

Ciekawie zapowiada się 
8 czerwca w Chełmnie. O 17.00 na 
rynku zaśpiewa Majka Jeżowska. 
Godzinę później planowana jest 
potańcówka międzypokolenio-
wa, a o 19.00 wystąpią tancerze: 
Jan Kliment i Lenka Klimentowa. 

Gwiazdą wieczoru będzie Anita 
Lipnicka. Artystka pojawi się na 
scenie o 20.30. 

Dzień później warto wybrać 
się do Grudziądza na Astrofe-
stiwal. Wydarzenie na Błoniach 
Nadwiślańskich będzie obfitować 
w takie atrakcje jak: multimedial-
na podróż na Marsa czy muzycz-
ne show astronomiczne. Na ko-
niec, o 22.00, na scenie pojawi się 
zespół Feel, znany z takich prze-
bojów jak: „Jak anioła głos” czy 
„No pokaż na co cię stać”. Tego 
samego dnia, o 19.30, na Starym 
Rynku we Włocławku wystąpi Na-
talia Kukulska. Z kolei 10 czerw-
ca w Inowrocławiu, około 19.30, 
w Parku Solankowym zaśpiewa 
Krystyna Prońko. 

Wstęp na wszystkie wydarze-
nia jest bezpłatny. Szczegółowy 
program imprezy można znaleźć 
na stronie www.kujawsko-po-
morskie.pl. 

(ToB)

Region

Marszałkowskie laury
W czerwcu zostaną przyznane Nagrody Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Najwięcej, bo 
31 zgłoszeń, dotyczy kultury. 

To najbardziej prestiżowe 
wyróżnienia, przyznawane za 
najwartościowsze dokonania 
w istotnych obszarach działal-
ności publicznej i społecznej, 
profesjonalnej i biznesowej.

– Nagrody trafią jak zwy-
kle w ręce najlepszych z najlep-
szych – osób i zespołów, które 
swoją aktywnością, zaangażo-
waniem i pracą służą rozwojowi 
regionu. Promujemy w ten spo-

sób twórcze, często nowatorskie 
przedsięwzięcia, warte naślado-
wania w wymiarze regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym, 
a przede twórcze i aktywne po-
stawy – tłumaczy marszałek 
Piotr Całbecki.

W tym roku wpłynęło aż 171 
kandydatur. Najwięcej propo-
zycji dotyczy kultury – 31. Gala 
wręczenia nagród już 19 czerw-
ca w Toruniu. 

oprac. (ToB)
fot. Urząd Marszałkowski/

Andrzej Goiński





Czwartek, 31 maja 2018

13:45 Elif

06:05 Cudowny świat przyrody 
 odc. 10 - serial 
06:35 Elif odc. 254 - serial  
07:30 Jaka to melodia?   
08:05 Bernadetta. Cud w Lourdes 
 - biografi czny 
10:00 Msza święta z kościoła pw. 
 Wniebowzięcia Najświętszej 
 Maryi Panny w Milówce 
12:20 Chrześcijanie w Syrii - reportaż 
12:40 Dzika Sri Lanka odc. 2 - serial 
13:45 Elif odc. 255 - serial 
14:40 Nie wierzcie bliźniaczkom 
 - komedia 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Golec uOrkiestra - 20-lecie 
 zespołu - koncert 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:35 Ojciec Mateusz odc. 251 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera Cykl 
 - reportaży 
22:20  śledczy Anity Gargas 
22:55 Mały wielki człowiek - western 
01:20 Wojsko-polskie.pl

05:25 Ukryta prawda odc. 241 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy  

08:45 Przyjaciele odc. 44 

 - serial 

09:15 Agent Cody Banks 

 - komedia sensacyjna 

11:30 Butch Cassidy i Sundance Kid 

 - western 

13:45 Dziewczyna i chłopak - wszystko 

 na opak - komediodramat 

15:35 Córka prezydenta odc. 1999, 

 - komedia romantyczna 

17:55 Opowieści na dobranoc 

 - komedia 

20:00 Kongo - przygodowy

22:15 Pamięć absolutna 

 - science fi ction 

00:45 Zaszczepieni - dokumentalny 

02:45 Moc magii odc. 145 

06:00 Interwencja  

06:15 Detektywi w akcji odc. 112- serial 

07:20 The Looney Tunes Show 

 odc. 13 - serial 

07:50 Gryf z krainy ciemności 

 - fantastyczny 

09:45 Przyjaciel Świętego Mikołaja II: 

 świąteczne szczeniaki - dla dzieci 

11:35 Król lew II: Czas Simby 

 - animowany 

13:20 Patriota - thriller 

15:15 K-19 - sensacyjny 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 427 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 428 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 208 - serial 

21:00 Przeznaczenie - thriller 

23:05 Radiowóz - akcji 

01:00 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 11

06:00 To moje życie! odc. 301 s. 4 

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 68 - serial 

08:00 Dziewczyny z St. Trinian 

 - komedia 

10:15 Alvin i wiewiórki II 

 - animowany 

11:50 Matylda - dla dzieci 

13:50 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

15:45 Guardians: Misja superbohaterów 

 - sensacyjny 

17:35 Hellboy - fantastyczny 

20:00 King Kong - przygodowy

23:55 Zagubiona przyszłość 

 - science fi ction 

01:35 Na jedwabnym szlaku 

 odc. 10 - serial 

02:10 Biesiada na cztery pory roku 

 odc. 1 - serial 

02:50 Biesiada na cztery pory roku 

 odc. 2 - serial 

03:30 Biesiada na cztery pory roku 

 odc. 3 - serial

08:00 Studio Kultura - rozmowy  
08:10 Dezerterzy odc. 82 
 - publicystyczny 
08:45 Informacje kulturalne
09:10 Braciszek - biografi czny  
11:00 Quo vadis? odc. 2 - serial 
12:00 Quo vadis? odc. 3 - serial 
12:55 Studio Kultura - rozmowy  
13:20 Zaległy urlop - obyczajowy 
14:25 Piosenka jest dobra na wszystko 
 - artystyczny 
15:25 Piosenka jest dobra na wszystko 
 - artystyczny 
16:30 Chuligan literacki odc. 81 
 - publicystyczny 
17:05 Constans - psychologiczny 
18:50 Wróblewski według Wajdy 
 - dokumentalny 
19:35 Budzik - animowany 
19:45 Wiatr - animowany 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 98,  
20:05 Znikający punkt - sensacyjny 
21:55 Scena klasyczna odc. 22 - recital 
22:40 Dziennik fi lozofa odc. 148 
22:55 Ostatni w Aleppo - dokumentalny 
00:10 Kawalerskie życie na obczyźnie 
 - obyczajowy 
02:05 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 579 - felieton 
06:55 Czy warto było tak żyć 
 - dokumentalny  
07:45 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 49 - serial 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 8  
08:35 Ukryte skarby odc. 22, - reportaż 
09:05 Korona królów odc. 35 - serial  
09:40 Korona królów odc. 36 - serial  
10:10 Jak było? odc. 12 
 - publicystyczny 
10:50 Flesz historii  
11:10 Archiwum zimnej wojny 
 odc. 5 - dokumentalny 
11:40 Klerycy w komunistycznej armii 
 - dokumentalny 
12:45 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:15 Sensacje XX wieku odc. 194,   
13:45 Sensacje XX wieku odc. 114,   
14:15 Encyklopedia II wojny światowej 
 - serial 
14:45 Koło historii odc. 27,  
15:15 Najdziwniejsza broń na świecie 
 odc. 5, - dokumentalny  
16:15 Cudze listy - dokumentalny 
17:20 Taśmy bezpieki odc. 52 
 - dokumentalny 
17:55 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 12 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 66,  
19:25 Sensacje XX wieku odc. 149,  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Ostatnia bitwa Wikingów 
 - dokumentalny 
21:40 Korona królów odc. 37 - serial 
22:15 Korona królów odc. 38 - serial 
22:45 Spór o historię odc. 128,  
23:30 Przerwana misja - dokumentalny 
00:35 Miasto skarbów odc. 13 - serial 

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:05 Zaufaj (w) Płocku. Przyszłość 
 zaczyna się dzisiaj - koncert 
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
10:30 Myśląc ojczyzna  - felieton  
10:40 Starożytne tajemnice Biblii 
 odc. 5 - serial 
11:15 Serce i oblicze Boga 
 - dokumentalny  
11:30 Święty na każdy dzień   
11:35 Hostia stała się ciałem, wino stało 
 się krwią - reportaż 
11:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
12:00 Jego śladami - obyczajowy 
13:40 Bioetyczny detektyw 
 odc. 13, - dokumentalny 
14:00 Sobowtór - obyczajowy  
15:45 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło”   
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Ja jestem z wami przez 
 wszystkie dni, aż do skończenia 
 świata - reportaż 
16:40 Procesja dziejów - reportaż 
17:00 Ja jestem Chlebem Żywym 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Superksięga odc. 12 s. 2 - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Jednego serca, jednego ducha 
 - koncert  
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

06:10 Koło fortuny  

06:50 Na dobre i na złe 

 odc. 709 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie 

11:20 Panorama  

11:30 Pogoda - fl esz Pogoda 

11:35 Pytanie na śniadanie 

 - ekstra odc. 71 

11:45 Dwa złote kolty - western 

14:00 Familiada  

14:35 Koło fortuny odc. 391

15:15 Rodzinka.pl odc. 237 s. 12 

 - serial 

15:45 Julie i Julia - komedia 

18:00 Panorama  

18:25 Pogoda  

18:30 Sport-telegram 

18:35 Trzecia połowa odc. 7 - serial 

19:05 Orły Nawałki odc. 1 - serial 

19:35 Na sygnale odc. 192 - serial 

20:10 Podstępne druhny 

 - komedia romantyczna 

21:45 Wysoka fala - dramat 

23:50 Summer Night  

 Schönbrunn 2018 - koncert 

01:20 Każdy chce być Włochem 

 - komedia romantyczna

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 5 

07:50 Doradca smaku odc. 16 kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2261 

10:55 Toy Story III - animowany 

12:45 Hugo i jego wynalazek 

 - przygodowy

15:25 Kochany urwis - komedia 

17:00 Film o pszczołach - animowany 

19:00 Fakty  

19:30 Sport 

19:40 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5327  

20:10 Doradca smaku odc. 10 kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2689 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 63 

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 15 

22:30 Książę w Nowym Jorku 

 - komedia  

00:55 Jack, pogromca olbrzymów 

 - fantastyczny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:35 Odlotowa przygoda 

 - animowany 

09:45 Asterix podbija Amerykę 

 - animowany 

11:30 Brzdąc w opałach - komedia 

13:45 Fantastyczna czwórka 

 - sensacyjny 

15:55 Syn Boży - biblijny 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 214 - serial 

20:10 Bruce Wszechmogący 

 - komedia romantyczna 

22:30 Pasja - dramat 

01:00 As w rękawie 

 - komediodramat

09:15 Agent Cody Banks 19:00 Policjantki 
i policjanci 17:35 Hellboy 16:30 Chuligan literacki 13:15 Sensacje XX wieku

15:15 Rodzinka.pl 08:00 Dzień Dobry TVN 19:30 Świat według 
Kiepskich

U schyłku II wojny światowej naziści organizują 
siły piekieł przeciwko nieprzyjaciołom. Tworzą 
czerwonoskórego demona. Po latach potwór zaczyna 
wykorzystywać nadprzyrodzone siły, by pomagać 
ludzkości.

12 ostatnich godzin życia Jezusa z Nazaretu. 
Narrację przeplatają sceny retrospektywne 
z młodości Chrystusa. Arcykapłani domagają 
się najwyższego wymiaru kary dla pojmanego 
przestępcy ukrzyżowania.

„Pasja”
(2004r.) Polsat 22:30

„Hellboy”
(2004r.) TV Puls 17:35



Piątek, 1 czerwca 2018

17:55 Leśniczówka

05:50 Telezakupy  
06:30 Elif odc. 255 - serial  
07:20 Komisariat odc. 13 - serial 
07:45 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Ojciec Mateusz odc. 251 - serial  
10:10 Klan odc. 3318  
10:35 Dookoła świata odc. 6, - reportaż 
11:05 Doktor Quinn odc. 9 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy
12:30 Agropogoda Pogoda 
12:40 Dzika Sri Lanka odc. 3 - serial 
13:50 Elif odc. 256 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 125 kulinarny 
15:15 Alarm!   
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:50 Kulisy paryskiego luksusu 
 - dokumentalny 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
17:55 Leśniczówka odc. 27 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 28 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 35 
21:30 Big Music Quiz odc. 1
22:35 Gra z fortuną Romans

05:20 Ukryta prawda odc. 242 - serial 

06:25 Szpital odc. 326 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 45 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 s. 2- serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 7 s. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 601 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 46 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 500 - serial 

14:55 Szpital odc. 327 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 s. 2- serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 5 - serial 

17:55 Dr House odc. 5 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 602 - serial 

20:00 Jak wytresować smoka 

 - animowany 

22:05 Pieniądze to nie wszystko 

 - komedia 

00:20 Uprowadzona odc. 1 - serial  

01:25 Moc magii odc. 146

06:00 Detektywi w akcji odc. 113- serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 13 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 1 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 6 - serial  
09:00 Detektyw Monk odc. 12 - serial  
10:00 Na patrolu odc. 11 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 12 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 7 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 13 - serial 
13:00 Galileo odc. 688 
14:00 Galileo odc. 689 
15:00 Detektywi w akcji odc. 182- serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 154 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 155 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 428 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 429 - serial 
20:00 4.3.2.1 - thriller 
22:30 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 205 - serial 
23:30 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 206 - serial 
00:35 Bestie z Morza Beringa 
 - science fi ction 
02:20 Interwencja

06:00 To moje życie! odc. 302 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 69 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 54 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 24 s. 4 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 5 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 12 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 76 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 12 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 12 - serial 
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 373 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 374 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 54 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 55 s. 2 - serial 
20:00 Żądza śmierci - sensacyjny 
21:55 Gunman: Odkupienie - sensacyjny 
00:05 Ghost Rider - sensacyjny 
02:15 Dyżur - dokumentalny

08:00 Studio Kultura - rozmowy  
08:20 Życie rodzinne Program studyjny 
08:30 Irytujące buczenie lodówki  - 
krótkometrażowy 
08:35 Nalepioki - animowany 
08:40 Życie rodzinne Program studyjny 
08:45 Fochy - dokumentalny 
08:55 Życie rodzinne Program studyjny 
09:00 Jutro mnie tu nie będzie  - 
krótkometrażowy 
09:35 Fast Food  - krótkometrażowy 
10:00 Złota kaczka Baśń fi lmowa 
11:00 Jacek i Agatka odc. 1 
 - bajka dla dzieci 
11:05 Jacek i Agatka odc. 2 
 - bajka dla dzieci 
11:10 Jacek i Agatka odc. 3 
 - bajka dla dzieci 
11:20 Jacek i Agatka odc. 4 
 - bajka dla dzieci 
11:25 Jacek i Agatka odc. 6 
 - bajka dla dzieci 
11:30 Jacek i Agatka odc. 7 
 - bajka dla dzieci 
11:35 Jacek i Agatka odc. 8 
 - bajka dla dzieci 
11:50 Szalony zegar - animowany 
12:10 Wszystko powiem Lilce! 
 - obyczajowy 
13:20 Studio Kultura - rozmowy  
13:40 Laureaci konkursu im. Henryka 
 Wieniawskiego odc. 7, - koncert 
14:35 Pegaz odc. 75 kulturalny 
15:40 Czarny kot - horror 
17:00 Wrony - dramat 
18:15 Każda twarz ma imię 
 - dokumentalny 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 93,  
20:05 Sils Maria - dramat 
22:15 Tygodnik kulturalny  
23:05 Dziennik fi lozofa odc. 149 
23:20 Laureaci konkursu im. Henryka 
 Wieniawskiego odc. 7, - koncert 
00:20 Znikający punkt - sensacyjny

06:50 Był taki dzień odc. 580 - felieton 
07:00 Cudze listy - dokumentalny  
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 9  
08:40 Tajemnice klasztornych skarbców 
 odc. 2, - dokumentalny 
09:15 Korona królów odc. 37 - serial  
09:45 Korona królów odc. 38 - serial  
10:20 Śladami zbrodni i walki 1944-
1956 odc. 11 - serial  
10:50 Podróże z historią odc. 40 s. 4,  
11:25 Taśmy bezpieki odc. 52 
 - dokumentalny  
12:00 Tolek, Banan i inni 
 - dokumentalny 
13:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:35 Sensacje XX wieku odc. 66,   
14:05 Sensacje XX wieku odc. 149,   
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 14 - serial 
15:20 Opowieść o Indiach odc. 5, 
 - dokumentalny  
16:30 Być w cieniu - dokumentalny 
17:25 Prezydent - dokumentalny 
17:55 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 13 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 188,  
19:25 Sensacje XX wieku odc. 151,  
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 40, - reportaż 
20:30 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 3 - serial 
21:35 Korona królów odc. 39 - serial 
22:05 Korona królów odc. 40 - serial 
22:35 Szerokie tory odc. 69  
23:15 Redaktor - dokumentalny 
00:10 Tulipan odc. 1 - serial

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Procesja dziejów - reportaż  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Superksięga odc. 12 s. 2 - serial  
09:10 Ja jestem z wami przez wszystkie 
 dni, aż do skończenia 
 świata - reportaż  
09:40 Święty na każdy dzień   
09:45 Duc in altum   
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Głos Polski  - felieton  
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 9 - serial 
11:50 Przypowieści Jezusa - serial 
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Filmowe życiorysy Cykl 
 - reportaży 
13:05 Święty na każdy dzień   
13:10 Jego śladami - obyczajowy  
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 - serial  
17:00 Fundusze Europejskie - dostępne 
 dla wszystkich odc. 4 
 - edukacyjny  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
19:30 Latający dom Serial animowany 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna  - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Głos serca odc. 16 - serial 
22:40 Wyznanie - obyczajowy

06:05 Za marzenia odc. 12 - serial 
06:55 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 11 - serial 
07:20 Na sygnale odc. 68 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz odc. 1369Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie  
11:25 Trzecia połowa odc. 6 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1874 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 145 - serial 
14:00 Coś dla Ciebie - publicystyczny 
14:25 Zakupy pod kontrolą 
 odc. 10 poradnikowy 
15:00 Za marzenia odc. 12 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła odc. 19 - serial 
18:00 Panorama odc. 3028 
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram odc. 5128, 
18:35 Trzecia połowa odc. 8 - serial 
19:05 Orły Nawałki odc. 2 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1874 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1875 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial 
21:45 Rodzinka.pl odc. 238 s. 12 
 - serial 
22:20 La La Poland odc. 6
23:15 Iskander odc. 3 - serial 
00:15 Podstępne druhny 
 - komedia romantyczna

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 5 

07:50 Doradca smaku odc. 10 kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2262 

10:55 Ukryta prawda odc. 549 - serial  

12:00 Szkoła odc. 291 - serial  

13:00 Szpital odc. 435 - serial  

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 3 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 14 

16:00 Szkoła odc. 292 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 550 - serial 

18:00 Szpital odc. 436 - serial 

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5328  

20:00 Transformers: Wiek zagłady 

 - science fi ction 

23:25 Księga ocalenia - science fi ction 

01:55 Kuba Wojewódzki odc. 9 s. 11

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

08:00 Trudne sprawy odc. 692 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 488 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 489 - serial 

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 47 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 820 - serial 

12:00 Gliniarze odc. 171 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 737 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2702 - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 783 - serial 

15:45 Polska - Francja Siatkówka  

18:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2703 - serial 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 240 - serial 

20:00 Krudowie - animowany 

22:10 Sahara - przygodowy

00:55 Błogosławiona - horror 

02:55 Tajemnice losu odc. 3012

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 22:15 Tygodnik kulturalny 08:10 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

19:35 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Johnny jest kaskaderem. Chce ratować chorego 
ojca i ukochaną Roxanne. Gdy zjawia się 
wysłannik piekieł, Mefi stofeles, który za okazaną 
pomoc żąda jego duszy, Johnny decyduje się 
podpisać cyrograf.

Historia wielkiej przyjaźni między młodym Wikingiem 
a legendarną, okrutną bestią, która w rzeczywistości 
okazuje się niegroźnym, płochliwym stworzeniem.

„Ghost Rider”
(2007r.) TV Puls 20:00

„Jak wytresować smoka”
(2010r.) TVN 7 20:00
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17:25 Jaka to melodia?

05:55 Sprawa dla reportera Cykl 
 - reportaży  
06:55 Weterynarze z sercem 
 odc. 42 - serial 
07:25 Pełnosprawni  sportowy 
07:50 Rok w ogrodzie  poradnikowy 
08:10 Rok w ogrodzie extra  
 poradnikowy 
08:35 Jaka to melodia?   
09:10 Studio Raban Program redakcji 
katolickiej dla młodzieży 
09:35 Rodzinny ekspres 
 odc. 35 poradnikowy 
10:00 Zakochaj się w Polsce odc. 71 
10:30 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 9 - publicystyczny 
10:40 Trzecia połowa odc. 11 - serial  
11:40 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 35 
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 11 - serial  
13:35 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 126 kulinarny 
14:05 Ojciec Mateusz odc. 251 - serial  
15:05 Wojenne dziewczyny 
 odc. 24- serial  
15:55 Sisi odc. 1, Serial kostiumowy 
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
17:55 Od Opola do Opola odc. 8
18:55 Orły Nawałki odc. 8 - serial 
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Program katolicki Kościół i religia 
20:25 Komisarz Alex odc. 141 - serial 
21:25 Skyfall - sensacyjny  
23:55 Gala boksu zawodowego 
 w Rzeszowie Boks  
01:15 Zdradzona przyjaźń - thriller

05:45 Ukryta prawda 

 odc. 243 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy  

08:55 Przepis na życie 

 odc. 5 s. 5 - serial 

10:00 Przepis na życie 

 odc. 6 s. 5 - serial 

11:10 Columbo odc. 5 s. 4 - serial 

12:50 Dziewczyna i chłopak - wszystko 

 na opak - komediodramat 

14:45 Tomcio Grubasek - komedia 

16:50 Opowieści na dobranoc 

 - komedia 

19:00 W rytmie hip-hopu  

 - melodramat 

21:25 48 godzin - komedia sensacyjna 

23:30 I stanie się koniec - sensacyjny 

02:00 Moc magii odc. 147 

04:10 Druga strona medalu odc. 1

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 51 - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 52 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 1 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 2 - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 16 - serial 
08:35 Tom i Jerry Show odc. 1 - serial 
09:00 Przyjaciel Świętego Mikołaja II: 
 świąteczne szczeniaki - dla dzieci 
10:50 Policjantki i policjanci 
 odc. 425 - serial 
11:50 Policjantki i policjanci 
 odc. 426 - serial 
12:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 427 - serial 
13:55 STOP Drogówka 
 odc. 168 policyjny 
15:00 The Rendezvous - sensacyjny 
17:00 Domy za grube miliony 
 odc. 1 - serial 
18:00 Żona dla milionera odc. 1 
19:00 Galileo odc. 690 
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 428 - serial 
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 429 - serial 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 207 - serial 
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 208 - serial 
00:15 Aftershock. Miasto chaosu 
 - thriller 
02:00 Galileo: Tajemnicze historie 
 odc. 12

06:00 Skorpion odc. 18 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 61 s. 3 

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 23 - serial 

08:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 52 s. 2 - serial 

09:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 53 s. 2 - serial 

10:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 54 s. 2 - serial 

11:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 55 s. 2 - serial 

12:55 Alvin i wiewiórki II - animowany 

14:45 Hellboy - fantastyczny 

17:20 Jurassic Park - przygodowy

20:00 Cena powrotu - sensacyjny 

21:55 Transporter: Nowa moc - akcji 

23:50 S.W.A.T. Jednostka Specjalna 

 - sensacyjny 

02:05 Taki jest świat  

02:55 Biesiada na cztery pory roku 

 odc. 7 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 27, Serial 

09:05 Historia festiwali opolskich odc. 6 

10:00 Odyseja fi lmowa odc. 14 - serial 

11:15 Znachor - dramat 

13:40 Adela jeszcze nie jadła kolacji 

 - komedia kryminalna 

15:35 Film fabularny - obyczajowy 

16:00 Wydarzenie aktualne - reportaż 

16:40 Kobieta w oknie - kryminalny 

18:25 Dranie w kinie odc. 31 

19:05 Brian Johnson: Życie w trasie - 

 Nick Mason odc. 1 - serial 

20:00 Dobry rok - komediodramat 

22:10 Black Sabbath - The End 

 of the End - dokumentalny 

23:55 Ostatni kat - dramat 

01:45 Tylko kochankowie przeżyją 

 - horror 

03:55 Nieobecność - dokumentalny

06:50 Był taki dzień odc. 581 -  - felieton 
07:00 Bareizm - dokumentalny 
08:10 Regiony z historią 
 odc. 1 - dokumentalny 
08:30 Podróże z historią odc. 40 s. 4,   
09:10 Sposób na Alcybiadesa 
 odc. 3- serial 
10:15 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 129 kulinarny 
10:45 Wielki test z historii. Polskie 
 powstania - quiz 
12:25 Sprint przez historię Przemysława 
 Babiarza odc. 7 
12:55 Życie odc. 1 - serial 
13:55 Szerokie tory odc. 62  
14:35 Wielka gra odc. 134 
15:25 Spór o historię odc. 176,  
16:05 Sen o morzach i koloniach 
 - dokumentalny 
16:55 Marzyciele odc. 5  
17:30 Noce i dnie odc. 2 - serial 
18:45 Ostatnia bitwa Wikingów 
 - dokumentalny  
19:55 Było, nie minęło - ekstra odc. 4,  
20:30 Ekstradycja odc. 7 s. 3 - serial 
21:35 Dziewczyna bez twarzy - reportaż 
22:15 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 4, - dokumentalny  
23:20 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 3 - serial

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:00 Sanktuarium Dobrej Matki 
 Marsylczyków de la Garde 
 - dokumentalny 
09:30 Niezwykłości przyrody Nowej 
 Zelandii Cykl - reportaży 
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Myśląc ojczyzna  - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień   
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 Kropelka radości - dla dzieci  
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
12:50 Porady medyczne Bonifratrów 
13:20 Siódmy sakrament   
13:45 Ocalić od zapomnienia Cykl 
 - reportaży  
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Głos serca odc. 16 - serial  
14:40 Kartka z kalendarza - muzyczny  
14:45 Wierzę w Boga   
15:00 XXII Spotkanie Młodych 
 Lednica 2000  
15:30 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
15:40 Święty na każdy dzień   
15:45 Spotkania z ekologią 
 odc. 20 ekologiczny  
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Próba wiary - serial 
17:00 XXII Spotkanie Młodych 
 Lednica 2000  
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza   
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna  - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  

05:40 Koło fortuny  
06:15 Na sygnale odc. 193 - serial 
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1871 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1872 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:40 Pytanie na śniadanie  
10:50 Pogoda - fl esz odc. 238Pogoda 
10:55 M jak miłość odc. 1376 - serial 
11:55 M jak miłość odc. 1377 - serial 
12:50 Królowie Zatoki Kalifornijskiej 
 - dokumentalny 
14:00 Familiada  
14:35 Koło fortuny  
15:20 Kabarety - kabaret 
16:20 Rodzinka.pl 
 odc. 238 s. 12 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę  
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram odc. 5129, 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
 - felieton 
18:40 Postaw na milion  
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka  
20:05 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 128, - quiz 
21:35 Czas śmierci odc. 2 - serial 
22:35 Rodzinka.pl 
 odc. 238 s. 12 - serial 
23:10 Sprawa zamknięta - thriller 
00:50 Julie i Julia - komedia 
02:55 Wydarzyło się w Teksasie 
 - kryminalny

05:40 Mango - Telezakupy  

07:50 Wyjątkowa chwila odc. 7  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1080 

11:00 Na Wspólnej odc. 2686 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2687 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2688 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2689 - serial  

12:50 Ugotowani odc. 9 s. 12  

13:50 Druga twarz odc. 2 s. 2 

14:50 Iron Majdan odc. 3

15:55 Domowe rewolucje odc. 2 s. 2 

16:55 Projekt Lady odc. 2 s. 3  

17:55 Tu się gotuje! 

 odc. 12 s. 2 kulinarny 

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 15  

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5329  

20:00 Poznaj naszą rodzinkę - komedia 

22:05 Sex Story 

 - komedia romantyczna 

00:20 Ring II - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:45 Kacze opowieści: poszukiwacze 

 zaginionej lampy - animowany 

09:15 My3 odc. 27, 

 - dla dzieci i młodzieży 

09:45 My3 odc. 28, 

 - dla dzieci i młodzieży 

10:15 Ewa gotuje odc. 294 kulinarny 

10:50 Wakacje Mikołajka - komedia 

12:55 Sahara - przygodowy

15:45 Polska - Chiny Siatkówka  

17:45 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 71 dokumentalna 

18:20 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 72 dokumentalna 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 105 - serial 

20:05 Będzie się działo - Dzień Dziecka 

 - koncert 

22:05 X-Men - science fi ction 

00:20 Stoker - thriller 

02:40 Tajemnice losu odc. 3013

10:00 Przepis na życie 13:55 STOP Drogówka 08:55 Lombard. Zycie pod 
zastaw

08:00 Wszystkie 
stworzenia duże i małe

10:15 Okrasa łamie 
przepisy

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

Po dziesięciu latach małżeństwa Pam i Greg muszą 
zdobyć uznanie dyrektorki prywatnej szkoły, uporać 
się z kierownikiem budowy domu oraz dziadkami 
Pam. Ponadto ich związek zostaje wystawiony na 
próbę.

Nastoletnia Sara, której pasją jest balet, po 
przeprowadzce do Chicago poznaje Dereka, 
gwiazdora klubu hip-hopowego. Na drodze do 
szczęścia młodych stają uprzedzenia rasowe.

„W rytmie hip-hopu”
(2001r.) TVN 7 19:00

„Poznaj naszą rodzinkę”
(2010r.) TVN 20:00



Niedziela, 3 czerwca 2018

05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3318  
06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojsko-polskie.pl  
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach  
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Ziarno odc. 664 
09:45 Gen innowacyjności odc. 8 
10:00 Weterynarze z sercem 
 odc. 43 - serial 
10:25 Leśniczówka odc. 27 - serial  
10:55 Leśniczówka odc. 28 - serial  
11:30 „Jestem” - reportaż 
 z Lednicy 2018 - reportaż 
11:55 Między ziemią a niebem  
12:00 Anioł Pański  
12:15 Między ziemią a niebem  
12:45 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 9 - publicystyczny 
12:55 BBC w Jedynce 
 - zapowiedź programu 
13:00 Błękitna Planeta II 
 odc. 5 - serial 
14:05 Droga do Rosji 
 odc. 14 piłkarski 
14:40 Sisi odc. 1, Serial kostiumowy  
15:40 Brazylia - Chorwacja 
 - piłka nożna  
15:55 Brazylia - Chorwacja 
 - piłka nożna  
16:50 Teleexpress  
17:00 Brazylia - Chorwacja 
 - piłka nożna  
17:55 Brazylia - Chorwacja 
 - piłka nożna  
18:40 Jaka to melodia?  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 25- serial 
21:00 Wojenne dziewczyny 
 odc. 26- serial 
21:55 Za głosem serca - dramat 
23:35 Od Opola do Opola odc. 8 
00:25 Wielkie legendy mundiali 
 -  piłkarski

06:00 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 1 - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 2 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 3 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 4 - serial 

08:05 Tom i Jerry Show odc. 1 - serial 

08:35 Tom i Jerry Show odc. 2 - serial 

09:00 Król lew II: Czas Simby 

 - animowany 

10:40 Galileo odc. 690 

11:45 Samotny wilk McQuade 

 - sensacyjny 

13:55 K-19 - sensacyjny 

16:50 Duch II: druga strona - horror 

19:00 Galileo odc. 691 

20:00 Gangi Nowego Jorku - sensacyjny 

23:35 3000 mil do Graceland 

 - komedia kryminalna 

02:00 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 13

06:00 Skorpion odc. 19 s. 2 - serial 

06:55 Przygody Merlina 

 odc. 4 s. 3- serial 

07:55 Iniemamocni - animowany 

10:20 Jurassic Park - przygodowy

12:55 Zaklęta w widmo 

 - fantastyczny 

14:55 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

16:25 King Kong - przygodowy

20:00 Dziedzictwo krwi 

 - akcji 

21:50 Likwidator - sensacyjny 

23:55 Zakon - przygodowy

01:30 Uwikłana odc. 13 - serial 

02:50 Taki jest świat 

 odc. 61 s. 3 

08:00 Panna z mokrą głową 
 odc. 1- serial 
08:40 Panna z mokrą głową 
 odc. 2- serial 
09:25 Sekretne życie Albana Berga 
 - dokumentalny 
10:20 Trzeci punkt widzenia 
 odc. 239 - publicystyczny 
10:55 Dobry rok - komediodramat  
13:05 Party przy świecach - komedia 
14:10 Chuligan literacki 
 odc. 82 - publicystyczny 
14:40 Nienasyceni odc. 27 
 - publicystyczny 
15:10 Gianni Schicchi Woody’ego 
 Allena - za kulisami 
 - dokumentalny 
15:40 Gianni Schicchi Opera 
16:50 Rzecz Polska odc. 4  
17:15 Studio Kultura - niedziela z...  
18:10 Dzień jego powrotu 
 - spektakl teatralny 
20:00 Układ zamknięty - thriller 
22:05 Scena alternatywna 
 odc. 63, - muzyczny 
22:35 Trzeci punkt widzenia 
 odc. 239 - publicystyczny 
23:15 Marina Abramović. Artystka 
 obecna - dokumentalny 
01:15 Dżem - Rawa Blues 
 Festival 2016 - koncert

06:50 Był taki dzień odc. 582 -  - felieton 

06:55 Gdziekolwiek będę... 

 - dokumentalny 

08:05 Cioteczka Hania - dokumentalny 

09:05 Chłop i baba odc. 3 - serial 

09:35 Chłop i baba odc. 4 - serial 

10:05 Okrasa łamie przepisy 

 odc. 130 kulinarny 

10:40 Źródła naszej cywilizacji 

 odc. 5, - dokumentalny 

11:45 Dzikie Chiny odc. 5 - serial 

12:45 Transsyberyjska wyprawa Joanny 

 Lumley odc. 2, - dokumentalny 

13:45 Szerokie tory odc. 63  

14:25 Pani minister tańczy - komedia 

16:20 Wielka gra odc. 135 

17:20 Ex libris  

17:45 Noce i dnie odc. 3 - serial 

18:50 Kulisy II wojny światowej 

 odc. 3 - serial  

19:55 Gracze - sensacyjny 

21:45 Wielki test z historii. Droga 

 do wolności - quiz 

23:35 Śmieciarz odc. 3 - serial 

01:10 Historia świata według Andrew 

 Marra odc. 4, - dokumentalny

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień   
08:30 Kolumb - wyprawa na koniec 
 świata - animowany 
09:00 Myśląc ojczyzna  - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 - dla dzieci  
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza   
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
10:40 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 4 - serial 
11:25 Mówią, że po okropnościach 
 Auschwitz nie można już wierzyć 
 w Boga - reportaż 
11:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial  
12:00 Anioł Pański  
12:20 Wieś - to też Polska - rolniczy
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:10 Tylko chmury poruszają gwiazdy 
 - dramat 
15:40 Gospodarcze fi lary niepodległości 
 odc. 1 - dokumentalny 
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 - koncert życzeń - muzyczny  
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 - koncert Reprezentacyjnego 
 Zespołu Artystycznego Wojska 
 Polskiego - koncert  
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. 10 - serial 
22:20 Jerash - starożytne miasto 
 Jordanii - reportaż  
22:35 Święty na każdy dzień   
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 

05:40 Koło fortuny  
06:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1873 - serial 
06:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1874 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1875 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:40 Świt ludzkości - dokumentalny 
11:35 Droga do Rosji -  piłkarski 
12:15 Zaproszenie dla rewolwerowca 
 - western 
14:00 Familiada  
14:35 Koło fortuny  
15:20 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 129, - quiz 
16:50 Kocham cię, Polsko! 
 - kulisy - quiz 
16:55 Bake off - Ale przepis 
 odc. 34 kulinarny 
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 709 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram odc. 5130, 
18:35 Za marzenia odc. 12 - serial 
19:30 Rodzinka.pl 
 odc. 238 s. 12 - serial 
20:05 La La Poland  
21:05 Międzynarodowy Festiwal 
 Talentów im. Anny German 
 - Zielona Góra 2018 - festiwal 
22:00 Międzynarodowy Festiwal 
 Talentów im. Anny German 
 - Zielona Góra 2018 - festiwal 
23:15 Wydarzyło się w Teksasie 
 - kryminalny

05:45 Mango - Telezakupy  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1081 

11:00 Iron Majdan odc. 4

12:00 Co za tydzień odc. 852 

12:40 36,6 °C odc. 2 s. 3 poradnikowy 

13:40 Trzej muszkieterowie 

 - przygodowy

15:50 101 dalmatyńczyków - komedia 

18:00 Ugotowani odc. 10 s. 12 

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5330  

20:00 Olimp w ogniu - thriller 

22:25 Transformers: Wiek zagłady 

 - science fi ction  

01:55 Sekrety lekarzy odc. 2 s. 4  

02:55 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 15

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
07:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 9 - serial 
08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 10 - serial 
08:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 11 - serial 
09:10 My3 odc. 29, 
 - dla dzieci i młodzieży 
09:35 Wędrówki z dinozaurami 
 - animowany 
11:30 Bella i Sebastian II - przygodowy
13:35 Krudowie - animowany 
15:45 Polska - Niemcy Siatkówka  
17:45 Nasz nowy dom odc. 47 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Państwo w państwie 
 odc. 275 - publicystyczny 
20:05 Sopocki Hit Kabaretowy 2017 - 
 Życie jest piękne - kabaret 
22:05 Pan i pani Smith 
 - komedia sensacyjna 
00:45 Kingsman: Tajne służby 
 - sensacyjny

05:30 Ukryta prawda odc. 244 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy  

08:40 Przyjaciele odc. 45 - serial 

09:15 Przepis na życie 

 odc. 7 s. 5 - serial 

10:15 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 5 - serial 

11:15 Columbo odc. 3 s. 4 - serial 

13:20 Na tropie Marsupilami - komedia 

15:40 Butch Cassidy i Sundance Kid 

 - western 

17:55 Jak wytresować smoka 

 - animowany 

20:00 Pamięć absolutna - science fi ction 

22:25 Strzelec odc. 10 - serial 

23:30 Aeon Flux - science fi ction 

01:20 Moc magii odc. 148

10:15 Przepis na życie 10:40 Galileo

10:20 Jurassic Park 14:10 Chuligan literacki 10:05 Okrassa łamie 
przepisy

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

Małżonkowie John i Jane są płatnymi zabójcami, lecz 
ukrywają to przed sobą, wiodąc z pozoru nudne życie. 
Wszystko zmienia się, gdy otrzymują nowe zlecenie  
on ma zabić Jane, a ona  Johna.

Nowy Jork, 1932 r. Artystka wodewilowa dostaje 
rolę w fi lmie, do którego zdjęcia powstaną na 
tajemniczej wyspie. Uprowadzona i złożona 
w ofi erze olbrzymiemu gorylowi kobieta wzbudza 
jego uczucie.

„King Kong”
(2005r.) TVP1 16:05

„Pan i Pani Smith”
(2005r.) Polsat 22:05
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18:00 Klan

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 256 - serial  
07:20 Komisariat odc. 14 - serial 
07:45 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 11 - serial  
10:30 Polska Molskiej odc. 1 kulinarny 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 65 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:40 Błękitna Planeta II odc. 5 - serial  
13:55 Ogłoszenie składu reprezentacji 
 Polski na Mistrzostwa Świata 
 w Rosji 2018 - piłka nożna  
15:15 Alarm!   
15:30 Wiadomości  
15:40 Pogoda  
15:55 Leśniczówka odc. 27 - serial  
16:15 Leśniczówka odc. 28 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3319 
18:30 Od Opola do Opola  
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:35 Pożegnania - spektakl teatralny 
22:00 Warto rozmawiać 
 - publicystyczny  
23:00 Wielkie legendy mundiali 
 -  piłkarski 
23:35 Dzieci żołnierze - nowa wojna 
 - dokumentalny 
00:55 Za głosem serca - dramat

05:20 Ukryta prawda odc. 245 - serial 

06:25 Szpital odc. 327 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 46 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 s. 2- serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 602 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 47 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 501 - serial 

14:55 Szpital odc. 328 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 3- serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 9 s. 5 - serial 

17:55 Dr House odc. 6 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 603 - serial 

20:00 Notatki o skandalu - obyczajowy 

21:55 Uprowadzona odc. 2 - serial 

22:55 Wiecznie żywy - horror 

01:00 Moc magii odc. 149

06:00 Detektywi w akcji odc. 114- serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 1 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 2 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 7 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 13 - serial 
10:00 Na patrolu odc. 13 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 14 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 8 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 14 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 183- serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 106 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 184- serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 156 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 157 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 429 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 365 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 157 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 4 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 5 - serial 
22:00 Galileo odc. 690 
23:00 Galileo odc. 691 
00:00 Champion - dramat

06:00 To moje życie! odc. 303 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 70 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 55 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 5 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 5 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 12 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 77 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 12 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 12 - serial 
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 374 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 375 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 55 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 56 s. 2 - serial 
20:00 Centurion - sensacyjny 
21:55 Aleksander - dramat 
01:30 Taki jest świat

08:00 Studio Kultura - rozmowy  
08:15 Rzecz Polska odc. 4  
08:40 Wrony - dramat 
09:55 Dziewczyna i gołębie 
 - obyczajowy 
11:00 Quo vadis? odc. 4 - serial 
13:00 Studio Kultura - rozmowy  
13:20 Wielki bieg - dramat 
15:10 Bezpośrednie połączenie 
 - obyczajowy 
16:10 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 531 kulturalny 
17:05 Leśmian - biografi czny 
18:35 United Kingdom of Pop 
 odc. 2, - dokumentalny 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Szukając Vivian Maier 
 - dokumentalny 
21:35 Blue Jasmine - dramat 
23:20 Z perspektywy dziecka 
 odc. 5 - studyjny 
23:25 Mali obywatele  
 - krótkometrażowy 
23:40 Z perspektywy dziecka 
 odc. 5 - studyjny 
23:41 Agnieszka  - krótkometrażowy 
23:45 Z perspektywy dziecka 
 odc. 5 - studyjny 
23:50 Smutne potwory  
 - krótkometrażowy 
00:30 Dziennik fi lozofa odc. 150 
00:45 Czarnoksiężnik z krainy U.S. 
 - animowany 
01:15 Którędy po sztukę 
 odc. 48 - publicystyczny

06:50 Był taki dzień odc. 583 -  - felieton 
07:00 Nocna zmiana - dokumentalny 
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 10  
08:40 Tajemnice, zamki 
 i podziemia odc. 2
09:15 Korona królów odc. 39 - serial  
09:45 Korona królów odc. 40 - serial  
10:20 Życie odc. 1 - serial  
11:15 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 40, - reportaż 
11:50 Zawrócony Tragi- komedia 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 188,   
14:05 Sensacje XX wieku odc. 151,   
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 59 - serial 
15:00 Spór o historię odc. 45,  
15:40 Transsyberyjska wyprawa Joanny 
 Lumley odc. 2, - dokumentalny  
16:40 Ex libris  
17:05 Flesz historii  
17:30 Zaklęty dwór odc. 1 - serial 
18:40 Sensacje XX wieku odc. 101,  
19:15 Sensacje XX wieku odc. 120,  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Tian Anmen - zakazana pamięć 
 - dokumentalny 
21:35 Korona królów odc. 41 - serial 
22:05 Korona królów odc. 42 - serial 
22:40 Sidła strachu - dokumentalny 
23:35 Lady Liberty. Narodziny symbolu 
 - dokumentalny

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Wieś - to też Polska - rolniczy
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:30 Niezwykłości przyrody Nowej 
 Zelandii Cykl - reportaży 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna  - felieton  
11:35 Młodzi światu Cykl - reportaży 
11:45 Kartka z kalendarza - muzyczny  
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień   
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 - koncert Arki Noego - koncert 
13:10 Przypowieści Jezusa - serial 
13:20 - koncert życzeń - muzyczny  
14:10 Trinity Goodheart - dramat 
15:40 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury - reportaż  
16:55 Świadkowie - serial  
17:20 Święty na każdy dzień   
17:25 Kartka z kalendarza - muzyczny  
17:30 Spotkanie Rodziny Radia 
 Maryja w Sanktuarium 
 Matki Bożej w Krzeszowie  
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna  - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 76 - serial  
22:55 Nocna zmiana - dokumentalny

06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial 
07:00 Program katolicki Kościół i religia 
07:20 Na sygnale odc. 69 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:15 Pytanie na śniadanie  
11:25 Trzecia połowa odc. 7 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1875 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 146 - serial 
14:00 Świt ludzkości - dokumentalny 
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła odc. 20 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram odc. 5131, 
18:35 Trzecia połowa odc. 9 - serial 
19:05 Orły Nawałki odc. 3 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1875 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1876 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 38 -  - felieton 
20:50 Mała matura 1947 odc. 1 - serial 
21:45 Za marzenia odc. 13 - serial 
22:45 Tylko jedno spojrzenie 
 odc. 5 - serial 
23:50 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 292 s. 14 - serial 
00:45 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial

05:40 Uwaga! odc. 5330   
06:15 Mango - Telezakupy  
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 14 s. 2 poradnikowy 
07:55 Akademia ogrodnika 
 odc. 14 poradnikowy 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2263 
10:55 Tu się gotuje! 
 odc. 12 s. 2 kulinarny  
11:00 Ukryta prawda odc. 550 - serial  
12:00 Szkoła odc. 292 - serial  
13:00 Szpital odc. 436 - serial  
14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 
 odc. 4 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje 
 odc. 10 s. 14 
16:00 Szkoła odc. 293 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 551 - serial 
18:00 Szpital odc. 437 - serial 
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:50 Uwaga! odc. 5331  
20:10 Doradca smaku 
 odc. 21 s. 8 kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2690 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 64 
21:30 Projekt Lady odc. 3 s. 3  
22:30 Sekrety lekarzy odc. 3 s. 4 
23:30 Plaga - horror

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 693 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 490 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 491 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 48 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 821 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 172 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 738 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2703 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 784 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3643  
16:30 Na ratunek 112 odc. 64 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 114 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2704 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 175 - serial 
20:10 Kingsman: Tajne służby 
 - sensacyjny  
22:55 6 kul - sensacyjny 
01:15 Transporter - sensacyjny

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

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Quo vadis? 13:30 Sensacje XX wieku

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

Współczesny Londyn. Zbliżająca się do emerytury 
historyczka Barbara Covett zaprzyjaźnia się 
z nauczycielką plastyki. Gdy odkrywa, że Sheba ma 
romans z uczniem, zaczyna ją szantażować.

Mieszkający w Mołdawii były żołnierz Legii 
Cudzoziemskiej, Samson Gaul, zajmuje się 
odnajdywaniem porwanych dzieci. Pewnego dnia 
zgłasza się do niego zawodnik MMA. Prosi o pomoc 
w poszukiwaniu córki.

„6 kul”
(2012r.) Polsat 22:55

„Notatki o skandalu”
(2006r.) TVN 7 20:00
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09:20 The Wall. 
Wygraj marzenia

05:50 Telezakupy  
06:30 Jak Oskar komunę obalał 
 - dokumentalny 
07:20 Komisariat 
 odc. 15 - serial 
07:45 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:20 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 35  
10:10 Klan odc. 3319  
10:35 Polska Molskiej odc. 2 kulinarny 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 66 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy
12:30 Agropogoda Pogoda 
12:40 Śladami kotów - dokumentalny 
13:45 Elif odc. 257 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 127 kulinarny 
15:15 Alarm!   
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Orły Nawałki odc. 1 - serial 
16:20 Orły Nawałki odc. 2 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3320 
18:30 Od Opola do Opola  
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:35 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 8 - serial 
22:00 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 12 - serial 
22:55 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 11 - serial 
23:55 Wielkie legendy mundiali 
 -  piłkarski 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1138 - serial 

06:25 Szpital odc. 328 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 47 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 3- serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 9 s. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 603 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 48 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 502 - serial 

14:55 Szpital odc. 329 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 3- serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 10 s. 5 - serial 

17:55 Dr House odc. 7 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 604 - serial 

20:00 Szalona odwaga Dramat wojenny 

22:25 Brudny Harry - sensacyjny 

00:35 Masters of Sex odc. 1 s. 2 - serial 

01:55 Moc magii odc. 150 

06:00 Detektywi w akcji odc. 115- serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 2 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 3 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 8 - serial  
09:00 Detektyw Monk odc. 14 - serial  
10:00 Na patrolu odc. 15 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 16 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 9 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 185- serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 107 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 6- serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 158 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 159 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 365 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 366 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 158 - serial 
21:05 Miasto, które drżało przed 
 zmrokiem - horror 
22:55 Łowca obcych - thriller 
00:50 STOP Drogówka 
 odc. 168 policyjny 
01:50 Graffi ti - publicystyczny

06:00 To moje życie! odc. 304 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 71 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 56 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 5 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3 s. 5 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 12 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 78 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 12 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 12 - serial 
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 375 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 376 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 56 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 57 s. 2 - serial 
20:00 Likwidator - sensacyjny 
22:05 Cena powrotu - sensacyjny 
00:00 Zagubiona przyszłość 
 - science fi ction 
01:55 Trzynasty apostoł odc. 1 - serial

08:00 Studio Kultura - rozmowy  

08:15 Wydarzenie aktualne - reportaż 

08:50 Informacje kulturalne 

09:10 But She’s Nice - animowany 

09:20 Leśmian - biografi czny  

11:00 Quo vadis? odc. 6 - serial 

11:55 Zaklęty dwór odc. 1, - serial

13:05 Studio Kultura - rozmowy  

13:25 Nadzieja - dramat 

15:20 Sobie król - obyczajowy 

16:05 Tygodnik kulturalny  

17:00 Bez końca - dramat

19:00 Uzdrowisko. Architektura 

 Zawodzia - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wizyta starszej pani 

 - spektakl teatralny 

21:40 Dezerterzy odc. 83 

 - publicystyczny 

22:10 Dziennik fi lozofa odc. 151 

22:20 Wielki chłód - dramat 

00:15 Kaznodzieja z karabinem 

 - biografi czny 

02:30 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 584 - felieton 
07:00 Pułkownik Kukliński 
 - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 11  
08:30 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 3,   
09:05 Korona królów odc. 41 - serial  
09:35 Korona królów odc. 42 - serial  
10:05 Prezydent - dokumentalny 
10:35 Pani minister tańczy - komedia  
12:10 Marzyciele odc. 5   
12:45 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:15 Sensacje XX wieku odc. 101,   
13:50 Sensacje XX wieku odc. 120,   
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 60 - serial 
15:05 Tian Anmen - zakazana pamięć 
 - dokumentalny  
16:10 Królowa Panoram - dokumentalny 
17:10 Archiwum zimnej wojny 
 odc. 6 - dokumentalny 
17:40 Zaklęty dwór odc. 2, - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 121,  
19:25 Sensacje XX wieku odc. 152,  
19:55 Jak było? - publicystyczny 
20:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
21:25 Korona królów odc. 43 - serial 
22:00 Korona królów odc. 44 - serial 
22:35 Pachołki Rosji - dokumentalny 
23:40 Szczur - sensacyjny 
01:25 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 11

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial 
09:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
10:45 Zew natury - reportaż  
11:05 Mocni w wierze   
11:35 Myśląc ojczyzna  - felieton  
11:45 Grunt to droga  
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Niebieska jabłoń - obyczajowy 
13:55 Kartka z kalendarza - muzyczny  
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 76 - serial  
14:50 PSL - skradziona tożsamość 
 - reportaż 
15:40 Pocztówka z Indii - Dom Matki 
 Teresy z Kalkuty - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Jestem mamą Poradnik  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
16:50 Express studencki 
17:00 Głos z Brukseli odc. 3 
 - publicystyczny  
17:10 Prosto o gospodarce  
 ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna  - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Podróż Jessiki - dramat

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 632 - serial 
07:00 Program ekumeniczny  
07:20 Na sygnale odc. 70 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:15 Pytanie na śniadanie  
11:25 Trzecia połowa odc. 8 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1876 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 147 - serial 
14:00 Cuda z odzysku - urządź 
 mieszkanie za darmo odc. 4
15:00 M jak miłość odc. 1375 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła odc. 21 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram odc. 5132, 
18:35 Trzecia połowa odc. 9 - serial 
19:05 Orły Nawałki odc. 4 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1876 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1877 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Na dobre 
 i na złe” odc. 17 - felieton 
20:50 Mała matura 1947 odc. 2 - serial 
21:50  Ekspresu   publicystyczny  
22:50 Pogrążeni w Państwie Prawa 
 - dokumentalny 
23:40 Niebieski fi lm - dokumentalny 
00:15 La La Poland odc. 6

05:40 Mango - Telezakupy  
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 5 
07:50 Doradca smaku 
 odc. 21 s. 8 kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2264 
10:55 Ukryta prawda odc. 551 - serial  
12:00 Szkoła odc. 293 - serial  
13:00 Szpital odc. 437 - serial  
14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 
 odc. 5 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 14 
16:00 Szkoła odc. 294 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 552 - serial 
18:00 Szpital odc. 438 - serial 
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:50 Uwaga! odc. 5332  
20:10 Doradca smaku 
 odc. 19 s. 8 kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2691 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 65 
21:30 60 sekund - sensacyjny 
00:00 Tu się gotuje! 
 odc. 12 s. 2 kulinarny  
00:05 Kuba Wojewódzki odc. 10 s. 11 
01:05 Lista klientów odc. 8 s. 2 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 694 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 492 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 493 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 49 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 822 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 173 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 739 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2704 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 785 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3644  
16:30 Na ratunek 112 odc. 65 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 115 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2705 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 174 - serial 
20:05 Transporter - sensacyjny  
22:00 22 kule - sensacyjny 
00:40 Taxi IV - komedia sensacyjna

06:25 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 16:05 Tygodnik kulturalny 08:00 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

19:35 Barwy szczęścia 19:50 Uwaga! 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Szeryf Owens wiedzie spokojny żywot stróża prawa 
w mieścinie na granicy z Meksykiem. Jego spokojna 
egzystencja kończy się, gdy z rąk FBI zostaje odbity 
jeden z najniebezpieczniejszych mafi osów.

Słynny niegdyś złodziej samochodów Randall 
„Memphis” Raines prowadzi uczciwe życie z dala 
od rodzinnego Long Beach. Tymczasem jego 
młodszy brat Kip rozpoczyna współpracę z gangiem 
Calitriego.

„60 sekund”
(2000r.) TVN 21:30

„Likwidator”
(2013r.) TV Puls 20:00



Środa, 6 czerwca 2018

08:40 Jaka to melodia?

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 257 - serial  
07:20 Komisariat odc. 16 - serial 
07:45 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:20 Wojenne dziewczyny 
 odc. 25- serial  
10:05 Klan odc. 3320  
10:35 Polska Molskiej odc. 3 kulinarny 
11:05 Doktor Quinn odc. 10 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Relacja z wizyty zwierzchnika 
 Kościoła greckokatolickiego, 
 patriarchy Światosława - relacja 
13:45 Elif odc. 258 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 128 kulinarny 
15:15 Alarm!   
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Orły Nawałki - serial 
16:20 Orły Nawałki - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3321 
18:30 Od Opola do Opola  
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:35 Wielki test o polskiej 
 piosence - quiz  
22:10 Futbol w Rosji - tajna broń KGB 
 - dokumentalny 
23:10 Wielkie legendy mundiali 
 -  piłkarski 
23:45 Ocaleni odc. 11

05:20 Ukryta prawda odc. 246 - serial 

06:25 Szpital odc. 329 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 48 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 3- serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 10 s. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 604 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 49 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 503 - serial 

14:55 Szpital odc. 330 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 s. 3- serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 11 s. 5 - serial 

17:55 Dr House odc. 8 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 605 - serial 

20:00 Uwiązani - komediodramat 

22:30 Olimp odc. 3- serial 

23:35 Niewiarygodny Burt Wonderstone 

 - komedia 

01:45 Moc magii odc. 151

06:00 Detektywi w akcji odc. 116- serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 3 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 4 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 9 - serial  

09:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial  

10:00 Na patrolu odc. 17 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 18 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 10 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 16 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 8- serial 

14:00 STOP Drogówka 

 odc. 108 policyjny 

15:00 Detektywi w akcji odc. 10- serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 160 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 161 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 366 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 367 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 159 - serial 

21:00 Psy mafi i - sensacyjny 

23:20 Przeznaczenie - thriller 

01:30 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 12

06:00 To moje życie! odc. 305 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 72 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 57 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3 s. 5 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 5 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 12 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 79 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 12 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 12 - serial 
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 376 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 377 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 57 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 58 s. 2 - serial 
20:00 We krwi - sensacyjny 
22:05 Żądza śmierci - sensacyjny 
00:05 Centurion - sensacyjny 
02:00 Trzynasty apostoł odc. 3 - serial

07:55 Studio Kultura - rozmowy  

08:15 Dzika muzyka 

 odc. 21, - muzyczny 

08:40 Informacje kulturalne Wiadomości 

09:05 Bez końca - dramat 

11:00 Zaklęty dwór odc. 2, - serial

12:10 Zaklęty dwór odc. 3, - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy  

13:30 Warszawa - obyczajowy 

15:25 Ciemnego pokoju nie trzeba 

 się bać  - krótkometrażowy 

16:05 Dranie w kinie odc. 31 

16:45 80 milionów - sensacyjny 

18:40 Ziggy Dust - reportaż 

19:40 Informacje kulturalne Wiadomości 

20:00 Dobra żona Dramat 

21:45 Pegaz odc. 76 kulturalny 

22:40 Dziennik fi lozofa odc. 152 

22:55 Jedna scena odc. 36 kulturalny 

23:15 Z odzysku - dramat 

01:15 Performance odc. 81, 

 - artystyczny

06:50 Był taki dzień odc. 585 -  - felieton 
07:00 Królowa Panoram - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 12  
08:35 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 4,  
09:05 Korona królów odc. 43 - serial  
09:35 Korona królów odc. 44 - serial  
10:15 Dzikie Chiny odc. 5 - serial  
11:10 Spór o historię odc. 41,  
11:50 Opowieść o Indiach 
 odc. 6, - dokumentalny 
12:55 Było, nie minęło - kronika
  zwiadowców historii  
13:25 Sensacje XX wieku odc. 121,   
14:00 Sensacje XX wieku odc. 152,   
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 84 - serial 
15:15 Pachołki Rosji - dokumentalny  
16:15 Odkryć prawdę - dokumentalny  
17:05 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 12 - serial 
17:35 Zaklęty dwór 
 odc. 3, - serial 
18:40 Sensacje XX wieku odc. 173,  
19:15 Sensacje XX wieku odc. 174,  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Normandia. Ostatni bohaterowie 
 desantu odc. 1, - dokumentalny 
21:25 Korona królów odc. 45 - serial 
22:00 Korona królów odc. 46 - serial 
22:35 Ambasador pokoju - dokumentalny 
23:35 Kroniki domowe - dramat 
01:15 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 12

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień   
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu  
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 57 - serial 
11:20 Kartka z kalendarza - muzyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna  - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce  
 ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Znak wiary - obyczajowy 
14:00 Podróż Jessiki - dramat  
15:25 W Solankowej Dolinie - serial 
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 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Przygody Mobilków 
 - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna  - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Wiara czyni cuda - obyczajowy

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 633 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl - publicystyczny 
7:20 Na sygnale odc. 71 - serial 
7:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:15 Pytanie na śniadanie  
11:25 Trzecia połowa odc. 9 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1877 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 148 - serial 
14:00 Apokalipsa człowieka 
 pierwotnego odc. 1 - serial 
15:00 M jak miłość odc. 1376 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła odc. 22 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram odc. 5133, 
18:35 Trzecia połowa odc. 10 - serial 
19:05 Orły Nawałki odc. 5 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1877 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1878 - serial 
20:45 Na sygnale odc. 194 - serial 
21:10 Na sygnale odc. 195 - serial 
21:45 40 lat minęło - komedia 
00:05 Rodzinka.pl 
 odc. 238 s. 12 - serial 
00:35 ISIS w Europie - dokumentalny

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 5 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 19 s. 8 kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2265 

10:55 Ukryta prawda odc. 552 - serial  

12:00 Szkoła odc. 294 - serial  

13:00 Szpital odc. 438 - serial  

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 6 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 14 

16:00 Szkoła odc. 295 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 553 - serial 

18:00 Szpital odc. 439 - serial 

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5333  

20:10 Doradca smaku 

 odc. 4 s. 8 kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2692 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 66 

21:30 Niepamięć - sensacyjny 

00:05 Olimp w ogniu - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 695 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 494 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 495 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 50 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 823 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 174 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 740 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2705 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 786 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3645  
16:30 Na ratunek 112 odc. 66 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 116 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2706 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 11 - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 516 - serial 
20:40 Taxi IV - komedia sensacyjna  
22:40 Wydział zabójstw, Hollywood 
 - komedia sensacyjna 
01:05 Studenci - komedia

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 08:15 Dzika muzyka 13:25 Sensacje XX wieku

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

Rosyjski gangster rezygnuje z dotychczasowego 
trybu życia i poświęca się pisarstwu. Gdy odkrywa, 
że jego była żona została zamordowana, a córka jest 
ciężko ranna, postanawia dokonać krwawej zemsty.

Don przechodzi kryzys. Jedyną radość sprawia mu 
oglądanie stron pornografi cznych. Pewnego dnia 
odkrywa, że jego 15-letni syn Chris również regularnie 
korzysta z podobnych źródeł.

„Żądza śmierci”
(2009r.) TV Puls 22:05

„Uwiązani”
(2014r.) TVN 7 20:00
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 temperatura: 26 17 °C
 opady: 6 3 mm
 ciśnienie: 1014 1017 hPa
 wiatr: 21 20 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Włoska zupa minestrone
Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…

Środa 30 maja 2018 ROZRYWKA 21

Składniki: 

3 pomidory (mogą być z puszki)
2 marchewki
1 pietruszka
1,5 l bulionu z warzyw
1 cebula
puszka groszku
sól, pieprz
bazylia, tymianek
2 ząbki czosnku

Sposób wykonania:

Marchew i korzeń pietruszki pokro-
ić w kostkę. Pomidory (świeże) sparzyć, 
obrać ze skórki, grubo pokroić. Cebulę 
i czosnek drobno posiekać. Zeszklić ce-
bulę, dodać czosnek. Wrzucić  marchew 
i pietruszkę. Dusić przez kilka minut, 
a następnie zalać bulionem. Gdy wa-
rzywa korzeniowe będą miękkie, dodać 
pomidory i groszek. Doprawić do smaku 
solą i pieprzem oraz ziołami. 

Smacznego! Angelika Delikat życzy smacznego!
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Nadmorska gwiazda północy
PODRÓŻE  Najdalej wysuniętym na północ punktem w Polsce jest Jastrzębia Góra. Warto odwiedzić to 
miejsce choćby na weekend

Urok miasteczka położone-
go nad nadmorskim wysokim 
klifem przyciąga wielu turystów. 
Jastrzębia Góra nie ma szerokiej 
plaży, ale krajobrazowo jest ona 
najpiękniejsza.

Klify i wąwozy
Plaże są tu zakończone pra-

wie pionową ścianą brzegu nad-
morskiego. Jastrzębskim klifem 
ludzie ochrzcili najwyższy klif 
na wybrzeżu Bałtyku (33 metry). 
Pozwala on turystom obejrzeć 
niepowtarzalne zachody słońca 
ze specjalnie przygotowanego 
miejsca widokowego oraz pospa-
cerować w miejscu silnie nasy-
conym uzdrawiającym morskim 
powietrzem. Wzdłuż krawędzi 
jastrzębskiego klifu biegnie nie-
bieski szlak turystyczny. 

Klify zaczynają się już w Chła-
powie koło Władysławowa. Zej-
ście z nich na plażę jest trudne, 
dlatego włodarze nadmorskich 
miasteczek zadbali o schody. Te 
raczej nie są dla rodzin z dziećmi. 
Powrót z plaży z tobołkami i po-
ciechami, wymagający pokonania 
stu stopni w górę, nie należy do 
najłatwiejszych. Ze schodów cie-
szą się za to sportowcy. Są ideal-

ne do ćwiczeń. 
Dla rodzin są zejścia w ja-

rach. Najsłynniejszy w Jastrzę-
biej Górze jest Lisi Jar. To wąwóz, 
który ciągnie się wąskim pasem 
do wybrzeża Bałtyku, osiągając 
głębokość nawet do 50 metrów. 
Jego zbocza porastają buki. Nie-
gdyś miał ok. 10 km długości, 
jednak niszczycielskie działanie 
morza sprawiło, że obecnie liczy 
tylko 350 m. U wejścia do Lisiego 
Jaru hrabia de Rosset wybudował 
pierwsze w Polsce nadmorskie 
schronisko turystyczne, a w jego 
pobliżu usytuował obelisk upa-
miętniający legendę o tym, że 
Zygmunt III Waza wylądował wła-
śnie w Lisim Jarze po nieudanej 
wyprawie po koronę Szwecji.

Gwiazda Północy
Z inicjatywy Towarzystwa 

Miłośników Jastrzębiej Góry 
ustawiono symboliczny kamień, 
który wyznacza najdalej wysu-
nięte na północ miejsce w Pol-
sce. Pomnik powstał w 2000 r., 
po przeprowadzeniu pomiarów 
geodezyjnych. To tutaj, a nie - jak 
wcześniej sądzono - na Przylądku 
Rozewie, znajduje się najbardziej 
na północ wysunięty punkt linii 

brzegowej polskiego wybrzeża. 
Pomnik jest jednak umieszczony 
symbolicznie w lasku na klifie. 
Gwiazdy Północy należy szukać 
na końcu ulicy Norwida, tuż przy 
klifowym wybrzeżu, można też 
dojść do niej przez nadmorski las 
od strony ul. Rozewskiej. Pomię-
dzy Gwiazdą Północy a promena-
dą Światowida znajduje się dom, 
który częściowo spadł z klifu 
podmytego przez morze. Jego hi-
storia jest na tyle ciekawa, że fakt 
osunięcia się klifu z nieruchomo-
ścią oraz problemy właścicieli 
z odzyskaniem mienia i odszko-
dowania za zabrany przez mo-
rze dom poruszono w programie 
„Państwo w państwie”.

Promenada i muzeum
Centrum Jastrzębiej Góry to 

Promenada Światowida, szczegól-
nie oblegana w wakacje. Tutaj tu-
ryści mogą nie tylko dobrze zjeść, 
posłuchać muzyki i zatańczyć, 
ale także spędzić dzień z dziećmi. 
Przy promenadzie usytuowany 
jest skwer z fontanną i miejsca-
mi do odpoczynku. U wylotu zaś 
znajduje się punkt widokowy oraz 
zejście na plażę. Obok zlokalizo-
wano Muzeum Figur Woskowych. 

Widoki z klifów zapierają dech w piersiach

Można tam zrobić sobie zdjęcie 
z Putinem, Michelem Jacksonem, 
Marlin Monroe. Z kolei w Domu 
Whisky znajdziemy kilkaset od-
mian tego trunku. Obsługa jest 
doskonale zaznajomiona z asor-
tymentem i doradza przy zaku-
pach. 

Każdy turysta powinien 
udać się na spacer po uliczkach 
Jastrzębiej Góry, wtedy dowie 
się, co przyciągało arystokrację 
i inteligencję polską właśnie do 
tego miasteczka. Ulica Bałtycka, 
będąca jednocześnie najdalej na 
zachód wysuniętą ulicą i pierw-
szą ulicą w mieście, stanowi ko-
lebkę zabytkowych budynków. Tu 
powstały pierwsze pensjonaty, 
goszczące najznamienitsze posta-
ci polskiej sceny intelektualnej, 
politycznej i rozrywkowej. Duże 
wrażenie robią wille z lat 20. XX 
wieku. Na ulicy Królewskiej moż-
na podziwiać dwie pierwsze wille 
– „Kaszubę” Szymańskiego i willę 
Pawłowicza. 

Dla dzieci i dla kondycji
Jastrzębia Góra ma wiele 

atrakcji dla dzieci. W sezonie są 
wesołe miasteczka, zjeżdżalnie 
dmuchane czy samochodziki na 
akumulatory. W pobliżu tej miej-
scowości znajduje się kilka stad-
nin koni. Oferują zarówno prze-
jażdżki konne, jak i dorożkami. 

Na terenie Jastrzębiej Góry 
i okolic wytyczono ponad trzy-
dzieści dwa kilometry tras o zróż-
nicowanym stopniu trudności 
przeznaczonych dla marszów 
z kijkami. Nordic Walking Park 
Jastrzębia Góra to sieć z punk-

tami wspólnymi różnych tras, co 
umożliwia ich indywidualne mo-
dyfikowanie. Trasy oznakowane 
są czytelnymi tablicami.

Na koniec Rozewie
Właściwa Jastrzębia Góra 

składa się z samej miejscowo-
ści, Lisiego Jaru i Rozewia, bodaj 
najbardziej znanego przylądka 
w Polsce. Jeszcze do niedawna 
uważany był za najdalej wysunię-
ty punkt na północy Polski, jed-
nak został zdetronizowany przez 
punkt na wybrzeżu w granicach 
Jastrzębiej Góry. Rozewie nie 
straciło na znaczeniu, chociażby 
ze względu na znajdującą się tam 
latarnię morską. To najstarsza 
tego typu budowla na polskim 
wybrzeżu, dodatkowo w jej wnę-
trzu znajduje się małe muzeum, 
posiadające w swych zbiorach 
przekrój latarni morskich od sta-
rożytności do dzisiaj. Latarnia 
była wielokrotnie podwyższana, 
a obecnie jej konstrukcję stanowi 
murowana podstawa i metalo-
wa wieża. Jest udostępniona do 
zwiedzania, z jej szczytu podzi-
wiać można rozległą panoramę 
okolicy. Przy latarni zwiedzić 
można jej maszynownię, stoją 
tam również dwa pomniki: po-
piersie Stefana Żeromskiego oraz 
pomnik ustawiony na pamiątkę 
objęcia Pomorza przez Wojsko 
Polskie w 1920 roku. Nieopodal 
usytuowana jest druga, nieczyn-
na już latarnia. Na przylądku 
utworzono przyrodniczy Rezer-
wat Przylądek Rozewie, obejmu-
jący 12 hektarów. 

Tekst i fot. (nał)

Historia tego domu jest tragiczna, 
część nieruchomości runęła w dół do morza

Nad morze prowadzą wygodne schody

Po klifach nie wolno chodzić, bo osuwają się
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Trasy nordic walking

TRASA NR 1 (zielona)
Długość 5,5 km; typ trasy – pętla, szacunkowy czas przejścia  
ok. 1 h.
Wejście na trasę przy Bulwarze Nadmorskim w Jastrzębiej Górze. Po 400 m punkt wi-
dokowy. Ścieżka przez park, wejście na plażę (nr 25) – połączenie z czarnym szlakiem 
– tunel – wąwóz – ulice Jastrzębiej Góry – przejście przez szosę 215 – las – Gwiazda 
Północy – Nadmorski Bulwar.

TRASA NR 2 (czerwona)
Długość 10,7 km; typ trasy – pętla, szacunkowy czas przejścia 2 h.
Wejście na trasę na Nadmorskim Bulwarze w centrum Jastrzębiej Góry. Początkowo 
przebieg trasy pokrywa się z trasą zieloną i czarną – po 1,8 km punkt pomiaru tętna 
– przecięcie szlaku czarnego – dojście do ulicy Puckiej – przejście jej – wejście do lasu 
– dojście do jednostki wojskowej – skręt w lewo – przejście drogi nr 215 – latarnia Ro-
zewie – punkt pomiaru tętna – Lisi Jar – plaża – las – połączenie ze szlakiem zielonym 
– Nadmorski Bulwar.

TRASA NR 3 (czarna)
Długość 16,2 km; typ trasy – pętla, szacunkowy czas przejścia 3 h.
Początkowo szlak pokrywa się z trasą czerwoną i trasą zieloną. Leśną ścieżką w stronę 
Karwi – wydma (15 m n.p.m.) – przekroczenie ujścia Czarnej Wody – punkt pomiaru 
tętna w Karwi – wzdłuż drogi (nr 215) 2 km marsz chodnikiem – gruntową drogą w kie-
runku Ostrowa – przekroczenie ujścia Czarnej Wody – punkt pomiaru tętna – połączenie 
z zieloną trasą – tunel pod ul. Pucką – dojście do drogi nr 215 – Nadmorski Bulwar.

W Muzeum Figur Woskowych spotkamy Pirata z Karaibów

Symbolicznym obeliskiem zaznaczono 
najbardziej wysunięty na północ punkt Polski

Latarnia morska Rozewie

Zachody słońca przy klifach są wyjątkowe

Latarnia morska na Rozewiu ma otwarty taras widokowy
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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)

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

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

Długi weekend to doskonała okazja, by wyrwać się 
ze świata i zaszyć w głuszy. Skorzystaj z niej, wyłącz 
telefon, nie zabieraj laptopa. Bliski kontakt z naturą 
pozwoli ci zregenerować siły. Po powrocie będziesz 
w doskonałej formie. Samotne Lwy mogą poznać 
kogoś ciekawego przez internet. Randka w realu za-
powiada się niezwykle interesująco.

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

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

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

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

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

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

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

W sprawach zawodowych niespodziewane spowolnie-
nie, zyskasz sporo czasu dla siebie. Nagle ważniejsza 
od stanu posiadania stanie się dla ciebie jakość życia. 
Rozmowy, spacery, lektura – temu się poświęcisz. 
Przyjaciele zainspirują cię do szukania nowych zainte-
resowań. Może spróbujesz jazdy konnej? Miej otwartą 
głowę, a wiele zyskasz.

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

Kolorowanki dla dzieci
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Sukces „Rolnika”
Golub-Dobrzyń  Michał Lipiński z Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu został finalistą Ogólnopol-
skiego Konkursu Wiedzy o Uprawie i Integrowanej Ochronie Roślin

Tekst i fot. 
(nał)

Sonda
Zapytaliśmy dzieci z Przedszkola 
im. Marii Konopnickiej w Golubiu-
Dobrzyniu (grupa „Misie” – 6 
i 7-latki) o to, co chciałby dostać 
w prezencie na Dzień Dziecka.

Chciałabym dostać 
sprężynkę do zabawy 
i L.O.L confetti.

Martyna

Chciałabym dostać 
w prezencie kulę L.O.L 
confetti.

Maja

Chciałbym dostać 
karty piłkarskie do 
wklejania.

Wojtuś

Chciałabym dostać 
lalkę Barbie fashionistkę.

Flora

Chciałbym dostać 
fajną zabawkę.

Tymek 

Chciałabym dostać 
lalkę L.O.L.

laura

Ja chciałabym 
dostać dużą kulę L.O.L 
turkusową.

Pola

Chciałabym 
dostać kucyka Pony 
pomarańczowego.

Julia 

Chciałabym dostać 
na Dzień Dziecka lalkę 
Monster.

Agatka

Chciałabym pojechać 
z rodzicami na trampoliny 
oraz takie gąbki i skakać.

Maja

Ja chciałabym dostać 
na Dzień Dziecka lakę 
L.O.L.

Iga

Chciałabym dostać 
kulę L.O.L ze zwierzakiem 
i z confetti.

Nadia

Ja chciałbym dostać 
prawdziwy telefon.

Maciej

Chciałbym dostać 
sto kart naklejanych 
z piłkarzami.

Dawid

Chciałbym dostać 
prawdziwy czołg.

Michał

Chciałabym pojechać 
z rodzicami na wycieczkę.

lena

Ja chciałabym 
dostać zestaw do robienia 
błyszczyków.

oliwia

Chciałbym dostać 
małe skoczki do zabawy.

Nikodem

Chciałabym dostać 
camper dla lalek, żeby 
mogły jeździć na wyciec-
zki.

Nikola

Chciałabym dostać 
laleczki L.O.L.

Marysia

Chciałabym dostać 
na Dzień Dziecka lalkę 
L.O.L.

zuzia

Chciałbym dostać 
mikrofon ze stojakiem, ale 
taki prawdziwy, żebym 
mógł śpiewać.

Mateusz

W ubiegły piątek 55 uczniów 
z 18 szkół rolniczych z wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego oraz 
tych, których organem prowa-
dzącym jest Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, stanęło do VI edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 
o Uprawie i Integrowanej Ochronie 
Roślin. 

Tegorocznym tematem zma-
gań konkursowych była uprawa 
i integrowana ochrona pszenicy 

ozimej i jarej. Zespół Szkół nr 2 
reprezentowali uczniowie klasy 
I technikum rolniczego: Patrycja 
Stępień, Jakub Drzażdżewski oraz 
Michał Lipiński. Po części polega-
jącej na rozwiązywaniu zadań tek-
stowych,  uczestnicy z najwyższy-
mi wynikami wzięli udział w części 
praktycznej.

– Celem tego konkursu jest 
popularyzowanie wiedzy z zakresu 
uprawy i integrowanej ochrony ro-

ślin rolniczych, szerzenie idei bez-
piecznej pracy z pestycydami oraz 
promowanie najlepszych szkół 
i uczniów – wyjaśnia Katarzyna 
Boniecka, kierownik kształcenia 
praktycznego w Zespole Szkół nr  
2 w Golubiu-Dobrzyniu. 

Michał Lipiński zajął wysokie  
5. miejsce i uzyskał tytuł finalisty 
jako jedyny pierwszoklasista. 

(szyw)
 fot. ZS2
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Ciekawostki

Kowalskie rzemiosło
Kowal – jedna z czołowych postaci w wiejskiej 
społeczności. Był także najbardziej zapracowany 
w  całej wiosce. Kowale niemal zniknęli z panora-
my naszego rzemiosła w okresie powojennym, ale 
obecnie to znowu bardzo ceniony fach.

Szymon Syreniusz żył w la-
tach 1540-1611. Pochodził z Oświę-
cimia. W 1560 roku rozpoczął 
studia w Akademii Krakowskiej, 
którą ukończył niespełna dzie-
sięć lat później, uzyskaniem tytuł 
magistra sztuk wyzwolonych oraz 
doktora filozofii. W kolejnych la-
tach swojego życia podróżował do 
krajów niemieckich, gdzie pogłę-
biał swoje zainteresowania nad 
florą, a w szczególności nad lecz-
niczym zastosowaniem roślin. 
Odwiedzał w tym czasie słynne 
ogrody botaniczne i herbaria (m. 
in. w Augsburgu, Moguncji czy 
Heidelbergu), a także zaznajamiał 
się z największymi pracami z za-
kresu botaniki, zielarstwa i me-

dycyny, często bogato ilustrowa-
nymi. Rozpoczął również studia 
medyczne w Padwie. 

Do Rzeczpospolitej powró-
cił w 1577 roku. Osiedlił się we 
Lwowie, gdzie prowadził prak-
tykę lekarską oraz badania nad 
roślinami i ziołolecznictwem. 12 
lat później powrócił do Krakowa, 
gdzie został profesorem medycy-
ny praktycznej. 

W tym czasie przystąpił do 
pracy nad dziełem swojego życia, 
które złożył do druku w krakow-
skiej oficynie Mikołaja Loba w 1610 
roku. Niestety, Szymon Syreniusz 
zmarł rok później, nie doczekując 
wydania Zielnika.

– Niewiele brakowało, a do 

jego publikacji w ogó-
le by nie doszło. Jak się 
bowiem okazało Sy-
reniusz cały swój ma-
jątek ulokował u Loba 
– pisze Kamila Wasi-
lewska-Prędki z Mu-
zeum Etnograficznego 
w Krakowie. – Licząc 
na zwrot inwestycji 
i dochody z publika-
cji, zaciągnął nawet 
długi. Po jego śmierci 
Lob wstrzymał druk 
pracy domagając się, 
prawdopodobnie bez-

prawnie, dalszych wypłat. W tej 
sytuacji uczyniony przez Syre-
niusza wykonawcą testamentu 
botanik Gabriel Joannicy zwrócił 
się z prośbą o pomoc do szwedz-
kiej królewny Anny Wazówny, 
która znana była ze szczególnego 
zamiłowania do zielarstwa i zio-
łolecznictwa. To dzięki jej osobi-
stemu zaangażowaniu i fundacji 
udało się pomyślnie sfinalizować 
przedsięwzięcie. Ostatecznej re-
alizacji podjął się inny krakowski 
drukarz, Bazyli Skalski.

W marcu 1613 roku, dwa lata 
po śmierci autora, dzieło ukaza-
ło się drukiem, w imponującym 
nakładzie ok. 1000 egzemplarzy. 
Zielnik otrzymał tytuł: „Zielnik 

Herbarzem z ięzyka Łacinskiego 
zowią. To iest Opisanie własne 
imion, kształtu, przyrodzenia, 
skutkow, y mocy Zioł wszelakich 
Drzew, Krzewin y korzenia ich, 
Kwiátu, Owocow, Sokow Miasg, 
Zywic y korzenia do potraw za-
prawowania. Tak Trunkow, Syro-
pow, Wodek, Likworzow, Konfitor, 
Win rozmaitych, Prochow, Soli 
z zioł czynioney; Maści, Plastrow. 
Przytym o Ziomach y Glinkach 
rożnych: o Kruscach Perłach y 
drogich Kamieniach  (...) Księga le-
karzom, Aptekarzom, Cyrulikom, 
Barbirzom, Roztrucharzom, koń-
skiem lekarzom, Mastalerzom 
Ogrodnikom Kuchmistrzom, 
kucharzom, Synkarzom, Gospo-
darzom, Mamkom, Paniom Pan-
nom y tym wszytkim ktorzy sie 
kochaia y obieruia w lekarstwach 
pilnie zebrane a porządnie zpisa-
ne przez D. Simona Sirenniusa”.

– Do czasów współczesnych 
zachowało się niewiele ponad 
sto egzemplarzy, głównie w bi-
bliotekach krajowych, tylko po-
jedyncze egzemplarze w zbiorach 
zagranicznych – dodaje badaczka. 
– Zielnik Szymona Syreniusza 
to bodaj największe dzieło z za-
kresu nauk przyrodniczych doby 
polskiego renesansu, cieszące się 
wielką popularnością w tej części 

Europy. Jako pierwsze syntetycz-
ne opracowanie ówczesnej wiedzy 
o roślinach i ich zastosowaniu, 
przedstawia do dziś nieocenioną 
wartość historyczną. Wprowa-
dzone przez autora polskie nazwy 
roślin, zarówno te, zaczerpnięte 
z języka potocznego, jak i te, przez 
niego utworzone, zostały przejęte 
przez następne pokolenia botani-
ków, wchodząc w ogromnej czę-
ści na stałe do języka polskiego 
i czyniąc pracę Syreniusza dzie-
łem ponadczasowym. Zielnik za-
wiera opisy 765 roślin, z których 
większość została szczegółowo 
zilustrowana. Obok opisu morfo-
logicznego, zamieścił autor m. in. 
informacje dotyczące właściwości 
farmaceutycznych i zastosowania 
w lecznictwie wraz z  przepisami  
na sporządzanie medykamentów. 
Pojawiają się także ostrzeżenia co 
do ewentualnych zgubnych skut-
ków spożycia wraz z recepturami 
na naturalne antidota, mające 
zneutralizować negatywne dzia-
łanie. Odnaleźć można także sze-
reg porad i praktycznych wska-
zówek dotyczących kulinarnego  
wykorzystania danej rośliny i jej 
walorów smakowych.

oprac. (szyw)
fot. Muzeum Etnograficzne 

w Krakowie

Patronka ziołolecznictwa
POSTAĆ  17 maja obchodziliśmy 450. rocznicę urodzin Anny Wazówny. Królewna przyszła na 
świat w 1568 roku. Jej postać przybliżaliśmy już niejednokrotnie. Tym razem przedstawiamy hi-
storię Szymona Syreniusza i jego zielnika, który został wydany dzięki wsparciu siostry króla Zyg-
munta III Wazy

W kuźni pracował kowal, 
ale i jego synowie. Już od dziecka 
przygotowywano ich do przeję-
cia schedy po ojcu. Ich zajęciem 
było dymanie, czyli wprawianie 
w ruch wielkiego miechu pod-
grzewającego żar w palenisku 
kowalski piec. Zimą taka praca 
i siedzenie przy kowalskim ko-
minie (przy ognisku kowalskim) 
było bardzo dobrym zajęciem, 
ponieważ było tam wiele cieplej 
niż w chałupie.

Kowal we wsi wyróżniał się 

spośród reszty społeczeństwa. 
Dom zwrócony był zazwyczaj 
drzwiami na południe. Sień od 
strony wschodniej i zachodniej. 
W chałupie znajdowały się dwie 
izby z pieca i tzw. dymne. Ume-
blowanie praktycznie nie ist-
niało. Tworzyły je stołeczki bez 
oparcia, ławy, kufry i łóżka. Cen-
tralnym punktem kowalskiej 
izby był stół, przy którym cała 
familia zasiadała i spożywała po-
siłek ze wspólnej misy. W menu 
znajdowały się ziemniaki z ka-

pustą lub barszczem, cebula, ga-
las śliwkowy, zacierki z mlekiem 
itd. W niedzielę obiad był bardziej 
wystawny, ponieważ gospody-
ni podawała groch z pęczakiem, 
czyli mielonym jęczmieniem. 
Tylko od wielkiego święta poda-
wano więcej mięsa. Na co dzień 
zapach i smak mięsa gwaranto-
wała tylko okrasa, którą dolewa-
no do ziemniaków.

W kowalskiej zagrodzie czę-
sto nie było stodoły ani obory. 
Była za to kuźnia. Było to jedno-
izbowe pomieszczenie. W mniej-
szych kuźniach istniał jeden kloc 
z kowadłem, a w większych pra-
cowało nawet dwóch majstrów, 
więc każdy miał swój kloc i ko-
wadło. Czym było ów kloc? Był to 
wielki pniak, szerszy u góry. To 
na nim spoczywało kowadło. Na 
wyposażeniu kowala były młot-
ki. Większy nazywano czasem 
pyrlikiem, mniejszy bijacem. 
W kuźniach, gdzie wyrabiano 
gwoździe, obok dużego stał tak-
że mały klocek do którego przy-
bijano synalicę – przedmiot do 
kształtowania główek gwoździ.

Kowal zazwyczaj nie posia-
dał odważników. Zamiast tego 
używał kamieni polnych nazy-
wanych „funtami kowalskimi”. 

Dzięki nim kowal bezbłędnie 
dobierał niezbędną mu ilość ma-
teriału. U kowala można było 
dostać wiele potrzebnych przed-
miotów, nie tylko podkowy. Były 
to gwoździe, haczyki, skoble, 
ogniwa łańcuchów, podkówki 
pod buty itp.

Bycie kowalem nie było ła-
twe. Pracy było mnóstwo. Pora 
na przerwę była tylko w czasie 
śniadania i obiadu. Jeszcze więcej 
zajęcia miał pomocnik. W czasie, 
gdy majster jadał obiad, pomoc-
nik musiał płukać węgle. W cza-
sie tej czynności zanurzał koszyk 
z węglem w wodzie i oddzielał 
wypalone kawałki pozostawiając 
te wciąż gotowe do użytku.  Mło-
ty cichły w sobotę wieczorem. Po 
wygaszeniu pieca rozpoczynał się 
jedyny w tygodniu wypoczynek. 
Był to fajrant, czyli freier Abend 
(wolne popołudnie).

Mimo nawału pracy, kowal 
miał dobre życie. Był szanowany 
we wsi. W końcu każdy, prędzej 
czy później, musiał korzystać 
z jego usług. Wiosną pojawiali się 
u niego chłopi z konieczną napra-
wą pługów i bron. Zimą na zapas 
wyrabiano podkowy, klamki 
i inne drobne przedmioty. Sprze-
dawano je na jarmarkach, bez-

pośrednio lub odsprzedawano 
Żydom i to im zostawiano po-
zyskanie klientów.Na początku 
XX wieku kowalom było coraz 
trudniej znaleźć dobrych pomoc-
ników. Doświadczeni wybierali 
pracę w miastach albo na kolei, 
gdzie zawsze było co do roboty 
z żelazem. W okresie międzywo-
jennym do sklepów dostarczano 
coraz więcej wyrobów żelaznych 
z fabryk. Były one tańsze od tych 
z kuźni. Kowali ubywało. Po II 
wojnie światowej było już ich 
stosunkowo niewielu. W XX wie-
ku w większej wsi potrafiło być 
6-7 kuźni!

Oprócz polskich kowali, 
istnieli także rzemieślnicy ob-
jazdowi – Cyganie. Gdy przyjeż-
dżali do jakiejś wsi, gospodynie 
zamykały w kurnikach żywy 
inwentarz, ale jednocześnie na 
dźwięk cygańskiego bębna zno-
sili do obozowiska stare, popsute 
przedmioty, licząc na ich napra-
wę. Chłopcy ze wsi lubili przypa-
trywać się cygańskim kowalom. 
Bywało, że niejeden próbował po-
tem sam robić łańcuszki i gwoź-
dzie.  

(pw)
fot. internet
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kościoła.
Podobnie jak w przypadku 

Elgiszewa i Ciechocina, w Ra-
dominie powstały dwa zespoły 
usługowe. Jeden na terenie czę-
ści gospodarskiej (włościańskiej 
wsi), a drugi na terenach gospo-
darskich dawnego dworu. Po 
wojnie wzniesiono magazyny 
zbożowe, agronomówkę i SZOR. 
W starej części wsi (włościań-
skiej) wykupiono prywatne 
działki, tworząc prezydium Gro-
madzkiej Rady Narodowej (obec-
nie urząd gminy), wiejski dom 

kultury, pocztę, sklep, a nawet 
restaurację.

Podobnie było zresztą 
w Zbójnie. Tu życie wsi toczy-
ło się głównie w jej starszej 
części, gdzie powstały sklepy, 
gospodarstwa i kiosk Ruchu. 
Obok nich zlokalizowano urząd 
i pocztę. Drugim centrum wsi 
był dwór i jego okolice. Oprócz 
GS-u i magazynu PZZ, istniała tu 
ośmioklasowa szkoła i bibliote-
ka. Pomieszczenia adaptowano 
w pałacu.

(pw)

W Ciechocinie zbudowano przy-
chodnię weterynaryjną, agrono-
mówkę i SzOR. Obecna siedziba 
urzędu gminy została zlokali-
zowana specjalnie w miejscu na 
skrzyżowaniu dróg. W momen-
cie powstania budynek służył 
prezydium Gromadzkiej Rady 
Narodowej. Obok niego zlokali-
zowano punkt apteczny, ośro-
dek zdrowia i posterunek Milicji 
Obywatelskiej. Do budowy no-
wego centrum wsi wykorzysta-
no rezerwy gruntów gminnych 
i adaptowane ziemie należące do 

R E K L A M A

Na wsi często kłócono się 
o ziemię. Powodów było kilka. 
Pierwszym był ten, gdy ojciec-
nestor rodu za życia nie chciał 
podzielić majątku między dzieci, 
ale żenił je i utrzymywał przy 
sobie, by nie rozdrabniać mająt-
ku. Wówczas tworzyła się niemal 
spółka, w której udziałowcami 
byli synowie, córki i zięciowie. 
Bywało, że ziemia należała i ob-
rabiana była przez nawet kil-
kanaście osób jednocześnie. Nie 
była jednak dzielona. Problemy 

zaczynały się, gdy ojciec umierał. 
Wówczas do akcji wkraczali sę-
dziowie. Dopóki jednak ojciec żył, 
to on dowodził gospodarstwem. 
Jego prawą ręką był najstarszy 
syn lub ulubione dziecko. To ono 
kierowało pracami pod nieobec-
ność ojca. Jeśli w gospodarstwie 
należało pobudować nowy obiekt 
albo dokupić ziemie, wówczas 
wszyscy członkowie rodziny na-
radzali, się, ale decyzję podejmo-
wał ojciec.

Zasadą było, że w takim kil-

kurodzinnym gospodarstwie je-
dzono razem przy stole. Obiady 
przygotowywała matka rodu lub 
kobieta z najmniejszym dziec-
kiem. Dlaczego? Zwyczajnie po-
zostawała w domu, gdy reszta 
rodziny szła w pole. Ważne było 
to, że jeśli ktoś opuścił taką ro-
dzinną spółkę, nie miał do niej 
prawa powrotu. Zwyczajem było, 
że ojciec spisywał przed śmiercią 
testament w obecności rejenta. 
Ustnie obdzielano dzieci sprzę-
tami domowymi, dobytkiem 
i gotówką.  Pod koniec XIX wieku 
testamenty coraz częściej kwe-
stionowano i spotykano się w są-
dach, by znaleźć satysfakcjonują-
ce dzieci rozwiązanie.

Podczas sporządzania te-
stamentu do domu przyjeżdżał 
wcześniej wspomniany rejent. 
Ojciec zapraszał wszystkie dzieci 
do izby. Zapraszano nawet sąsia-
dów, by później po wsi nie krąży-
ły dziwne plotki. Cały majątkiem 
mógł zostać zapisany jednemu 
dziecku, lale wówczas musiało 
ono spłacić po równo swoje ro-
dzeństwo.  Najgorzej wiodło się 
wdowom po gospodarzach. Na-
wet, gdy mąż zapisał jej w testa-
mencie majątek, to dzieci szły do 
sądu i odkręcały całą sytuację. 
Najczęściej wdowa trafiała na 

Nowe wsie 
Po II wojnie światowej zapadły decyzje, które za-
ważyły na obecnym kształcie największych wsi 
naszego powiatu.

XX wiek

Oryginalne zasady
CIEKAWOSTKI  Na polskiej wsi bardzo dbano o respektowanie prawa. Sceny niczym z „Samych 
swoich”,  gdy śmiertelnym problemem było podoranie dwóch palców ziemi, nie należały do rzad-
kości

tzw. dożywocie, czyli otrzymy-
wała w domu dzieci swój kąt, 
wikt i opierunek. 

Gdy zmarły gospodarz nie 
miał rodziny, wówczas najczę-
ściej gospodarstwo trafiało do 
kościoła.

 Jeśli ojciec rodziny umierał, 
wówczas opiekę nad niepełno-
letnimi dziećmi przejmowała 
matka. W Polsce istniał także 
zwyczaj dobierania podopieku-
na. Był to zazwyczaj stryj lub wuj 
dzieci. Chodziło o to, by w domu 
nie brakowało męskiej ręki, gdy 
dzieci były niegrzeczne. Gdy 
zmarli oboje rodzice, a na świe-
cie pozostały tylko sieroty, wów-
czas opiekunem zostawał stryj 
lub wuj. Dzieci przenosiły się do 
jego domu, on sprzedawał gospo-
darstwo i z tych pieniędzy mógł 
utrzymywać dzieci. Jeśli jednak 
sieroty uznały, że były zaniedby-
wane, a stryj rozpuścił majątek 
ich rodziców na zbytki, wówczas 
mogły iść do sądu i domagać się 
odszkodowania. Wiek pełnolet-
niości, gdy sieroty mogły iść go-
spodarować na swoim, wynosił 
21 lat. Dla dziewczyn wiek ten 
był niższy, ponieważ spod opie-
ki wuja czy stryja wybawiało je 
małżeństwo.

Współczesne feministki by-

Do momentu utworzenia 
w 1956 roku powiatu golubsko-
dobrzyńskiego Ciechocin i Elgi-
szewo należały do innej jednost-
ki administracyjnej. Wcześniej 
zaliczały się do innych wo-
jewództw, a jeszcze wcześnie 

stanowiły przygraniczne wsie 
na pograniczu rosyjsko-nie-
mieckim. Wszystko zmieniło 
się w 1969 roku, gdy zbudowa-
no nowy most o zwiększonej 
nośności. W Elgiszewie zlokali-
zowano Gminną Spółdzielnię. 

łyby bardzo wzburzone zwy-
czajami związanymi z prawami 
kobiet na polskiej wsi. Bez zgody 
męża kobieta mogła sprzedawać 
tylko mleko, nabiał, len, konopie, 
groch, pakuły, warzywa i nasio-
na. Podczas sprzedaży można 
było, a wręcz należało, targować 
się i oszukiwać. Tylko oszukiwa-
nie na wadze uważano za zło-
dziejstwo. Kupno rzeczy taniej 
uważano za dowód mądrości 
i sprytu. Proces targowania wy-
glądał następująco: sprzedający 
żądał za towar dwa razy więcej 
niż był on wart. Kupujący ofiaro-
wał połowę wartości ceny. Często 
przy sprzedaży używano rozma-
itych zaklęć lub przysiąg np. „na 
ciało”, „na dzieci”, „na sumienie”. 
Nie starano się targować podczas 
kupna zwierząt. Uważano, że jeśli 
sprzedający uzyska za mało pie-
niędzy, zacznie tęsknić i żałować 
zwierzęcia, a to będzie się słabo 
odkarmiało. Każdą transakcję 
kończyło „dobicie targu”, czyli 
uderzenie dłonią w dłoń. W nie-
których regionach udawano się 
po transakcji na litkup, czyli 
wypicie kufla piwa, względnie 
kieliszka wódki. Wystrzegano się 
sprzedaży rzeczy na raty.

(pw)
 fot. internet
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Agroturystyka U Lucyny, Handlowy Młyn 20, 
kontakt pod nr. tel. 724 365 793

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo – GABAR Wrocki. 
tel. 601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

wyposażenie wnętrz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biuro Rachunkowe SIGMA Barbara Jasieniecka, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, 
nawigacje, konsole, G-D, ul. Piłsudskiego 5, tel. 
796 088 904

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

OGŁOSZENIA
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU GOLUBSKIEGO

tel. dla fi rm 608 688 587,
tel. dla osób prywatnych 662 061 331
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Praca

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

Rolnictwo

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

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

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

Sprzedaż kurek 12tyg.12zł dostawa 
gratis. tel. 503 508 148

Różne

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

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 
ton, tel 600 990 042

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

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

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

Drewno/Węgiel

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

Kupię/Sprzedam

Sprzedam kanapę + 2 fotele, tel. 
kont. 532 834 892

Sprzedam króliki 691 383 285

Sprzedam owczarka niemieckiego 
i króliki. Tel. 880 409 583

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

Matrymonialne

Poznam dziewczynę 603 509 458 
napisz na pewno warto

Nieruchomości

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

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

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

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

Wynajmę mieszkanie w bloku na 
I piętrze, 2 pokoje, kuchnia, 46,3 m2 
lub sprzedam. Tel. 532 204 100 

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

SPRZEDAM DZIAŁKĘ 0.30H W RA-
DOMINIE, NR.889 261 509
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

Nieruchomości

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

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

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

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

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

NSP-Nieruchomości Biuro pośrednictwa w ob-
rocie nieruchomościami. Oferujemy profesjonal-
ne przeprowadzenie każdego rodzaju transakcji 
w nieruchomościach. Golub-Dobrzyń ul. Pod Ar-
kadami 11 tel. 531 795 462

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

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

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

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

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

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

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

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

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

usługi
DAMPOL transport wapna. tel. 694 498 284

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

FHU Olek Skład węgla. tel. 501 621 145

DAMPOL skład opału Małki. tel. 508 173 746

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

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

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

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

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

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

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

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

Moda i uroda

Nieruchomości

Ośrodki
szkolenia kierowców

Rolnictwo / leśnictwo

Składy opału

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

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

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

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

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

Sport i rekreacja

R E K L A M A

ORGANIZUJEMY:
wesela, chrzciny, komunie, konsolacje (stypy),

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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Mimo trudnej sytuacji w ta-
beli i wciąż realnego zagrożenia 
spadkiem, Drwęca dzielnie walczy 
o utrzymanie. W zeszłym tygo-
dniu podopieczni trenera Łukasza 
Kierzkowskiego pokonali na wyjeź-
dzie Wojownika Wabcz 3:0 i uciekli 
z ostatniego miejsca. Tym razem 
naszych zawodników czekało dużo 
trudniejsze zadanie. BKS Bydgoszcz 
to drużyna z czołówki tabeli, z wciąż 
realnymi szansami na awans do IV 
ligi. Dodatkowo w rundzie jesien-
nej ten zespół dał Drwęcy bolesną 
lekcję futbolu, wygrywając u siebie 
aż 8:0. Wielu kibiców obawiało się 
kolejnego blamażu.

Przed spotkaniem do zawodni-
ków dotarły smutne wieści. Zmarł 
długoletni kierownik Drwęcy i wiel-
ki przyjaciel tego zespołu – Andrzej 
Jagielski. Spotkanie rozpoczęło się 
minutą ciszy ku czci tej ważnej dla 
klubu z Golubia-Dobrzynia postaci. 
Podwójnie zmotywowani piłkarze 
trenera Kierzkowskiego od począt-
ku pokazywali, że to spotkanie nie 
będzie dla BKS-u spacerkiem. Grali 

twardo i nieustępliwie. Goście szyb-
ko się otrząsnęli i stworzyli kilka 
sytuacji. W jednej z akcji napastnik 
przyjezdnych ograł Bojanowskiego 
i kopnął w kierunku bramki, jednak 
jednemu z obrońców Drwęcy udało 
się zapobiec utracie bramki. W 32. 
minucie piłka wpadła do bramki 
gospodarzy, jednak sędzia linio-
wy  uniósł chorągiewkę do góry, 
sygnalizując pozycję spaloną. Tuż 
przed końcem pierwszej połowy 
po faulu w polu karnym przyjezd-
nych sędzia podyktował rzut karny, 
którego na gola pewnym strzałem 
zamienił Dariusz Gołoś. 

Druga połowa to narastają-
ca przewaga gości. BKS miał kilka 
świetnych szans na doprowadzenie 
do remisu, ale albo strzelał obok 
bramki, albo kapitalnymi interwen-
cjami popisywał sie Bojanowski. 
Niestety, po jednej z akcji w polu 
karnym Drwęcy sędzia dopatrzył 
się faulu i podyktował rzut karny. 
Nasz bramkarz wyczuł intencje 
strzelca, ale niestety zabrakło mu 
kilku centymetrów i bydgoszczanie 

zdobyli wyrównującego gola. Mimo 
przewagi gości, zawodnicy trenera 
Kierzkowskiego także próbowali 
tworzyć sobie sytuacje do objęcia 
prowadzenia.  Po jednej z takich 
akcji na czystej pozycji znalazł się 
jeden z napastników, ale sędzia nie-
stety dostrzegł spalonego. Niedługo 
później, po dograniu rezerwowego 
Dariusza Niburskiego, przed szan-
są stanął Kami Góral, lecz golkiper 
BKS-u wybronił jego silny strzał. 
Do końca spotkania wynik nie uległ 
zmianie i Drwęca mogła cieszyć się 
z wywalczonego punktu z teore-
tycznie silniejszym rywalem. 

Na cztery kolejki przed koń-
cem sezonu Drwęca zajmuje 14. 
miejsce z dorobkiem 20 punk-
tów. W przyszłym tygodniu czeka 
nas spotkanie derbowe pomiędzy 
Drwęcą Golub-Dobrzyń a Iskrą Cie-
chocin. Dla obu drużyn będzie to 
bardzo ważne spotkanie, z gatunku 
tych „o sześć punktów”.

Tekst i fot. 
(LB)

Drwęca z cennym remisem
PIŁKA NOŻNA  W 26. kolejce okręgówki Drwęca Golub Do-
brzyń zmierzyła się na własnym boisku z BKS-em Bydgoszcz. 
Gospodarze postawili twarde warunki faworyzowanym go-
ściom i zremisowali 1:1
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punkty stracone w końcówce 
PIŁKA NOŻNA  Sokół Radomin po raz piętnasty w tym sezonie musiał uznać wyższość rywala. W 29. ko-
lejce IV ligi przegrał u siebie z Pogonią Mogilno 1:3

Podopieczni trenera Sławomi-
ra Rożka od prawie dwóch miesię-
cy nie mogą się przełamać i zdobyć 
trzech punktów, a co za tym idzie, 
z tygodnia na tydzień osuwają się 
w ligowej tabeli. Niedzielni rywale 
naszej drużyny – Pogoń Mogilno to 
ekipa z czoła tabeli i wiadomo było, 
że o pełną pulę punktów będzie 
trudno.  

I rzeczywiście, pierwszy kwa-
drans spotkania upłynął pod 
znakiem przewagi przyjezdnych. 
Chwilę później z lewej strony po-
mknął Dariusz Ciepliński. Zawodnik 
gospodarzy runął w polu karnym, 
domagając  się rzutu karnego, jed-
nak gwizdek arbitra milczał. W 20. 
minucie Pogoń miała kapitalną 
okazję do objęcia prowadzenia, ale 
trzykrotnie na wysokości zadania 
stanął Miłosz Szponikowski. Pięć 
minut później, po dośrodkowaniu 
z lewej strony, przed szansą stanął 
Piotr Marcinkowski, jednak nie-
czysto uderzył piłkę głową. W 36. 
minucie goście o mały włos, a zdo-
byliby gola z rzutu wolnego. Piłka 
jednak o centymetry minęła lewy 
słupek bramki. Przyjezdni atako-

wali głównie lewą stroną boiska, 
podając piłkę do piekielnie szybkich 
skrzydłowych. Sokół był jednak 
dobrze zorganizowany w obronie 
i większość takich zapędów sku-
tecznie powstrzymywał. 

W drugiej połowie obraz gry 
nie uległ zmianie. Co gorsza, bar-
dzo szybko kontuzji doznał Miłosz 
Piotrowski i musiał zejść z boiska. 
Pogoń nie ustawała w atakach. 
Około 50. minuty na czystą pozy-
cję wyszedł napastnik gości, jednak 
naszemu bramkarzowi udało się 
wybronić jego strzał. Nieustan-
ne ataki jednak w końcu musiały 
przynieść powodzenie. Najpierw 
Wiktor Mrówczyński przelobował 
Szponikowskiego. Sytuację próbo-
wał ratować jeszcze Karol Filiński, 
ale niestety nie sięgnął piłki i goście 
objęli prowadzenie. Sokół jednak 
nie zamierzał składać broni. Po 
akcji prawą stroną boiska zamie-
szanie w polu karnym wykorzystał 
Piotr Marcinkowski i skierował pił-
kę do bramki. Lokalni kibice oszale-
li z radości, a naszym zawodnikom 
ta bramka dodała skrzydeł. Nieste-
ty, w 90. minucie sędzia odgwizdał 

rzut karny dla gości, zamieniony na 
gola przez Błażeja Duszyńskiego. 
Co gorsza, za dyskusję z arbitrem 
drugą żółtą, a w konsekwencji czer-
woną kartkę zobaczył Waldemar 
Jachowski i było już praktycznie po 
meczu. W doliczonym czasie gry 
strzałem w krótki róg gospodarzy 
dobił Filip Jagielski i piętnasta w se-
zonie porażka Sokoła Radomin sta-
ła się faktem.

Po tym spotkaniu zawodnicy 
trenera Rożka zajmują przedostat-
nie, 17. miejsce ze stratą dziewięciu 
punktów do bezpiecznej, 14. lokaty 
(teoretycznie zagrożone spadkiem 
są cztery zespoły). Kolejny mecz 
Sokół rozegra już w najbliższy 
czwartek na wyjeździe. Przeciwni-
kiem naszej drużyny będzie Wisła 
Nowe.

Tekst i fot. (LB)

SOKóŁ RAdOmIN 
VS.

POgOń mOgIlNO

1 (0: 0) 3
Gole

Piotr Marcinkowski

PIŁKA NOŻNA  Promień z trzema punktami
W weekend ważne zwycięstwo 3:1 nad Torem Laskowice Pomorskie od-
niósł Promień. Dzięki wygranej drużyna z Kowalewa zajmuje siódme miej-
sce w lidze okręgowej. Cenny bezbramkowy remis wywalczyła w Radzy-
niu Chełmińskim Iskra Ciechocin. Niespodzianki nie było za to w Zbójnie, 
gdzie miejscowy Pogrom uległ 0:1 Unisłavii, trzeciej sile toruńskiej A-klasy. 
Z kolei mecz B-klasowego Saturna Ostrowite nie doszedł do skutku. 

(ToB), fot. archiwum 

Lekkoatletyka

Mistrzowie powiatu
Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu 
wygrali Lekkoatletyczne Mistrzostwa Powiatu Golub-
sko-Dobrzyńskiego. 

Do rywalizacji przystąpiły 
trzy szkoły z powiatu: Zespół 
Szkół nr 1 im. Anny Wazówny, 
Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Do-
brzyniu i Zespół Szkół im. Lecha 
Wałęsy z Kowalewa Pomorskie-
go. 

– Celem imprezy była po-

pularyzacja i upowszechnianie 
lekkiej atletyki wśród młodzie-
ży oraz stworzenie im warun-
ków do czynnego uczestnictwa 
w rywalizacji sportowej – pod-
kreślają nauczyciele wychowa-
nia fizycznego z ZS nr 2, Jakub 
Piotrkowski i Aleksander Wi-

chrowski.
Uczniowie uczestniczyli 

w konkurencjach obejmujących: 
pchnięcie kulą, skok w dal, rzut 
oszczepem, biegi (dystanse – 
100, 300, 800, 1000 metrów). 
Laureaci konkurencji indywi-
dualnych otrzymali medale 
i dyplomy, natomiast najlepsze 
drużyny zostały uhonorowane 
pamiątkowymi pucharami. 

W klasyfikacji ogólnej zwy-
ciężyła drużyna Zespołu Szkół 
nr 2, przed Zespołem Szkół 
z Kowalewa Pomorskiego oraz 
ZS nr 1.  

(szyw), fot. ZS 2
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„Futbol to szachy z kostką do gry”
PIŁKA NOŻNA  W rozmowie z naszym tygodnikiem Tomasz Urban, ekspert Eleven Sports i dziennikarz 
„Piłki Nożnej”, podsumowuje sobotni finał Ligi Mistrzów i miniony sezon Bundesligi 

– Nie da się ukryć, że fa-
worytem sobotniego finału 
Ligi Mistrzów był Real Madryt, 
ale już okoliczności, w których 
„Królewscy” pokonali Liverpool 
zdziwiły pewnie niejednego do-
świadczonego kibica. Dwa gole 
drużynie Zidane’a sprezentował 
Loris Karius. Zaliczasz się do 
grona krytyków niemieckiego 
bramkarza?

– Absolutnie nie, bo to nie jest 
zły bramkarz. Ma za sobą bardzo 
dobry sezon, ciężko pracował, żeby 
wygryźć ze składu Simona Migno-
leta. Oczywiście, Karius nie jest 
topowym golkiperem. W Niem-
czech to bramkarz nr 6 lub 7 – za 
Neuerem, ter Stegenem, Trappem, 
Leno, Fahrmannem, a może na-
wet Ulreichem. Trudno powie-
dzieć, co się z nim stało w sobotę, 
w najważniejszym meczu sezonu. 
Generalnie, Liverpool do kontuzji 
Mohammeda Salaha grał dobrze, 
ale później zdarzyły się nieprzewi-
dywalne rzeczy. 

– Dla Jurgena Kloppa był to 
szósty z rzędu przegrany finał. 

– To prawda, ale jestem zda-
nia, że każdy finał to odrębna hi-
storia. Szkoda mi Kloppa, bo zro-
bił z Liverpoolu kapitalny zespół. 
Oglądanie pojedynków z Romą czy 
Manchesterem City było wielką 
przyjemnością. Ostatnio były asy-
stent Kloppa powiedział, że fut-
bol to szachy z kostką do gry. To 
świetnie oddaje przebieg sobot-
niego meczu. Można ustalić tak-
tykę i wiele innych elementów, ale 
na tak wysokim poziomie na koń-
cu i tak decyduje rzut kostką, czyli 
rzeczy, których nie sposób zapla-
nować. Myślę, że niemiecki trener 
wprowadził Liverpool na wyższy 
poziom i w przyszłym roku LFC 
może się poważniej wmieszać do 
walki o tytuł mistrzowski w An-
glii. 

– Za nami także rozstrzy-
gnięcia w Bundeslidze. Przed 
sezonem typowałeś, że Borus-
sia może zdetronizować Bay-
ern. Początek był obiecujący, bo 
zespół z Dortmundu szedł jak 
burza. Później jednak zdarzył 
się kryzys, którego Peter Bosz 
nie był w stanie zażegnać. Co się 

z stało z BVB?
– Może nieco przerysuję te 

wydarzenia, ale jestem zdania, że 
to bardziej reszta przegrała niż 
Bayern wygrał. Jeśli pytasz o Bo-
russię, faktycznie początek był 
znakomity, ale później w Dort-
mundzie pojawiło się mnóstwo 
problemów, właściwie każdej na-
tury. Obserwatorzy podkreślają, że 
to zespół bez lidera, który w trud-
nych momentach byłby w stanie 
wyciągnąć zespół z bagna. Zbyt 
wielu zawodników miało proble-
my z formą. Doszła też kontuzja 
Łukasza Piszczka, a jego zmien-
nik nie był w stanie wejść na tak 
wysoki poziom. Ponadto Bosz nie 
potrafił przestawić zwrotnicy, cały 
czas grał ten sam futbol, który 
nie przynosił efektów. Kulminacją 
problemów był mecz z Schalke, 
gdy Borussia prowadziła już 4:0, 
ale pozwoliła rywalom doprowa-
dzić do remisu. Po tamtym meczu 
pozostał duży kac. Drużynę objął 
Peter Stoeger i koniec końców, 
Borussia załapała się do Ligi Mi-
strzów, choć też nie bez proble-
mów. Stoeger nie był zadowolony 
z mentalnego podejścia zawodni-
ków, urządzał wycieczki personal-
ne. Teraz przychodzi Lucien Favre 
i jedno jest pewne, BVB czeka duża 
przebudowa. 

– Bayern dzielił i rządził 
w Bundeslidze, ale znów nie był 
w stanie sięgnąć po europejskie 
trofeum. 

– Monachijczycy w perspek-
tywie czasu też staną w obliczu 
poważnej przebudowy i zaryzy-
kuję stwierdzenie, że nie będą 
już takimi dominatorami jak do 
tej pory. Pojawi się nowy trener 
– Niko Kovac. W Niemczech spe-
kuluje się, że Bayern zacznie grać 
trójką w obronie, rozwiązując 
w ten sposób problem braku za-
stępców dla wiekowych skrzydło-
wych – Arjena Robbena i Francka 
Ribery’ego. Zresztą wielu piłkarzy 
albo dobija do trzydziestki, albo 
już ją przekroczyło i trzeba powoli 
zastanawiać się, jak zastąpić tych 
wszystkich Neuerów, Boatengów, 
Hummelsów czy Vidali. Niestety, 
słabością Bundesligi jest fakt, że 
żaden z zespołów nie zdołał przy-

gotować się na to, by w odpowied-
nim momencie być gotowym do 
zaatakowania przebudowywanego 
Bayernu. 

– Mówi się, że Robert Le-
wandowski może zmienić klub 
już przed mundialem. To realny 
scenariusz? 

– Zacznijmy od tego, że to 
Bayern decyduje, kiedy piłkarz 
może odejść. Oczywiście, niemiec-
kie media podają, że Robert zgłosił 
w klubie chęć odejścia, nie na dar-
mo zmienił też menadżera. Dlate-
go nie wykluczam transferu, choć 
wydaje mi się, że w najbliższym 
okienku transferowym jest on 
mało prawdopodobny. Tym bar-
dziej, że Uli Hoeness i Karl Heinz 
Rummenige powtarzają, że nie ma 
mowy, żeby Robert odszedł tego 
lata. Prawda jest taka, że jeśli ci 
panowie coś mówią, to zazwyczaj 
nie rzucają słów na wiatr. Teore-
tycznie Bayern mógłby w miejsce 
Lewego kupić np. Mauro Icardiego, 
ale to wydatek rzędu 120 mln euro. 
Monachijczycy nie chcą brać udział 
w wyścigu szczurów. Przypomnę, 
że ich rekord transferowy to 41,5 
mln euro. Zatem patrząc logicz-
nie, nic nie wskazuje na transfer 
Roberta, choć jak wiadomo, rynek 
nie zawsze jest logiczny. 

– W końcówce sezonu do gry 
po kontuzji wrócił Kuba Błasz-
czykowski, pomagając kolegom 
z Wolfsburga w utrzymaniu się 
w Bundeslidze. Spekuluje się, 
że dla naszego pomocnika mógł 
być to ostatni sezon w lidze nie-
mieckiej. 

– Wolfsburg po kolejnym 
kiepskim sezonie będzie chciał 
się przebudować. Przyjdzie Felix 
Klaus z Hannoveru 96, być może 
Filip Kostić z HSV. Jest ponadto 
Mehmedi, na skrzydłach mogą 
grać: Malli i Didavi, więc dla nasze-
go reprezentanta może zabraknąć 
miejsca. Tym bardziej, że mówi się, 
że Kuba nie wniósł do zespołu tyle, 
ile oczekiwano. Oczywiście, Błasz-
czykowski jest w Niemczech kul-
tową postacią, ma wielkie zasługi, 
a ponadto duże doświadczenie, 
więc znalazłyby się kluby z dolne-
go rejonu tabeli, które chciałyby go 
zatrudnić, ale myślę, że zwyczajnie 
nie podołają finansowo. W Bunde-
slidze jest teraz tendencja, żeby na 
skrzydłach stawiać na młodych, 
szybkich graczy. Myślę, że Kuba 
poradziłby sobie jeszcze w zespo-
łach, które grają w ustawieniu 
4-4-2, gdzie skrzydłowy funkcjonu-
je raczej jako boczny pomocnik, ma 
mnie zadań ofensywnych. Pytanie 
czy Kuba chce jeszcze grać pod tak 
dużą presją czy spróbować się np. 
w MLS w Stanach Zjednoczonych. 
Uważam, że ta druga opcja jest 
bardziej prawdopodobna. 

– Szansę na podbicie Bun-
desligi stracił Bartosz Kapustka. 
Przed sezonem wydawało się, 
że trafił w idealne miejsce, do 
Freiburga – klubu, który słynie 
z kształtowania młodych za-
wodników. Co poszło nie tak?

– Dla mnie to duże rozczaro-
wanie, bo trudno wyobrazić sobie 
lepszy klub do rozwoju i poznawa-
nia zachodniej piłki. Ale okazało 
się, że Bartek nie był przygotowany 
do gry pod względem fizycznym 
i taktycznym. Trener Freiburga 
Chrisitan Streich słynie z wyczer-
pujących odpowiedzi, tymczasem 
gdy na jednej z konferencji praso-
wych został zapytany o Kapust-
kę, najpierw wzruszył ramionami 
i westchnął, a potem przyznał, że 
Bartek to piłkarz techniczny, któ-
ry potrafi poradzić sobie w trud-
nej, boiskowej sytuacji, wyjść spod 
pressingu, a później w najprostszej 
sytuacji podać piłkę przeciwnikowi 
i narazić zespół na kontrę. Nie da 
się ukryć, że Kapustka ma problem 
z grą defensywną. Niedawno roz-
mawiałem z Rafałem Gikiewiczem, 
bramkarzem Freiburga, który po-
wiedział, że Streich, niezależnie 
od wyniku, jest niezadowolony, 
gdy zespół przebiegnie w trakcie 
meczu mniej niż 120 km. To wie-
le mówi, jak ważna jest dyscyplina 
taktyczna i przygotowanie fizycz-
ne. Inna sprawa to pieniądze. Bar-
tek miał zapisaną klauzulę wykupu 
wynoszącą 6 mln euro. Freiburg 
tylko raz wydał na piłkarza więcej 
– 6,5 mln euro na Mehmediego. 
Co do przyszłości Bartka, trzeba 
pamiętać, że to wciąż młody pił-
karz, o dużym talencie, nie można 
go skreślać. Być może powinien 
zrobić krok w tył, wrócić do Polski 
i odbudować formę np. w Legii. 

– Za kilkanaście dni startują 
mistrzostwa świata. Niemcy są 
faworytem? 

– Niemcy nie mówią tym ra-
zem, że jadą po złoto, ale są świa-
domi swojej siły. Mam wątpliwości 
czy tę kadrę stać na zwycięstwo, 
jednak wydaje się, że półfinał jest 
w ich zasięgu. W końcowych fa-
zach kluczowa może być ławka 
rezerwowych, a ta u naszych są-
siadów nie jest wcale imponująca, 
zwłaszcza jeśli chodzi o obrońców. 
Na lewej stronie prawdopodobnie 
zagra Jonas Hector z drugoligo-
wej Kolonii. Zobaczymy jak będzie 
funkcjonował atak. Timo Werner 
prawdopodobnie będzie pierw-
szym napastnikiem w drużynie 
Loewa. To oczywiście znakomity 
piłkarz, piekielnie szybki, dosko-
nały w grze głową, ale w tym sezo-
nie po raz pierwszy zagrał ponad 
50 meczów. W ostatnich kolejkach 
Bundesligi było widać, że jest już 
zmęczony. 

– Joachim Loew zaryzyku-
je i postawi w bramce na kon-
tuzjowanego od wielu miesięcy 
Manuela Neuera?

– Kilka dni temu Loew przy-
znał, że jeśli Manuel Neuer poje-
dzie na turniej to po to, żeby bro-
nić. Musimy zdać sobie sprawę, że 
dla Niemców bramkarz Bayernu 
to człowiek-instytucja. Jednak jego 
forma jest wielką niewiadomą. 
Miał wrócić do gry już w kwietniu, 
tymczasem mamy końcówkę maja, 
a on nie zagrał żadnego meczu. 
Wyobraźmy sobie z jaką presją mu-
siałby zmierzyć się Manuel, gdyby 
coś zawalił w trakcie turnieju. Wy-
daje mi się, że najzdrowiej, także 
dla atmosfery w zespole, byłoby 
gdyby Neuer został w domu. W od-
wodzie jest doskonale dysponowa-
ny w tym sezonie Marc Andre ter 
Stegen. Bramkarz Barcelony gwa-
rantuje podobną jakość co Manu. 

– Widzisz reprezentację Pol-
ski w roli czarnego konia turnie-
ju?

– Zawsze podchodzę ostroż-
nie do występów naszych drużyn. 
W naszej grupie faworytem jest 
Kolumbia, my powalczymy z Se-
negalem o drugie miejsce, choć 
nie odbierałbym szans Japonii. To 
truizm, ale najważniejszy będzie 
pierwszy mecz. Nawet remis z Se-
negalem powinniśmy potraktować 
jako pozytywny wynik.  

– Adam Nawałka zdecyduje 
się na trójkę obrońców?

– W tym momencie to zgady-
wanka. Dużo powiedzą nam najbliż-
sze sparingi z Chile i Litwą. Myślę, 
że selekcjoner może zagrać trzema 
obrońcami w meczu z Senegalem, 
ze względu na obecność w druży-
nie rywala Sadio Mane. Skrzydłowy 
Liverpoolu jest w świetnej formie, 
więc konieczne będzie dodatkowe 
zabezpieczenie w obronie, choćby 
w postaci trzeciego stopera aseku-
rującego bocznego obrońcę, kiedy 
Mane będzie schodził do środka. 
Wracając do poprzedniego pyta-
nia, to mordercza grupa, ale ona 
zweryfikuje umiejętności naszej 
reprezentacji. Jeśli Polsce uda się 
awansować do drugiej rundy, póź-
niej wszystko będzie możliwe. Co 
prawda możemy trafić na Belgów 
lub Anglików, ale Euro 2016 poka-
zało, że te drużyny są do ogrania. 
Wciąż jest wiele niewiadomych np. 
czy Grzegorz Krychowiak wejdzie 
na odpowiedni poziom po kiepskim 
sezonie w Anglii lub czy Piotr Zie-
liński udźwignie odpowiedzialność 
i weźmie grę zespołu na siebie. 
Kluczem do sukcesu będzie to, co 
uda się wypracować na najbliższym 
zgrupowaniu w Arłamowie. 

Rozmawiał: 
Tomasz Błaszkiewicz
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