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Wcześniej Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich ogłosił przetarg na 
przebudowę tzw. „drogi kowa-
lewskiej”, ale wszystkie oferty 
okazały się zbyt kosztowne. In-
westycja stanęła pod znakiem 
zapytania. Problem udało się 

rozwiązać na poniedziałkowej 
sesji sejmiku województwa. 

– Zarząd województwa za-
rekomendował radnym zwięk-
szenie środków na to zadanie 
do kwoty pozwalającej na wybór 
wykonawcy zadania i rozpoczę-

cie prac budowlanych, czyli do 
kwoty 15,6 mln zł – tłumaczy 
Beata Krzemińska, rzecznik pra-
sowy Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu. –  Sejmik zatwierdził 
taką zmianę w budżecie, pozwoli 
to rozstrzygnąć przetarg i roz-

począć gruntowną modernizację 
trasy nr 554 pomiędzy Golubiem-
Dobrzyniem i Frydrychowem.

Remont zakłada przede 
wszystkim przebudowę na-
wierzchni na odcinku blisko 10 
kilometrów, poszerzenie do 6 
metrów i wykonanie pobocza. 
Droga ma znosić obciążenia 
rzędu 10 ton na oś. Wykonana 
zostanie nowa podbudowa, na 
której ułożona zostanie wzmac-
niająca siatka i nowe warstwy bi-
tumiczne, dzięki temu nie będą 
powstawały koleiny i uszkodze-
nia. Drzewa rosnące przy jezd-
ni ze względów bezpieczeństwa 
zostaną wycięte, a w miejscach 
niezabezpieczonych powstaną 
bariery. Powstanie również nowe 

oznakowanie pionowe i poziome 
oraz przebudowa istniejących 
zatok autobusowych i poprawa 
odwodnienia.

– W poprzednich latach 
wzdłuż drogi dobudowane zosta-
ły też ścieżki pieszo-rowerowe, 
co pozwoliło odseparować ruch 
pieszych i rowerzystów od sa-
mochodów – dodaje Krzemińska. 
– Te inwestycje realizowane były 
w oparciu o Drogową Inicjatywę 
Samorządową – program mający 
na celu poprawę bezpieczeństwa 
przy ważnych drogach finanso-
wany wspólnie przez Urząd Mar-
szałkowski i samorządy lokalne.

Zakończenie prac planowane 
jest do końca tego roku.

(ToB), fot. archiwum
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Będzie wyczekiwany remont!
POWIAT  Dzięki zaangażowaniu zarządu województwa jeszcze w tym roku zostanie wyremontowany od-
cinek drogi nr 554 między Golubiem-Dobrzyniem a Frydrychowem
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Miasto bez żłobka?
GOLUB-DOBRZYŃ  Dwa tygodnie pisaliśmy, że na kwietnio-
wej, nadzwyczajnej sesji radni podjęli decyzję o odstąpieniu od 
udziału w programie MALUCH+. Czy to oznacza, że w naszym 
mieście nie będzie żłobków? 
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Burmistrz Miasta Mariusz 
Piątkowski w imieniu Gminy Mia-
sta Golub-Dobrzyń w listopadzie 
2017 r. złożył wniosek o dofinan-
sowanie z programu MALUCH+ 
2018. Nabór wniosków prowadzi-
ło Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej za pośred-
nictwem Kujawsko-Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Byd-
goszczy. Program MALUCH+ 
dotyczy wspierania zadań z za-
kresu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3. 
Dzięki przystąpieniu do projektu 
w mieście miałby powstać tzw. 
żłobek, w którym znalazłoby 
się 15 miejsc opieki nad małymi 
dziećmi.

Jak informuje magistrat 
wniosek miasta został oceniony 
pozytywnie, a do urzędu wpły-
nęła już informacja o przyznaniu 
dofinansowania w wysokości 300 
tys. zł. Miasto, jako wkład wła-
sny, miało zabezpieczyć sumę 
75 tys. zł, na co zgodę wyraziła 
rada miasta podczas wspólnego 
posiedzenia komisji w dn. 8 lu-
tego 2018 r. Środki na realizację 
programu MALUCH+ miały zo-
stać zabezpieczone w budżecie 
miasta i uchwalone podczas LIII 
Sesji Rady Miasta Golubia-Do-
brzynia w 27 marca br., jednak 
uchwała wprowadzająca zmiany 
do budżetu została zdjęta przez 

radnych z porządku obrad. Po-
nowne głosowanie zaplanowa-
no na LIV nadzwyczajną sesję 
w dn. 9 kwietnia br. Podczas 
tych obrad radni zdecydowali 
większością głosów o rezygnacji 
z programu MALUCH+ w naszym 
mieście. W związku z tym w Go-
lubiu-Dobrzyniu nie powstanie 
żłobek, a miasto utraci możli-
wość pozyskania dofinansowania 
w wys. 300 tys. zł na utworzenie 
placówki.

Skąd taka decyzja radnych? 
Czy faktycznie naszym rajcom 
nie zależy na tym, aby w mieście 
był żłobek? 

– Na początku na hasło 
„żłobek” wszyscy radni pode-
szli z entuzjazmem i byli za, ale 
gdy zaczęły się analizy finanso-
we praktycznie jednomyślnie 
zagłosowaliśmy przeciw – pisze 
w oświadczeniu interentowym 
radna Dominika Piotrowska. – 
Żłobek nie byłby darmowy. Koszt 
dla rodzica to 500 zł. Zaś w pry-
watnych klubach wynosi około 
400 zł, ponieważ z budżetu mia-
sta kluby otrzymują dofinanso-
wanie do każdego dziecka 150 zł, 
zatem zamiast 550 zł rodzic pła-
ci 400 zł. Druga sprawa, żłobek 
będzie trzeba utrzymać przez 5 
lat. Maksymalna ilość dzieci to 
15. Roczny koszt utrzymania jaki 
podał nam urząd to 272 tys. zł. 

(wynagrodzenie dyrektora, per-
sonelu, prąd, woda, itd.). 5 lat 
daje nam koszt 1 mln 360 tys. 
zł. Wiem, że część dzieci nieste-
ty będzie chorować. Zazwyczaj 
jest to połowa grupy 7-8 osób. 
Jasne, że brzmi to fantastycznie, 
ale i chciałoby się basen i kolejne 
przedszkola, żłobki. Jestem za, ale 
to są bardzo populistyczne hasła 
i często z ciężkim bólem muszę 
zagłosować przeciw, bo musimy 
szanować każdą złotówkę w bu-
dżecie. Reasumując nie będzie 
to darmowy żłobek i tylko dla 15 
dzieci i dodatkowo wygeneru-
je koszty. Radni zaproponowali, 
aby więcej środków przeznaczyć 
na dofinansowanie obecnego 
przedszkola, aby już 2,5 latko-
wi mogli do niego uczęszczać. 
Ostatnio podjęliśmy też uchwałę 
o dofinansowaniu niań dla mam 
wracających do pracy. Nie oszu-
kujmy się, ale 500 zł za żłobek 
to kolosalny wydatek, natomiast 
niania jeszcze większy, coś około 
700zł. Analizując plusy i minusy. 
Dowóz do żłobka, częste choro-
by dziecka, a co z tym idzie nasz 
urlop w pracy, na plus wychodzi 
jednak niania. Do żłobka i tak nie 
zostaną przyjęte wszystkie dzie-
ciaczki, a tylko 15. Dofinansowa-
nie do niani z UE to około 800 zł 
dla 10 mam.

(nał)

Ryszard Pawlikowski rozpoczął 
pracę jako skarbnik gminy w 1995 
roku. Wcześniej był związany z ko-
lejnictwem, potem awansował 
w dziedzinie księgowości w zakła-
dzie Fermbet. W czasie pełnienia 
przez niego funkcji w skarbowości 
zaszły dość duże zmiany:

– Obecnie łatwiej jest z kon-
taktem oraz samą księgowością, 
ponieważ wspierają nas programy 
komputerowe. Dawniej trzeba było 
jeździć w różnych sprawach do To-
runia, czekać na kontakt z urzędni-
kiem wyższego szczebla. Pisało się 
także ręcznie. Plusem było to, że 
nie było różnego rodzaju ograni-
czeń i wskaźników, zgodnie z któ-
rymi należy konstruować obecne 
budżety – wspomina skarbnik.

Pawlikowski uważa, że naj-
nowsze budżety są trudne z uwagi 
na dofinansowanie z Unii Euro-
pejskiej. Nigdy nie ma pewności 
czy dane dofinansowanie wpłynie 
teraz, czy za jakiś czas, procedury 
przedłużają się i konieczne są licz-
ne zmiany w budżetach poparte 
przez radnych:

– Przez cały czas pracy jako 
skarbnik nigdy nie miałem proble-
mów z dogadywaniem się z rad-
nymi. Zawsze udało się znaleźć 
wspólne zdanie. Podobnie było 
także w przypadku dyrektorów 
szkół, których przepraszam za 

przycinanie budżetów, ale obiecuję 
, że już więcej tego nie zrobię – do-
daje z uśmiechem skarbnik.

Ryszard Pawlikowski musiał 
być oficjalnie odwołany przez radę 
gminy, co dokonało się w ponie-
działek. Skarbnik to jedyna funk-
cja w gminie, która wymaga takiej 
uchwały.

– Znam Ryszarda Pawlikow-
skiego od bardzo dawna, ale jesz-
cze nigdy nie słyszałem, by ktoś 
powiedział o nim choćby jedno 
złe słowo – mówi przewodniczący 
rady gminy Bogdan Jagielski.

Na urzędzie dotychczasowe-
go skarbnika zastąpi Iwona Ka-
tarzyna Górska. Jej kandydatura 
została poparta przez wszystkich 
radnych.

 Z radą gminy pożegnał się 
także odchodzący na emeryturę 
prezes Zakładu Usług Wodnych 
w Ostrowitem – Tadeusz Czarnec-
ki. W poniedziałek pożegnano go 
kwiatami oraz upominkiem.

– Przez te lata pracowałem 
na terenie czterech, następnie pię-
ciu, a potem sześciu gmin, gdzie 
o wodociągi dba ZUW. Dziękuję za 
dotychczasową współpracę. Ufam, 
że nowy zarząd będzie owocnie 
rozwijał zakład. Życzę także dobrej 
współpracy z gminą.

(pw)
fot. nadesłane

Pożegnania 
i powitanie
Po wielu latach pracy jako skarbnik gminy Golub-Do-
brzyń na emeryturę odchodzi Ryszard Pawlikowski. 
Z radnymi i władzami pożegnał się także dotychcza-
sowy prezes Zakładu Usług Wodnych w Ostrowitem 
Tadeusz Czarnecki. 

Gmina Golub-Dobrzyń

Gmina Golub-Dobrzyń

Do pomocy z wnioskami
W Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń rolnicy mogą liczyć na pomoc przy wypełnia-
niu wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Punkt rozpoczął działanie 15 
marca. Czas na składanie wnio-
sków jest do 15 maja. Rolnicy 
mogą skorzystać z pomocy od 
godziny 7.30 do 15.30.

– Do tej pory ruch nie był 
zbyt intensywny, ale jest to spo-
wodowane pracami polowymi. 
Rolnicy wolą najpierw uporać 
się z najważniejszymi zabiega-
mi w polu, a następnie wypełnić 
dokumentację.  Z nową platfor-
mą do wypełniania wniosków 
nie ma większych problemów. 
Pewne kłopoty pojawiały się na 
początku jej działania – mówi 
Joanna Frączek, kierownik refe-
ratu Gospodarki Gruntami Rol-
nymi i Ochrony Środowiska.

(pw)
fot. nadesłane
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Pieniądze dla pozarządówek 
POWIAT  Organizacje pozarządowe otrzymają w tym roku środki z budżetu województwa na realizację 
ponad pół tysiąca różnego rodzaju projektów z zakresu ochrony zdrowia, spraw społecznych, rozwiązywa-
nia problemów uzależnień, a także kultury, sportu i turystyki. Wsparcie trafi też do naszego powiatu

R E K L A M A

Dotacje samorząd woje-
wództwa rozdysponował w ra-
mach otwartych konkursów 
ofert na wykonywanie zadań pu-
blicznych. W czwartek 19 kwiet-
nia w Urzędzie Marszałkowskim 
w Toruniu odbyło się uroczyste 
wręczenie umów beneficjentom.

Tegoroczne wsparcie na wy-
konywanie zadań publicznych 
przez organizacje pozarządowe 
trafiło dotychczas na realizację 
około 500 inicjatyw wyłonionych 
w 20 konkursach. Przed nami 
jeszcze rozstrzygnięcia w części 
konkursów dotyczących upo-
wszechniania sportu. Suma tego-

rocznego wsparcia dla ngo-sów 
to ponad 7 milionów złotych.

W  uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele blisko 60 poza-
rządówek. Umowy beneficjen-
tom wręczyli marszałek Piotr 
Całbecki oraz członek zarządu 
województwa Aneta Jędrzejew-
ska.

– Wręczane dziś umowy do-
tyczą zarówno niewielkich pro-
jektów, realizowanych chociażby 
na terenach wiejskich, jak i du-
żych przedsięwziąć, takich jak 
festiwale czy międzynarodowe 
zawody. Cieszę się, że dzięki środ-
kom samorządu województwa 

nasze organizacje pozarządo-
we mogą aktywnie działać. Tym 
bardziej, że w te przedsięwzięcia 
angażują się zwykli mieszkańcy 
regionu – mówi marszałek Piotr 
Całbecki.

Z naszego powiatu wsparcie 
finansowe otrzymają: Stowarzy-
szenie na Rzecz Ochrony Zdro-
wia w Kowalewie Pomorskim 
(„Młodzi bez alkoholu VIII”) – 
4 tys. zł, Stowarzyszenie Krzewie-
nia Kultury „Animator” („Mam 
Terapię, Mam Szansę-zajęcia te-
rapeutyczne dla dzieci z niepeł-
nosprawnościami” – III kolejny 
etap) – 10 tys. zł, Ochotnicza 

Straż Pożarna Płonne („Akademia 
Młodego Strażaka”) – 3 tys. zł, 
Chorągiew Kujawsko-Pomorska 
ZHP/ Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń 
(„VII Zlot Hufca ZHP Golub-Do-
brzyń”) – 3 tys. zł, Stowarzysze-
nie Miłośników Kultury (Festiwal 
„Nadworny Lutnista Królewny 
Anny Wazówny” - edycja III) – 
7 tys. zł, Klub Miłośników Sta-
rych Ciągników i Maszyn Rolni-
czych RETRO-TRAKTOR („X Jubi-
leuszowy Zlot i Wystawa Starych 
Ciągników i Maszyn Rolniczych 
Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego”) – 2 tys. zł, Fundacja Cho-
pin w Ogrodzie Sztuk („Wakacje 

z Chopinem 2018”) – 7 tys. zł, Od-
dział PTTK im. Zygmunta Kwiat-
kowskiego („Konkurs krasomów-
czy młodzieży i przewodników”, 
„51. Rajd Pieszy Szlakiem Fry-
deryka Chopina”, „51. Wiosenny 
Rajd Pieszy Topienie Marzanny”) 
– łącznie 10 tys. zł., Stowarzysze-
nia Przyjaciół SOSW w Wielgiem 
(„XIII Regionalny Turniej Piłki 
Nożnej Wielgie 2018”) – 2 tys. zł, 
Uczniowski Klub Sportowy Orlik 
(„XXV Międzynarodowy Turniej 
Szachowy”) – 1 tys. zł. 

(ToB)
fot. Łukasz Piecyk/

Urząd Marszałkowski

Golub-Dobrzyń

Jest w czym wybierać
W piątek w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny oraz 
Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu planowany 
jest dzień otwarty. Początek o godzinie 9.00. 

Zespół Szkół nr 1 im. Anny 
Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu 

W tym roku „Wazówna” pro-
ponuje naukę w liceum ogólno-
kształcącym. W szkole średniej 
zaplanowano sześć kierunków do 
wyboru. Klasa politechniczna to 
propozycja z rozszerzeniem ma-
tematyki, fizyki, informatyki oraz 
języka angielskiego. Natomiast 
klasa biologiczno-chemiczna to 
oferta z rozszerzeniem biologii 

i chemii. 
Klasa humanistyczno-me-

dialna proponuje uczniom roz-
szerzenie języka polskiego, histo-
rii oraz geografii. Szkoła oferuje 
również naukę w klasie humani-
styczno-językowej z językiem an-
gielskim, polskim oraz drugim ję-
zykiem obcym. Klasa europejska 
to oferta z rozszerzeniem wiedzy 
o społeczeństwie, geografii i języ-
ka angielskiego. 

„Górka” proponuje także 
naukę w klasie mundurowej. To 
szansa na zdobycie umiejętności 
z zakresu szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa wewnętrznego 
i obronności. W „Wazównie” moż-
na wybrać także naukę w tech-
nikum handlowym oraz obsługi 
turystycznej.  

Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-
Dobrzyniu 

W Zespole Szkół nr 2 w Go-
lubiu-Dobrzyniu kształceni są 
uczniowie w technikum rolni-
czym ekonomicznym, organizacji 
reklamy, architektury krajobrazu 
oraz branżowej szkole I stopnia 
(dawna Zasadnicza Szkoła Zawo-
dowa) i liceum ogólnokształcą-
cym dla dorosłych.

W technikum rolniczym 
uczniowie zdobywają nie tyl-
ko wiedzę ogólnokształcąca, ale 
przede wszystkim kształcą się 
z takich przedmiotów jak: pro-
dukcja roślinna, zwierzęca oraz 
mechanizacja rolnictwa. Atutem 
szkoły jest kształcenie w tech-
nikum ekonomicznym. Dzięki 
współpracy szkoły z wieloma in-
stytucjami i firmami uczniowie 
zdobywają wiedzę praktyczną. 
Swoje umiejętności mogą wyko-
rzystać w przyszłości, pracując 
w urzędach, małych przedsiębior-
stwach. Wszędzie tam potrzebna 
jest wiedza z ekonomii i księgo-
wości. Zawodem przyszłości jest 
również technik architektury kra-
jobrazu oraz organizacji reklamy. 

W ramach Zespołu Szkół 
nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu dzia-
ła liceum ogólnokształcące dla 
dorosłych. W tej szkole można 
kontynuować edukację po szkole 
zawodowej i przygotować się do 
zdobycia średniego wykształce-
nia.  Nauka jest bezpłatna.

Od kilku lat szkoła regularnie 
realizuje projekty edukacyjne. Na 
dodatkowych zajęciach młodzież 
zdobywa umiejętności praktycz-
ne oraz językowe. W ramach pro-
jektów organizowane są kursy za-
wodowe dające uprawnienia np. 
kurs prawa jazdy czy kurs kasjera 
walutowego. Ponadto dzięki pro-
jektom szkoła zyskuje nowocze-
sne wyposażenie. 

(szyw)
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Pod prąd i z zakazem
Ponad 0,6 promila alkoholu w organizmie oraz ak-
tualny zakaz prowadzenia pojazdów miał kierowca 
opla zatrzymany przez golubsko-dobrzyńskich po-
licjantów. Mężczyzna najpierw nie zatrzymał się do 
kontroli, później uciekał ulicami miasta.

Golub-Dobrzyń

Policjanci patrolujący Golub-
Dobrzyń zauważyli na jednej z ulic 
jadącego ,,pod prąd” osobowym 
oplem. Funkcjonariusze postano-
wili przystąpić do kontroli drogo-
wej kierującego. 

– Ten jednak zignorował po-
lecenie zatrzymania pojazdu i za-
czął uciekać – tłumaczy asp. sztab. 
Małgorzata Lipińska. – Policjanci 
używając sygnałów świetlnych 
i dźwiękowych ruszyli w pościg. Po 
przejechaniu kilkuset metrów kie-
rowca opla zatrzymał samochód. 
Wówczas wyszedł na jaw powód 
jego zachowania.

Okazało się, że 21-letni miesz-
kaniec powiatu wąbrzeskiego miał 
ponad 0,6 promila alkoholu w or-
ganizmie oraz obowiązywał go 
zakaz kierowania pojazdami na 
okres 3 lat. Mężczyzna po nocy 
spędzonej w policyjnym areszcie 
usłyszał zarzuty kierowania pojaz-
dem po drodze publicznej w stanie 
nietrzeźwości oraz wbrew obo-
wiązującemu go zakazowi sądo-
wemu. 21-latek odpowie również 
za niezatrzymanie się do kontroli 
drogowej. Teraz grozi mu kara do 
5 lat pozbawienia wolności.

(ToB)

Jest to jego już czwarta ka-
dencja. Balinowski cieszy się spo-
rym zaufaniem mieszkańców, 
ale w przyszłych wyborach nie 
chce już startować. Jak podkreśla, 
przyszła pora na przekazanie ste-
rów młodszemu pokoleniu. 

Sołectwo Gaj zamieszkuje 
niecałe 100 osób. Są to 32 rodziny. 
Mieszkańcy w większości zajmu-

ją się pracą w małych gospodar-
stwach rolnych. Niektórzy z nich, 
z uwagi na swój wiek, sprzedają  
gospodarstwa lub oddają ziemię 
w dzierżawę.

– Budżet sołecki jest pewnie 
niewielki?

– Budżet jest bardzo mały, 
bo przecież jest uzależniony od 
liczby mieszkańców. Wynosi on 
na 2018 rok tylko niewiele ponad 
13 tys. zł. Praktycznie w całości 
został on przeznaczony na utrzy-
manie dróg lokalnych. W sołec-
twie mamy około 10 kilometrów 
takich dróg. W 60 proc. drogi te 
mają nawierzchnię asfaltową. 
Reszta to trasy gruntowe. Ich 
utrzymanie sporo kosztuje. Trze-
ba zakupić kruszywo i następnie 
na bieżąco uzupełniać ubytki. 
W przypadku opadów śniegu 
w okresie zimowym również na-
leży zapewnić ich odśnieżanie.

– Czym żyją mieszkańcy 
w wolnych chwilach?

– Nasze sołectwo nie po-

siada własnej świetlicy wiejskiej. 
W ramach działalności kultural-
nej korzystamy z bogatej oferty 
pobliskiego Radomina. Na tere-
nie sołectwa praktycznie nie ma 
osób młodych. Większość wyje-
chała do pobliskich miast, a na 
gospodarstwach zostały starsze 
osoby. Mimo to angażujemy się 
w imprezy organizowane przez 
władze samorządowe. Corocznie 
wystawiamy swój wieniec do-
żynkowy w dożynkach gminnych 
i parafialnych.

– Co może Pan powiedzieć 
o współpracy z władzami gmi-
ny?

– Współpraca układa się na 
dobrym poziomie. Wszelkiego ro-
dzaju uwagi, które składamy do 
gminy są uwzględniane. Potrzeby 
są na pewno duże, ale możliwości 
nie zawsze pozwalają na ich reali-
zację. 

Tekst i fot.
(Maw)

Nasze sołectwo, 
nasze sprawy

GMINA RADOMIN  Gaj to niewielka miejscowość położona 
w gminie Radomin. Sołectwem od ponad 17 lat kieruje Jerzy 
Balinowski

R E K L A M A

W  S K R Ó C I E
GOLUB-DOBRZYŃ Spotkanie autorskie 
26 kwietnia Miejska i Powiatowa Biblioteka w Golubiu-Dobrzyniu 

będzie gospodarzem spotkania autorskiego –  Marii Ulatowskiej i Jacka 
Skowrońskiego. To znani pisarze, autorzy między innymi takich książek 
jak: „Historia spisana atramentem”, „Tylko milion” czy „Pokój dla arty-
sty”. Dyrektor książnicy Barbara Wasiluk zaprasza wszystkich chętnych 
miłośników literatury na godz. 18.00 do siedziby biblioteki przy 
ul. Żeromskiego 11.

  (Maw)
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Gmina Golub-Dobrzyń

Pamięć o powstaniu
Żółte żonkile – symbol powstania w getcie war-
szawskim, pojawił się także w Nowogrodzie. Do akcji 
społeczno-edukacyjnej o wydarzeniach sprzed 75 lat 
przyłączyła się gminna książnica. 

Rak jelita grubego to jeden 
z najczęściej występujących nowo-
tworów złośliwych. Należy do tak 
zwanych chorób cywilizacyjnych. 
Sprzyjają mu siedzący tryb życia, 
wysoko przetworzona żywność, 
używki. Rozwija się przez kilkana-
ście lat, długo nie dając uchwyt-
nych objawów. Ryzyko zachoro-
wania rośnie z wiekiem, dlatego 
osobom po 50. roku życia zaleca się 
regularne badania profilaktyczne. 
– Zróbmy to dla siebie i swoich 
bliskich. Ten program uratuje 
życie wielu ludziom – zaprasza 
marszałek Piotr Całbecki.

Z bezpłatnych przesiewowych 
badań kolonoskopowych mogą 
skorzystać osoby z grup podwyż-
szonego ryzyka zachorowania na 
raka jelita grubego w wieku 50-65 
lat, a także młodsze, w których 
rodzinach stwierdzono wcześniej 
tego rodzaju schorzenia. Sto-

sownie do wskazań medycznych, 
niektóre z tych badań zostaną 
przeprowadzone w znieczule-
niu ogólnym. W razie potrzeby 
podczas kolonoskopii zostanie 
wykonana niewielka interwencja 
chirurgiczna (polipektomia - usu-
wanie niedużych niezłośliwych 
zmian) lub pobrane zostaną wy-
cinki tkanek do badania histopa-
tologicznego.

Badania realizuje 14 wybra-
nych w konkursie o dofinansowa-
nie placówek medycznych w ca-
łym regionie, na liście jest również 
szpital w Golubiu-Dobrzyniu. 
Nie ma rejonizacji, więc każdy 
z mieszkańców regionu może wy-
brać dla siebie dowolną placówkę 
z listy, która jest zamieszczona 
na stronie kujawsko-pomorskie.
pl. Na liście tej znajduje się rów-
nież szpital w Golubiu-Dobrzyniu. 
W naszej lecznicy można się reje-

strować od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 8.00 do 16.00 
pod numerem tel. 518 201 921. 

– Serdecznie zapraszam do 
udziału w tym programie – mówi 
prezes zarządu golubsko-do-
brzyńskiego szpitala Michał Ka-
miński. – Warto profilaktycznie 
zrobić badania w trosce o nasze 
zdrowie. Czas oczekiwania na ba-
danie wynosi obecnie od jednego 
do dwóch-trzech tygodni.

Z akcji w całym wojewódz-
twie skorzystało już blisko dwa 
tysiące osób. Połowa z nich już się 
przebadała, pozostali oczekują na 
swoją kolej. Urząd Marszałkowski 
zaprasza  do skorzystania z uru-
chomionego telefonu informacyj-
nego 56 652 18 73 (Wydział Zdro-
wia), pod którym udzielane są 
szczegółowe informacje na temat 
tego gdzie się zgłosić na badania.

(nał)

zrób kolonoskopię
GOLUB-DOBRZYŃ  Trwa program wczesnego wykrywania 
nowotworów jelita grubego, z bezpłatnymi badaniami kolono-
skopowymi. Można je wykonać także w Golubiu-Dobrzyniu

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Do akcji biblioteki dołączy-
li uczniowie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego z Nowogrodu. 19 
kwietnia odbyły się zajęcia edu-
kacyjne dla klas starszych, pod-
czas których młodzież poznawała 
szczegóły wydarzeń sprzed 75 lat. 
Najmłodsi uczniowie i przedszko-

lacy po wprowadzeniu w temat 
obchodów rocznicy uczestniczyli 
w zajęciach plastycznych, podczas 
których malowali i kolorowali 
żonkile, które stały się symbolem 
szacunku i pamięci o powstaniu.

Młodzi ludzie złożyli również 
kwiaty i znicze pod pomnikiem 

w Nowogrodzie. Upamiętnia on 
ofiary zamordowane w czasie 
niemieckiej okupacji. Posadzono 
także cebulki żonkili, które w ko-
lejnych latach mają przypominać 
o powstaniu.

– Osoby, które tego dnia od-
wiedziły nowogrodzką bibliotekę 
otrzymały na pamiątkę papiero-
wy symbol pamięci o powstaniu 
– żonkil. Dziękuje wszystkim, któ-
rzy wzięli udział w akcji i poma-
gali w jej realizacji – mówi Daria 
Wrzesińska, kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Nowogro-
dzie.

(pw)
fot. nadesłane

Gmina CieChOCin  Sprzątali Drwęcę

Jak co roku gmina Ciechocin wzięła udział w akcji sprzątania Drwęcy or-
ganizowanej przez fundację Life Promotion pod nazwą „Wiosenne sprzą-
tanie Doliny Drwęcy”. W tym roku, w sobotę 7 kwietnia, w akcji udział 
wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ciechocinie oraz z Gimnazjum 
w Nowej Wsi. Zebrano około 50 worków śmieci.

(nał),fot. nadesłane 
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Maraton gimnazjalny
POWIAT  W ubiegłym tygodniu gimnazjaliści ze szkół naszego powiatu podeszli do egzaminów końco-
wych. My w najważniejszym sprawdzianie towarzyszyliśmy młodzieży z Zespołu Szkół im. Anny Wazów-
ny 

W tym roku swoją wie-
dzę sprawdziło prawie 350 tys. 
uczniów z 3100 szkół. Egzamin 
gimnazjalny podzielony był na 
trzy części. 18 kwietnia ucznio-
wie zmierzyli się z częścią hu-
manistyczną, dzień później 
z matematyczno-przyrodniczą,  
a 20 kwietnia napisali test z wy-
branego języka obcego. Jak in-
formuje CKE, największa grupa 
gimnazjalistów (87,1 proc.) zade-
klarowała przystąpienie do eg-
zaminu z języka angielskiego na 
poziomie podstawowym, a 83,3 
proc. na poziomie rozszerzonym. 
Drugim najczęściej wybieranym 
językiem był niemiecki (10,4 
proc. na poziomie podstawo-
wym, 2,6 – na rozszerzonym). 

Z zadaniami musieli się 
zmierzyć także uczniowie ze 
szkół naszego powiatu. Jak eg-
zaminy oceniają uczniowie Ze-
społu Szkół im. Anny Wazówny 
w Golubiu-Dobrzyniu?

– Dla mnie najtrudniejszą 
częścią był blok poświęcony hi-
storii i wiedzy o społeczeństwie 
– przyznaje Szymon Melerski. 
– Część z języka polskiego nie 
sprawiła mi większych trudno-
ści.

– Następnego dnia pisaliśmy 
część matematyczno-przyrod-
niczą – dodaje jego koleżan-
ka, Alicja Kułakowska. – Ocena 
trudności oczywiście jest bardzo 
subiektywna, ale mi osobiście 
trudniej pisało się część przy-
rodniczą.

Uczniowie trzeciego dnia 
zmierzyli się z językiem angiel-
skim i zgodnie przyznają, że 
egzamin nie należał do najtrud-
niejszych. Zapytaliśmy ich także, 
co było dla nich największym 
zaskoczeniem podczas egzami-
nów.

– Ja oraz moi koledzy i ko-
leżanki spodziewaliśmy się, że 
w części z języka polskiego bę-

dziemy pisać rozprawkę, nato-
miast okazało się, że przyszło 
nam się zmierzyć z charaktery-
styką postaci. Jednak myślę, że 
wszystko poszło dobrze – mówi 
Szymon.

Teraz przed gimnazjalistami 
nerwowe oczekiwanie na wyni-
ki, które zostaną opublikowane 
15 czerwca. Czy nasi rozmówcy 
obawiają się swoich rezultatów?

– Wiadomo, że jeśli chcemy 
dostać się do lepszych szkół np. 
w Toruniu, to wyniki egzaminów 
są dla nas niezwykle istotne – 
podkreśla Alicja. – Niektóre licea 
bardziej biorą pod uwagę wyni-
ki z egzaminów gimnazjalnych 
niż końcowe oceny na świadec-
twie szkolnym. Jesteśmy jednak 
dobrej myśli. Ciężka nauka po-
łączona z wysokim poziomem 
nauczania na pewno przyniesie 
efekt. 

(LB)
fot. (LB) i nadesłane

Powiat

Strażackie ćwiczenia
Przez trzy dni strażacy z Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu oraz 
druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych  spraw-
dzali swoje umiejętności, ćwicząc na terenie firmy 
„Conkret” w Wielkim Rychnowie. 

– Założeniem ćwiczeń był 
pożar budynku produkcyjno-
magazynowego, podczas którego 
jedna osoba była poszkodowana 
– opowiada młodszy brygadier 
Karol Cachnij z PSP w Golubiu-
Dobrzyniu. – Głównym celem 
było sprawdzenie mobilności 
i realizacji zadań przez jednost-
ki OSP, doskonalenie współpracy 
pomiędzy PSP i OSP, a także do-
skonalenie umiejętności dowód-
czych i wykonawczych. Ponadto 
celem było poznanie charakte-
rystyki obiektu, występujących 

w nich niebezpieczeństw oraz 
sposobu prowadzenia działań 
ratowniczych.  

Ostatniego dnia w ćwi-
czeniach brały udział: JRG Go-
lub-Dobrzyń (4 zastępy), OSP 
z Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego z Wielkiego 
Rychnowa, Kowalewa Pomor-
skiego oraz OSP Sierakowo, OSP 
Pluskowęsy, OSP Mariany, OSP 
Mlewo.

(szyw)
fot. PSP

Specjaliści od 
ruchu drogowego 
W sobotę 21 kwietnia w Zespole Szkół Miejskich nr 
2 im. Orła Białego odbyły się eliminacje powiatowe 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym. 

Powiat

KlAsyfIKAcjA KOńcOWA:
Szkoły podstawowe:
I miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące
II miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej w Klonowie
III miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej w Świętosławiu
Szkoły gimnazjalne:
I miejsce – drużyna Gimnazjum w Nowej Wsi
II miejsce – drużyna Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim
III miejsce – drużyna Gimnazjum w Zbójnie
Indywidualnie miejsca w kategorii szkół podstawowych
I Miejsce – Aleksander Lipiński ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące, II Miejsce – Kacper Kuźniar ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące, III Miejsce 
– Julia Szynkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Świętosławiu
Indywidualne miejsca w kategorii szkół gimnazjalnych 
I Miejsce – Karol Błotnicki z Gimnazjum w Nowej Wsi, II Miejsce – Grzegorz Chojnacki z Gimnazjum w Nowej Wsi, III Miejsce – Bartłomiej Betkier 
z Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim

W tym roku turniej zainaugu-
rował ogólnopolską akcję pn. „Jed-
nośladem bezpiecznie do celu”. 
W zawodach wzięli udział ucznio-
wie ze szkół podstawowych i gim-
nazjów z naszego powiatu. 

– Szkoły reprezentowały ze-
społy, które rywalizowały ze sobą 
w konkurencjach z wiedzy teore-
tycznej oraz umiejętności prak-
tycznych – tłumaczy asp. sztab. 
Małgorzata Lipińska z KPP Golub-
Dobrzyń. – Pierwszy etap turnieju 
polegał na rozwiązaniu testu ze 
znajomości przepisów. ruchu dro-
gowego. Następnie uczestnicy wy-
kazywali się sprawnością fizyczną 
oraz umiejętnościami jazdy na ro-
werze, do pokonania mieli specjal-
nie przygotowany tor.

Ostatnim etapem konkursu 
było zadanie z zakresu udzielania 
pomocy przedmedycznej. Wszyst-
kie drużyny biorące udział w tur-
nieju wykazały się bardzo dużym 
zaangażowaniem. Komisja kon-
kursowa na podstawie zebranych 
przez drużyny punktów wyłoniła 
zwycięzców.

(ToB)
fot. nadesłane
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ziołowy zakątek
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Koło Gospodyń Wiejskich w Ma-
cikowie zasłynęło w regionie dzięki oryginalnej pasji do ziół. 
Okazuje się, że działalność pań i panów jest jednak dużo bo-
gatsza 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Macikowie faktycznie istnieje od 
1960 roku. Jednak w latach prze-
mian ustrojowych w naszym kra-
ju, w latach 90., zawiesiło swoją 
działalność. Jego reaktywacja na-
stąpiła w 2008 roku, gdy funkcję 
sołtysa pełniła Joanna Uzarewicz.  
Od 2012 roku przewodniczącą koła 
jest Urszula Skrzeszewska. Obec-
nie KGW skupia w swoich szere-
gach 16 pań. Aby rozwinąć swoją 
działalność koło przekształciło 
się w „Stowarzyszenie Przyjaciół 
Macikowa i okolic”. 

– Dzięki takiej strukturze 
łatwiej jest pozyskiwać środki 
finansowe na wszelkiego rodza-
ju działalność – mówi Urszula 
Skrzeszewska.

Do stowarzyszenia przystąpi-
ło tez trzech panów. Główny cel 
działalności stowarzyszenia to 
rozwój wioski tematycznej „Maci-
kowo, wieś Maciejowej Duszy”. 

– Pomysł na nazwę naszej 
wioski zrodził się z legendy – tłu-
maczy Skrzeszewska. – Według 
niej na terenie dzisiejszego Maci-
kowa w przeszłości zamieszkiwał 

Przewodnicząca KGW w Macikowie Urszula Skrzeszewska

kowal o imieniu Maciej. To właśnie 
on zakupił dla chorej dziewczyn-
ki zioła, które uleczyły chorą. Dla 
upamiętnienia kowala mieszkań-
cy nazwali wioskę właśnie jego 
imieniem, czyli Macikowo.

Wioska tematyczna powstała 
na przełomie 2010 i 2011 roku. Zo-
stał wtedy stworzony edukacyjny 
zakątek ziołowy, umiejscowiony 
przy świetlicy wiejskiej w Maci-
kowie. Przy jego budowie panie 
poświęciły dużo własnego czasu 
i inicjatywy, ale w chwili obecnej 
jest on dumą nie tylko całej wsi, 
ale również gminy. Na jego te-
renie prowadzone są warsztaty, 
podczas których panie pokazują 
zalety działania ziół. Chętni mogą 
zapoznać się z całym spektrum 
popularnych ziół, ich zastosowa-
niem w lecznictwie i nie tylko. 
Można skosztować herbatki, cia-
steczek sporządzanych z ziół itp. 
Chętnych nie brakuje. Przyjeż-
dżają zorganizowane grupy z ca-
łego kraju oraz kręcone są filmy 
dokumentalne. 

Panie wyjeżdżają również ze 
swoimi ziołami na wszelkiego ro-

dzaju festyny, gdzie promują swo-
ją pasję. Brały udział w targach 
ekonomii społecznej w Wąbrzeź-
nie, festiwalu muzyki ludowej 
w Nowogrodzie i wielu innych. 

Oprócz działalności związa-
nej z ziołami prowadzą również 
szeroką działalność edukacyjną 
na innych płaszczyznach. W 2016 
roku, w ramach programu gmin-
nego „Fundusz sołecki – partycy-
pacja na wsi”, zorganizowały pik-
nik rodzinny, gdzie przedstawiały 
zalety funduszu sołeckiego dla 
rozwoju wsi, możliwości jego wy-
korzystania przez każdego miesz-
kańca.

– Współpracujemy też z dru-
hami z miejscowej Ochotniczej 
Straży Pożarnej, radą sołecką, jak 
i zaprzyjaźnionymi kołami z oko-
lic – dodaje szefowa stowarzysze-
nia. – Owocem takiej działalności 
jest impreza z okazji Dnia Senio-
ra, w której uczestniczy zawsze 
około 60 osób. Organizujemy 
również zabawę andrzejkową.

Panie bardzo lubią wyjeżdżać 
na wycieczki po kraju. W po-
przednich latach były częstymi 
gośćmi Aquaparku w Uniejowie. 
Zwiedziły też ogrody w Dobrzy-
cach koło Koszalina. Można je 
było zobaczyć na festiwalu muzy-
ki kresowej w Mrągowie. 

Jak podkreśla Urszula Skrze-
szewska, pomysłów jest wiele, 
tylko sił coraz mniej. Działalność 
społeczna, bo przecież o takiej tu 
mowa, wymaga wiele czasu i po-
święcenia, nieraz kosztem  rodzi-
ny. Młodzi nie bardzo garną się 
do pracy. Również skomplikowa-
ne procedury urzędnicze nie za-
wsze sprzyjają takiej działalności. 
Jednak przewodnicząca patrzy 
z optymizmem w przyszłość.

Tekst i fot.
(Maw)

R E K L A M A

Golub-Dobrzyń

Sezon rozpoczęty
W kwietniu wędkarze w całej Polski rozpoczęli nowy 
sezon wędkarski. Nie inaczej było w naszym powie-
cie.

W ostatnia niedzielę na zbior-
niku wodnym Handlowy Młyn 
wędkarze z koła miejskiego PZW 

„Drwęca” rozpoczęli nowy sezon. 
Zorganizowano zawody w węd-
karstwie spławikowym dla człon-

ków klubu. Wzięło w nich udział  
15 wędkarzy. Rywalizacja była bar-
dzo zacięta. Pierwsze miejsce zajął 
Ireneusz Alechniewicz, uzyskując 
4455 punktów. Kolejne lokaty wy-
walczyli: Krystian Hubert, który 
uzyskał 3880 punktów a trze-
cie – Artur Alechniewicz z 2785 
punktami. Zawody zakończyły się 
wspólnym posiłkiem przy zorgani-
zowanym ognisku. 

Jeszcze przed zawodami człon-
kowie klubu dokonali uroczystego 
otwarcia pomostu wędkarskiego 
dla osób niepełnosprawnych. O po-
trzebie zrealizowania takiej inwe-
stycji mówiło się już od dawna. 

Tekst i fot. 
(Maw)

Harcerze na 
nocnym rajdzie
W  weekend we Włocławku odbył się XXIX Rajd Nocny 
organizowany przez włocławski hufiec ZHP. 74. Dru-
żyna Odkrywców „Spartanie” im. Mikołaja z Ryńska 
z hufca golubsko–dobrzyńskiego wystawiła patrol 
pod dowództwem phm. Bogusława Boguckiego.

Region

W imprezie wzięło udział 
ok. 200 uczestników z różnych 
środowisk harcerskich. Druży-
na z naszego miasta wystąpiła 
w składzie: Weronika Jaskulska, 
Aneta Jaskulska, Amelia Łukiew-
ska, Piotr Krasiński i Mikołaj 
Blangiewicz. 

– Program Rajdu Nocne-
go był wyjątkowo wymagający 
i wyczerpujący, składały się na 
nią cztery trasy liczące po kilka-
naście kilometrów drogi, w tym 
jedna nocna, którą rozgrywano 
w nocy z piątku na sobotę w la-
sach otaczających Włocławek – 
opowiada podharcmistrz Bogu-
sław Bogucki drużynowi 74. DSH 
z Nowej Wsi. – Fabuła była zwią-
zana z funkcjonowaniem amery-
kańskiej agencji CIA, uczestnicy 
rajdu musieli zaangażować się 
w działalność wywiadowczą, przy 

okazji pokonując wiele przeszkód 
i wykonując mnóstwo trudnych 
zadań. Na poszczególnych punk-
tach trzeba było wykazać się 
zręcznością, inteligencją, siłą, 
a nawet wiedzą związaną z hi-
storią kultury, literatury, geogra-
fii i historii. Do najciekawszych 
konkurencji należało strzelanie 
z profesjonalnego łuku sporto-
wego, symulacja gry na giełdzie 
światowej, budowanie mode-
lu okrętu wojennego wikingów 
i wspinaczka z asekuracją.

Patrol „Spartanie” w klasyfi-
kacji końcowej zajął III miejsce, 
mimo, że wiekowo był jednym 
z najmłodszych na trasie. Oprócz 
dyplomu i pamiątkowej statuetki 
w nagrodę otrzymał zestaw gier 
planszowych i logicznych.

(szyw)
fot. ZHP
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

E-zwolnienia będą później 

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej zapowiedziała prze-
sunięcie wejścia w życie przepisów, dotyczących e-zwolnień, 
które miały stać się od 1 lipca jedyną formą wystawiania za-
świadczeń lekarskich o niezdolności do pracy. Nowe rozwiąza-
nia mają obowiązywać od 1 grudnia 2018 roku. Minister Elż-
bieta Rafalska zaznaczyła, że lekarze wystawiają coraz więcej 
e-zwolnień, ale wciąż są regiony, w których procent takich 
zwolnień jest niewielki.

Pojedziemy bez dowodu rejestracyjnego 

W ubiegły wtorek rząd przyjął zaproponowany 

przez ministra cyfryzacji projekt zmian w ustawie 

Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 

ustaw. Kierowcy poruszający się po Polsce po-

jazdami zarejestrowanymi w kraju będą zwolnieni 

z obowiązku posiadania przy sobie dowodu reje-

stracyjnego i dokumentu potwierdzającego ubez-

pieczenie OC pojazdu. Wszystkie te informacje po-

licjant będzie mógł sprawdzić w systemie CEPiK. 

Termin wejścia w życie takich rozwiązań ma zostać 

podany w komunikacie ministra cyfryzacji z trzy-

miesięcznym wyprzedzeniem. 

Wsparcie na tworzenie lokali socjalnych 

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy 
o wsparciu tworzenia lokali socjalnych. Gminy będą mogły 
ubiegać się o dofinansowanie bez dotychczasowego wa-
runku wydzielenia z gminnego zasobu odpowiedniej liczby 
lokali socjalnych, tj. w grę wchodzi wynajęcie lub podnaję-
cie każdego lokalu spełniającego wymogi ustawowe w ra-
mach tzw. najmu socjalnego. Będzie to umowa najmu lokalu 
nadającego się do zamieszkania ze względu na wyposażenie 
i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadają-
ca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może 
być mniejsza niż 5 m kw., a w przypadku jednoosobowego 
gospodarstwa domowego 10 m kw. (lokal ten może być 
o obniżonym standardzie). 

Wybory europejskie 
w maju przyszłego roku  

Europosłowie zdecydowali, że kolejne wy-bory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniach 23-26 maja 2019 roku. Była to propozycja krajów członkowskich. „Za” były 492 osoby, 14 przeciwko, a 24 wstrzy-mały się od głosu. Wybory do PE odbędą się już po raz dziewiąty. Kraje członkowskie w ramach Rady UE, po konsultacji z Par-lamentem Europejskim, powinny ustalić procedurę wyborczą przed końcem czerwca 2018 roku, by dać państwom unijnym od-powiednio dużo czasu na zorganizowanie głosowania.

Nawet 5 lat więzienia za zabicie zwierzęcia 

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja ustawy o ochro-
nie zwierząt. Zgodnie z nowymi przepisami, przyjętymi w styczniu 
tego roku, za zabicie zwierzęcia sprawca może tra� ć do więzienia 
na trzy lata, a w przypadku szczególnego okrucieństwa – na pięć 
lat. Ponadto sprawca będzie musiał zapłacić od 1 tys. do 100 tys. 
zł nawiązki na cel związany z ochroną zwierząt. Wobec osoby, która 
znęcała się nad zwierzęciem sąd może orzec zakaz posiadania pupi-
la, także jeśli postępowanie zostanie warunkowo umorzone.

Znikną cienkie papierosy 

Do konsultacji społecznych tra� ł projekt ustawy 
resortu zdrowia, który zakłada, że po 1 stycznia 
2020 roku papierosy typu „slim” znikną z rynku. 
Paczki z pozostałymi rodzajami papierosów będą 
musiały mieć unikalne kody, by łatwiej kontro-
lować ich transport. Sanepid ma mieć możliwość 
pobierania próbek papierosów nie tylko w miejscu 
produkcji, po to, by przeanalizować skład dymu ty-
toniowego. Zgodnie z projektem, zwiększą się też 
uprawnienia Inspektora ds. Substancji Chemicz-
nych.

Uwaga na choroby roślin 

Dla inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa nadchodzi czas kontroli materiału 
rozmnożeniowego. 
– Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele niebezpieczeństw czyha 
w materiale do siewu i sadzenia – mówi Marcin Wroński, Kujawsko-Pomorski 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. – Kupując materiał roz-
mnożeniowy bez etykiety, paszportu bądź z niewiadomego źródła, narażamy na-
sze uprawy i rośliny na atak chorób i szkodników. Często tych szczególnie trudnych 

do zwalczenia, nazywanych kwarantannowymi. Zdarzają się coraz częściej choroby 

nie występujące wcześniej w Polsce. Dzieje się tak przez import roślin i nasion. Mogą 

się one szybko u nas zadomowić i powodować szkody i koszty zwalczania. Nasze 

doświadczenie w walce z chorobami roślin pokazuje, że o wiele częściej choroby wy-

stępują w materiale rozmnożeniowym pochodzącym z importu, niż w produkowanym 

w Polsce. Jako przykład można podać występowanie bakterii Ralstonia solanacearum. 

Wszystkie przypadki wykrycia tej groźnej bakterii miały miejsce na materiale pocho-

dzącym z Holandii.
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Co zamiast trzody?
ASF  Na terenie całego kraju obowiązują rygorystyczne za-
sady bioasekuracji, co jest związane z rozprzestrzenianiem się 
wirusa ASF. Gospodarstwa, w których zostaną stwierdzone naj-
większe uchybienia mogą zostać wyłączone z rynku. Co robić 
dalej? 

Państwowy Instytut Badaw-
czy wydał broszurę, w której 
przedstawia najpopularniejsze 
pomysły. Decyzja o zmianie pro-
filu prowadzonego gospodarstwa 
jest bardzo trudna. Oznacza 
wydatki, ale także konieczność 
poznania nowej gałęzi rolnic-
twa. Wśród propozycji pojawiły 
się: chów bydła mięsnego, chów 
owiec, chów drobiu wodnego, 
uprawa zbóż, roślin strączko-
wych, owoców i warzyw lub pie-
czarek. 

W przypadku hodowli bydła 

mięsnego dużo przemawia za 
tym, że ta branża rolnictwa bę-
dzie się stale rozwijała. Pracow-
nicy instytutu obliczyli, że rol-
nik, który do tej pory hodował 10 
tuczników, aby osiągnąć podob-
ne zyski musiałby sprzedać 13 
sztuk bydła opasowego w wieku 
1-2 lat. Inne ciekawe wyliczenia 
dotyczą warzyw i owoców. Upra-
wa ogórków na ok. 0,5 ha działki 
to ekwiwalent ekonomiczny 10 
sztuk tuczników. 

Ci, którzy zrezygnują z ho-
dowli trzody chlewnej, mogą 

skorzystać z kilku form pomocy. 
Pierwszą jest restrukturyzacja 
małych gospodarstw w alterna-
tywnych kierunkach produkcji 
rolnej (60 tys. zł premii). Druga 
to premia w wysokości 100 tys. zł 
na rozpoczęcie działalności po-
zarolniczej. Aż 500 tys. zł można 
uzyskać w ramach „Modernizacji 
gospodarstw rolnych”. Połowę 
kosztów inwestycji będą mogli 
odzyskać gospodarze biorący 
udział w operacji „Przetwórstwo 
i marketing produktów rolnych”. 

(pw)

Dopłaty

Coraz mniej czasu
Minął półmetek przyjmowania wniosków o dopłaty 
bezpośrednie. Póki co, rolnicy wydają się być zaję-
ci pracami polowymi, ponieważ za pośrednictwem 
internetu do systemu wpłynęło tylko 187 tys. wnio-
sków. 

Rolnicy wykorzystują bar-
dzo dobrą pogodę, by pracować 
w polu. Wypełnianie wniosków 
odkładają na nieco dalszy termin. 
Mają czas do 15 maja. Nasze woje-
wództwo nie należy do czołówki 
pod względem nadsyłania wnio-
sków. Najwięcej spłynęło z Ma-

zowsza. 
Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa apelu-
je, by nie odkładać wypełniania 
wniosku na ostatnią chwilę. Nie 
wiadomo jak system poradzi sobie 
w sytuacji maksymalnego obcią-
żenia. Czas na złożenie dokumen-

tów teoretycznie mija 15 maja. Ale 
w praktyce aż do 11 czerwca moż-
liwe będzie przesłanie wniosku. 
Wówczas jednak należy się liczyć 
z obniżeniem płatności o 1 proc. 
za każdy roboczy dzień opóźnie-
nia. Zmiany w już złożonym wnio-
sku można nanosić bez żadnych 
sankcji do 1 czerwca.

Wcześniej część gospoda-
rzy mających małe areały upraw 
skorzystała z możliwości złożenia 
oświadczenia o braku zmian we 
wniosku o przyznanie płatności 
za 2018 rok, w porównaniu z tym 
złożonym w ubiegłym roku. Sko-
rzystało z tego 428,8 tys. rolni-
ków.

(pw)

Szkodniki

Komośnik już w burakach
Dzięki pomyślnej aurze, na południu kraju zaczynają wschodzić buraki cukrowe. 
Wraz z nimi na polach pojawił się owad, który gustuje w siewkach: szarek komo-
śnik. 

Najbardziej zaawansowane 
są uprawy buraka na Dolnym 
Śląsku. To tam odnotowuje się 
najwyższe temperatury i rolni-
cy mogli stosunkowo szybko ob-
siać pola. Rośliny wzeszły po ok. 

dwóch tygodniach. Wraz z nimi 
pojawia się szarek komośnik. 
To bardzo groźny owad, potrafi 
szybko zniszczyć plantację po-
przez żerowanie na zielonych 
częściach buraka. 

Do tej pory na rynku bra-
kowało skutecznych środków 
na szarka. Dopiero dzięki stara-
niom plantatorów zezwolono na 
sprzedaż preparatu Proteus 110 
OD. Zabiegi przy jego pomocy 
należy wykonywać nocą, kiedy 
szkodnik żeruje. 

Szarka dość łatwo rozpo-
znać. To niewielki chrząszcz 
z aparatem gębowym w kształ-
cie ryjka. Na brzegach liści bu-
raków pozostawia karbowany 
wzór. Nierzadko owe wżery na 
liściach to jedyny sposób zdia-
gnozowania zagrożenia. W dzień 
szarek kryje się pod ziemią i nie 
sposób go dostrzec. Póki co, 
pojawia się na południu Polski, 
ale z roku na rok pozycje jego 
występowania przybliżają się do 
nas. 

(pw)

Składki przez sieć
W tym roku ruszyły internetowe wnioski o dopłaty 
bezpośrednie, a nieco w cieniu pozostał fakt wpro-
wadzenia programu E-składka. 

KRUS

1 kwietnia zainaugurował 
działanie program E-składka 
KRUS. Umożliwia on opłacenie 
składki z tytułu ubezpieczenia 
społecznego oraz ubezpieczenia 
zdrowotnego za pomocą bezpo-
średnich płatności internetowych. 
System jest uproszczony. Dane do 
przelewu są wypełniane automa-
tycznie. Wpłat można dokonywać 
w portalu dla rolników eKRUS. 
Dzięki nowej usłudze, rolnik re-
alizuje jedną płatność, którą KRUS 

przeksięgowuje odpowiednio na 
ubezpieczenie wypadkowe, choro-
bowe i macierzyńskie oraz emery-
talno-rentowe.

Kasa zachęca do korzystania 
z portalu. Zyskujemy dostęp do 
historii naszych płatności. System 
przypomina także o zbliżających 
się terminach. Kolejna zaleta to 
fakt, że system nie pobiera opłat 
za przelew, oprócz prowizji w wy-
sokości 59 groszy. 

(pw)

Sołtysi nie chcą 
szacować strat
Nowe zasady prawa łowieckiego budzą kontrowersje 
wśród sołtysów. Mogą oni być członkami komisji sza-
cujących straty, ale nie za bardzo się do tego palą. 
I trudno się temu dziwić.

Prawo

Zgodnie z nowymi przepi-
sami, straty będzie szacować 
trzyosobowa komisja w skła-
dzie: rolnik, przedstawiciel koła 
łowieckiego oraz przedstawiciel 
gminy (np. sołtys). Przeciwko 
nowym obowiązkom wypowie-
dzieli się już sołtysi z Wielko-
polski. Ich zdaniem sołtys nie 
ma ani wystarczającej wiedzy 
na temat szkód, jak i nie będzie 
obiektywny. Na co dzień repre-
zentuje on interesy mieszkań-
ców wsi, więc trudno, by nie stał 
po stronie rolnika. W przeciw-
nym razie narazi się na ostra-

cyzm ze strony mieszkańców. 
Sołtysi byli zbulwersowani 

kształtem nowych przepisów, 
które – według nich - były spo-
rządzane w pośpiechu i bez na-
mysłu. Przykładem może być 
kwestia szkoleń dla osób, które 
mają szacować straty. Zgodnie 
z ustawą, takowe mają być, ale 
nie wiadomo, kto za nie zapłaci. 
Dodatkowo sołtysi zmieniają się 
i będzie bardzo trudno zapewnić 
ciągłość szacowania strat, gdy 
jeden odejdzie, a jego następca 
nie przejdzie jeszcze szkolenia. 

(pw), fot. ilustarcyjne
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Wycisz umysł
STYL ŻYCIA  Medytacja to esencja jogi i jej jest poświęcony 
ostatni odcinek z tego cyklu. Prezentujemy kilka technik, 
które można wypróbować, by wybrać tę, która najbardziej 
nam odpowiada

Medytacja wzrokowa
Medytacja z otwartymi ocza-

mi służy większej koncentracji 
w życiu codziennym, a jej prak-
tykowanie ułatwia wystąpienia 
publiczne. 

Wybieramy jakiś przedmiot, 
może to być paląca się świecz-
ka. Wpatrujemy się w nią przez 
5 minut. Następnie zamykamy 
oczy i staramy się „zobaczyć” tę 
świeczkę lub jakiś inny wybrany 
przedmiot (wizualizacja). Myśli, 
które w tym czasie przychodzą 
nam do głowy staramy się pomi-
jać. Skupiamy się tylko na obra-
zie. Doświadczenie ze świeczką 
powtarzamy codziennie przez 
siedem kolejnych dni. Po tym 
czasie wydłużamy czas obser-
wacji świeczki o kolejne 5 minut. 
Tydzień po tygodniu dochodzimy 
do obserwacji świeczki przez 15 
minut i wizualizacji palącej się 
świeczki przez następne 15 mi-
nut.

Medytacja w ciszy
Najlepiej praktykować ją 

wcześnie rano lub późnym wie-
czorem, gdy jest jak najmniej 
hałasu. Siadamy wygodnie w po-
mieszczeniu, starając się odciąć 
od bodźców zewnętrznych. Za-
mykamy oczy i skupiamy się na 
ciszy. Słyszymy własny oddech, 
szum włączającej się lodów-
ki, przejeżdżające auto itp. Nie 
przywiązujemy do tego uwagi. 
Nie bronimy się przed myślami, 
ale pozwalamy im przemijać. 
Skupiamy się na oddechu, ryt-
mie serca. Na początek w takiej 
medytacji pozostajemy przez 10 
minut. W kolejnych tygodniach 
wydłużamy ten czas. 

Medytacja z mantrą
Czym jest mantra? Najpro-

ściej ujmując, to formuła (dłuż-
sza lub krótsza), której powta-
rzanie ma pomóc w opanowaniu 
umysłu, uspokojeniu. W tradycji 
jogicznej najbardziej popularna 
jest sylaba „om”. Powtarzamy 
ją, synchronizując z oddechem. 
Możemy powtarzać na głos lub 
w myślach. Ale trzeba się na tym 
skupić. Przy powtarzaniu na głos 
mantra ta wywołuje w ciele czło-
wieka pewne drgania, które są 
korzystne dla organizmu. 

Do tej medytacji siadamy wy-
godnie, z wyprostowanym kręgo-
słupem i zamykamy oczy. Robimy 
wdech, następnie wydech. Wraz 
z wydechem wymawiamy słowo 
„om”. Na początku będzie trudno 
to zsynchronizować, ale po kilku 
minutach wpadniemy we właści-
wy rytm. Nieodłącznym elemen-
tem powtarzania mantry jest 
chwila ciszy po jej zakończeniu.

Medytacja chrześcijańska
Medytacja chrześcijańska ma 

swoje początki w IV wieku, kiedy 
to gorliwi chrześcijanie udawali 
się na pustynię, by tam podczas 
medytacji, czyli modlitwy do 
Boga, dokonywać białego mę-
czeństwa (bezkrwawego). Twórcą 
tej medytacji jest święty Antoni 
Wielki, który wypracował nową 
formę męczeństwa, polegającą 
na kontemplacji, wyrzeczeniu się 
wszelkich dóbr i surowej asce-
zie. Zauważył on, że samo uni-
kanie grzechu nie jest możliwe 
bez kontroli umysłu. Dzieło św. 
Antoniego kontynuował święty 
Jan Kasjan. Przez 15 lat swojego 
pobytu na pustyni poszukiwał 

Boga. Tam też nauczył się od oj-
ców pustyni tzw. modlitwy serca. 
Po powrocie do Europy założył 
pierwszy klasztor monastyczny, 
który był jednocześnie wzorem 
do powstania wspólnoty bene-
dyktynów. To właśnie oni uczą 
obecnie medytacji chrześcijań-
skiej. 

Medytacja ta polega na po-
zostawaniu w odludnym miejscu. 
Przyjmuje się nieruchomą pozy-
cję siedzącą. Następnie skupiamy 
się na oddechu i odprawiamy 
modlitwę monologiczną. Jedną 
z form jest powtarzanie w my-
ślach słów „Maranatha”: „Marana” 
na wdechu a „tha” na wydechu. 
Wykonujemy to bez żadnego po-
ruszenia, fantazji czy też analizy. 
Tylko powtarzamy. Oznacza to 
„przyjdź Panie”. Taka sesja trwa 
zazwyczaj 25 minut, a następnie 
10 minut trwa sesja w ruchu. 
W grupie idziemy jedna osoba 
za drugą, kontynuując modlitwę, 
a następnie wracamy do pierw-
szej części medytacji, czyli na 
siedząco. W tej medytacji odby-
wanej w klasztorach występują 
jeszcze metanie, czyli pokłony 
i czyniony znak krzyża ręką oraz 
dotknięcie ręką podłogi lub też 
czołem podłogi. Takich pokłonów 
jest 33 razy na pamiątkę 33 lat ży-
cia Chrystusa. 

Medytację chrześcijańską 
najlepiej jest praktykować dwa 
razy dziennie tj. rano i wieczo-
rem po 30 minut. Trzeba pamię-
tać, że jest to wymagająca medy-
tacja, ale na pewno pomoże nam 
w wielu sprawach.

(Maw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Za poparzenia słoneczne 
odpowiada głównie promienio-
wanie UVB. Im dłużej przeby-
wamy na słońcu, szczególnie 
w godzinach 12.00-15.00, tym 
większe ryzyko poparzenia. Na 
uszkodzenia skóry najbardziej 
narażone są osoby, które mają 
dość jasną skórę i opalają się na 
czerwono.

Najskuteczniejszą ochroną 
przed szkodliwym działaniem 
promieni słonecznych jest sto-
sowanie kremów z wysokim 
filtrem ochronnym. Nieste-
ty, pokusa posiadania pięknej 
opalenizny jest na tyle silna, że 
często zapominamy o nasmaro-
waniu się protektorem albo ro-
bimy to zbyt rzadko. Co gorsza, 
oparzenie słoneczne staje się 
najbardziej dokuczliwe dopiero 
po kilku-kilkunastu godzinach 
po przyjęciu pierwszej dawki 
słońca. Dlatego dyskomfort od-
czuwamy dopiero po powrocie 
do domu.

Głównym objawem oparze-
nia słonecznego jest intensywne 
zaczerwienienie skóry. Oprócz 
tego czujemy silne pieczenie, 
a nawet bolesność. Skóra sta-
je się napięta jak pancerz, jest 

Nadmiar słońca szkodzi
Po długiej zimie w ostatnich dniach cieszyliśmy się 
temperaturami letnimi. Pamiętajmy o tym, by nie 
przesadzać z kąpielami słonecznymi.

Zdrowie

KIedY unIKAć SłońCA?
Kąpieli słonecznych oraz wizyt w solarium należy unikać, gdy przyjmujemy leki, 
a w szczególności: antybiotyki i leki przeciwbakteryjne; leki przeciwgrzybicz-
ne, także stosowane miejscowo; leki przeciwbólowe, w szczególności nieste-
roidowe leki przeciwzapalne; leki przeciwdepresyjne, moczopędne, w leczeniu 
nadciśnienia tętniczego, przeciwcukrzycowe, w leczeniu trądziku; hormonalne 
środki antykoncepcyjne; leki i suplementy ziołowe zawierające dziurawiec i ru-
mianek.

bardzo ciepła, czasem pojawiają 
się na niej pęcherze. Większość 
przykrych objawów ustępuje za-
zwyczaj po 72 godzinach. Po kil-
ku dniach zaczyna się intensyw-
ne złuszczanie poparzonej skóry, 
która schodzi całymi płatami.

Pierwszą rzeczą, którą nale-
ży zrobić zaraz po przyjściu do 
domu jest obniżenie temperatu-
ry rozgrzanej skóry. Możemy to 
zrobić przy pomocy np. zimnych 
okładów. Pamiętajmy jednak, że 
skóra jeszcze przez wiele godzin 
będzie ciepła, dlatego najlepiej 
regularnie stosować kosmetyki, 
które oprócz schłodzenia wspo-
mogą także pierwsze etapy re-
generacji, np. z pantenolem, wi-
taminą E lub alantoiną. Mogą to 
być kosmetyki w formie sprayu, 
pianki bądź mleczka.

Jeśli skóra zaczyna już do-
chodzić do siebie, można pomy-
śleć o zastosowaniu produktów, 
które wspomogą dalszą odbu-
dowę zniszczonych struktur. 
Smarowanie jej co kilka godzin 
odpowiednimi preparatami 
znacznie ogranicza złuszczanie 
naskórka. Dobrze jest stosować 
kosmetyki intensywnie nawilża-
jące i odżywcze.
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 Lipno
 W piątek 27 kwietnia o 18.00 w kinie Nawojka zostanie wyświetlony film 

„Twój Vincent”, nominowany do Oscara w kategorii „Najlepszy film animow-
any”. Obraz w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana opowiada o ostatnich 
tygodniach z życia wybitnego malarza Vincenta Van Gogha. „Twój Vincent” to 
pierwsza pełnometrażowa animacja malarska. Każda z 65 tys. klatek została 
ręcznie namalowana, a w pracach uczestniczyło 125 zawodowych malarzy z 
całego świata. W polskiej wersji językowej usłyszymy m.in. Danutę Stenkę, 
Jerzego Stuhra, Macieja Stuhra, Roberta Więckiewicza, Józefa Pawłowskiego. 
Bilety na lipnowski seans kosztują 10 zł. Początek o 18.00. 

 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza na Lipnowski Festiwal 
Nauki, który odbędzie się 11 maja w kinie Nawojka. Niecodzienne pokazy 
doświadczeń chemicznych przeprowadzą pracownicy naukowi Centrum 
Chemii w Małej Skali, działającego przy UMK w Toruniu. Bilety indywidu-
alne na to wydarzenie (w cenie 5 zł) są do nabycia w sekretariacie MCK. 
Szczegółowe informacje oraz zapisy grupowe w sekretariacie MCK przy ul. 
Piłsudskiego 22 lub pod nr. tel. 54 287 24 40. Liczba miejsc ograniczona.

 Golub-Dobrzyń
 1 maja o 16.00 w domu kultury zostanie otwarta wystawa pt. „Wspom-

nienia PRL-u”. Hole zapełnią przedmioty z lat 50., 60., 70. i 80. Na stole po-
jawi się legendarny zestaw meduza i lorneta oraz przepyszna wuzetka zapijana 
dolewką. Na sali widowiskowej zabrzmią popularne przeboje: „Małgośka”, „Za 
czym kolejka ta stoi”, „Chłopcy Radarowcy”, „Przeżyj to sam” czy „Samba przed 
rozstaniem”. Zwieńczeniem majowego popołudnia będzie projekcja kultowego 
filmu Stanisława Barei pt. „Miś”. Wstęp jest darmowy. 

 Do 6 maja w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni jest dostępna ekspozy-
cja prac Henryka Hereca poświęcona Chopinowi i jego muzyce. Na wszystkich 
obrazach obecny jest motyw klawiatury, a na wielu pojawia się zarys fortepianu. 
Henryk Herec urodził się w Warszawie w 1928 roku. Studiował w Grafik Skola 
Malmo w pracowni prof. Bertil Lundberg, „Deko” Skola w pracowni prof. A. Gr-
undsod oraz na Wydziale Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. 
Przez rok był stypendystą Svenska Institutet w Sztokholmie.

 Wąbrzeźno
 25 kwietnia w Wąbrzeskim Domu Kultury zostanie zorganizowany Wojew-

ódzki Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Wąbrzeski Mikrofon”. Każdy uczestnik 
wykona jedną piosenkę w języku polskim. Organizator zapewnia nagłośnienie, 
aparaturę do odtwarzania podkładu muzycznego (CD) oraz poczęstunek. 

 W sobotę 28 kwietnia o 17.30 na wąbrzeskim rynku, w ramach Dni Kultury 
Chrześcijańskiej, wystąpi Robert Kasprowicz. Pierwsza jego płyta pt. „Moja Twi-
erdza” została wydana w 2004 roku. Drugi album „Jesteś Mą Nadzieją” powstał 
w 2008 roku, natomiast dwa lata później fani artysty mogli posłuchać krążka 
„Moc Miłosierdzia”. Muzyk koncertuje w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech, 
Austrii, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii. W każdym utworze stara się zachęcić do 
pełnego zaufania Bogu i szukania u niego pomocy i ochrony. Utwory wykony-
wane przez artystę utrzymane są w charakterze ballad oraz zaaranżowane w kli-
macie pop i pop-rock.

 Rypin
 W sobotę 5 maja na placu przy ul. Nowy Rynek o 10.00 ruszy ma-

jówkowa impreza plenerowa. Zaprezentują się lokalni artyści m.in. z Dziecięco-
Młodzieżowej Grupy Estradowej i Dziecięcej Akademii Rozwoju. Na scenie 
pojawią się także dzieci z przedszkoli, przedstawiciele klubów seniora oraz 
Miejska Orkiestra Dęta. Nie zabraknie również ogólnopolskiej akcji zbiórki krwi 
„Motoserce” oraz pokazów motocyklowych (wstępnie ruszą około 14.00). Wiec-
zorem scena będzie należała do muzyków. Pojawią się akcenty disco polo, ale 
główną gwiazdą będzie w tym roku Dawid Kwiatkowski. To wokalista młodego 
pokolenia, który wydał już cztery albumy studyjne. Zaczynał w 2013 roku z 
płytą „9893”. W styczniu tego roku Kwiatkowski opublikował singiel „Jesteś”, 
promujący nadchodzące wydawnictwo. Wokalista jest laureatem Europejskiej 
Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego polskiego i europejskiego wykonaw-
cy. Koncert w Rypinie rozpocznie się około 21.00. 

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Filmowe święto 
coraz bliżej

LIPNO  W dniach 25-27 maja już po dwunasty Lipno będzie 
gościć czołowych przedstawicieli kinematografii, w ramach 
Przeglądu Twórczości Filmowej „Pola i inni”. Co czeka nas 
w tym roku? 

Impreza od lat cieszy się 
zainteresowaniem nie tylko 
mieszkańców Lipna, ale także 
gości z całego kraju. Podczas 
poprzednich edycji do kina Na-
wojka przyjechali m.in. Daniel 
Olbrychski, Małgorzata Zającz-
kowska, Andrzej Seweryn, Ka-
tarzyna Żak, Olga Bończyk oraz 
przedstawiciele Teatru Polskiego 
w Toronto. 

–  Niektóre osoby odwie-
dzają nas od wielu lat. Zawsze 
chętnie wracają do Lipna, wspo-
minają i dziękują za pobyt. Pod-
czas rozmów czuje się życzli-
wość i serdeczność. Ważne jest 
również to, że opowiadają o nas 
i naszym festiwalu w swoich 
środowiskach, co na pewno jest 
dobrą reklamą naszego miasta 
i naszych działań. Festiwal jest 
jedną z ważnych imprez kultural-
nych w naszym województwie, 
a przyjeżdżają do nas sympatycy 

starego kina i talentu Poli Negri 
z całego kraju – mówiła na ła-
mach naszego tygodnika Bożena 
Piotrowska, prezes Lipnowskiego 
Towarzystwa Kulturalnego im. 
Poli Negri.

Program 12. Przeglądu Twór-
czości Filmowej „Pola i inni” jest 
już gotowy, szczegóły poznamy 
wkrótce. Wiadomo, że goście 
będą mogli obejrzeć dwa filmy: 
„Bestia” z 1917 roku z muzyką „na 
żywo” i „Cud nad Wisłą” z 1921 
roku. W pierwszym zobaczymy 
Polę Negri, a w drugim wybit-
nego pedagoga, aktora i pisarza 
urodzonego w Lipnie – Wincen-
tego Rapackiego. 

– Z ojcem zagra także jego 
córka Honorata Leszczyńska, 
która uczyła w Warszawie na-
szą Polę warsztatu aktorskiego 
– przypominają organizatorzy. 
– O sukcesach Polaków w świa-
towej kinematografii usłyszymy 

podczas panelu, w którym we-
zmą udział: Hanna Luiza Cegliń-
ska-Leśnodorska, reżyserka filmu 
„Polacy w oczach świata”, Kon-
rad J. Zarębski – krytyk filmowy, 
Grzegorz Rogowski z Filmoteki 
Narodowej i prof. Bernadette 
Hamilton-Brady z Uniwersytetu 
St. Mary’s w San Antonio.

Prof. Hamilton wygłosi tak-
że wykład na temat dziedzictwa 
Poli Negri w historii kina. Mło-
dzi artyści z Bene Nati przypo-
mną o lipnowskich korzeniach 
Poli w spektaklu „Pola z Lipna”, 
a tegoroczny Alfabet Muzyczny 
w wykonaniu Kamila Mroza za-
trzyma się na Ż jak Żabczyński.

Organizatorami wydarzenia 
są: Lipnowskie Towarzystwo Kul-
turalne im. Poli Negri oraz Miej-
skie Centrum Kulturalne w Lip-
nie. 

(ToB)
fot. archiwum

Region

Jaki portret ojca?
Urząd marszałkowski ogłosił czwartą edycję konkursu 
„Mój ojciec – dobrze być razem”.  Nagrodami są bony 
upominkowe o wartości 500, 300 i 200 złotych.

Przedsięwzięcie ma na celu 
promowanie idei wspólnego spę-
dzania czasu oraz uczestnictwa 
ojców w życiu rodzinnym. Wyda-
rzenie organizowane jest w ra-
mach „Kujawsko-Pomorskiego 
Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2014-2022. Rodzina jest naj-
ważniejsza”. 

W konkursie wyłonionych 
zostanie 6 laureatów, w dwóch 
kategoriach: 3 laureatów ze szkół 
podstawowych lub gimnazjalnych 
oraz 3 ze szkół ponadgimnazjal-

nych. Nagrodą dla najlepszych 
z każdej z kategorii będą bony 
upominkowe o wartości: I miejsce 
– 500 zł brutto, II miejsce – 300 zł 
brutto, III miejsce – 200 zł brutto. 

Prace o objętości nie mniej-
szej niż 2 i nie większej niż 3 stro-
ny formatu A4 należy składać do 
7 maja 2018 roku. Materiały po-
winny być przekazywane za po-
średnictwem szkół, do których 
uczęszczają uczestnicy konkursu. 
Regulamin i karta zgłoszeniowa 
na stronie: www. kujawsko-po-
morskie.pl. 

oprac. (ToB)
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20:35 Ojciec Mateusz

06:25 Elif odc. 232 - serial  
07:15 Komisariat odc. 69 - serial 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Komisarz Alex odc. 138 - serial  
10:10 Klan odc. 3301  
10:35 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 24 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 24 godziny na Alasce 
 - raj niedźwiedzia grizli 
 - dokumentalny 
13:45 Elif odc. 233 - serial 
14:45 Korona królów odc. 69 - serial  
15:15 Alarm! Magazyn reporterów 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:50 Wszystko dla pań odc. 34 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3302 
18:30 Korona królów odc. 70 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! Magazyn reporterów 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 247 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera  
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 9  
23:50 Ocaleni odc. 5  
00:55 Wojskopolskie.pl odc. 7

05:20 Ukryta prawda odc. 211 - serial 

06:25 Szpital odc. 303 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 22 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 10 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 580 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 23 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 477 - serial 

14:55 Szpital odc. 304 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 11 s. 3 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 10 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 581 - serial 

20:00 Sknerus - komedia 

22:20 Lucyfer odc. 9 s. 2 - serial 

23:25 American - horror Story: Asylum 

 odc. 9 s. 2 - serial 

00:20 Starcie tytanów - fantastyczny

06:00 Detektywi w akcji odc. 77 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 20 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 1 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 19 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 54 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 55 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 20 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial  
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 141 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 175 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 142 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 108 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 109 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 402 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 403 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 188 - serial 
21:05 Wojna Harta  - dramat wojenny 
23:45 Eden Lake - thriller 
01:45 Galileo: Tajemnicze historie 
 odc. 2 - popularnonaukowy

06:00 To moje życie! odc. 276 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 43 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 81 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 22 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 10 - serial  
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 53 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 23 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 81 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 82 s. 2 - serial 
20:00 Jaś Fasola: nadciąga totalny 
 kataklizm - komedia 
21:55 Marsjanie atakują - komedia 
00:00 Pozew o miłość 
 - komedia romantyczna 
01:55 Najśmieszniejsi - kabaret

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Dezerterzy 

 odc. 77, - publicystyczny 

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Panna Nikt - dramat 

11:00 Chłopi odc. 2 - serial 

12:05 Chłopi odc. 3 - serial 

13:15 Rzecz Polska odc. 8,  

13:35 Studio Kultura - rozmowy 

13:50 Wróżby kumaka - dramat 

15:40 Chuligan literacki odc. 75, 

 - publicystyczny 

16:20 Zawrócony Tragi- komedia 

17:50 15 stron świata - dokumentalny 

19:15 Korytarz - animowany 

19:20 „Ostry fi lm zaangażowany” 

 non camera - animowany 

19:30 Neonowa krowa - animowany 

19:40 Informacje kulturalne

20:00 Aviator Film biografi czny 

22:55 Scena klasyczna odc. 18 

23:45 Dziennik fi lozofa odc. 123 

23:55 Dzieci hipisów - historia 

 nieznana - dokumentalny 

01:10 Spirala Dramat psychologiczny

06:50 Był taki dzień odc. 544 - felieton 
06:55 Pierwszy ułan Drugiej 
 Rzeczypospolitej - dokumentalny 
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 75,  
08:40 Ukryte skarby odc. 23 - reportaż 
09:15 Miasto z morza odc. 1 - miniserial 
10:05 Jak było? odc. 7 - reportaż 
10:40 Świat moich wujków 
 - dokumentalny 
11:20 Flesz historii Magazyn 
11:40 Kryptonim „Muzeum”- Szlak Armii 
 Krajowej odc. 5 - dokumentalny 
11:55 Sidła strachu - dokumentalny  
13:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 105- historyczny  
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 9 - serial 
15:10 Czas Ambasadora 
 - dokumentalny 
16:10 Solidarność według Krzysztofa 
 Wyszkowskiego odc. 1, 
 - dokumentalny 
17:10 Taśmy bezpieki 
 odc. 48 - dokumentalny 
17:45 Janosik odc. 12 
 - serial przygodowy 
18:40 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 70,  
19:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 106- historyczny 
20:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:35 Tajemnice początków Polski 
 odc. 3 - serial  
21:30 Miasto z morza odc. 2 - miniserial 
22:25 Spór o historię 
 odc. 120- historyczny 
23:15 Nord-Ost. Teatr śmierci 
 odc. 1, - dokumentalny 
00:15 Miasto skarbów odc. 3 - serial

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Przygody Mobilków - serial  
09:00 Na zdrowie - poradnikowy  
09:25 Święty na każdy dzień   
09:30 Mój przyjaciel Jezus - animowany 
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Przyroda i ludzie - przyrodniczy 
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Po stronie prawdy Reportaż  
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 9, - dokumentalny 
13:40 Filmowe życiorysy  
15:25 Ja głuchy Reportaż 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat  
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” - informacyjny  
16:40 Effetha - okno na świat 
 - dokumentalny 
17:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Superksięga odc. 8 s. 2 - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Głos Polski - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze Transmisja 
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Fryderyk Chopin i jego 
 muzyka odc. 2,  
22:20 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
22:30 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat Magazyn

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 705 - serial 
06:50 Podróże z historią 
 odc. 9- historyczny 
07:20 Na sygnale odc. 43 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 38 
11:25 Rodzinka.pl odc. 70 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1852 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 123 - serial 
14:00 Pamięć: sprytna czy zawodna? 
 - dokumentalny 
14:55 Na dobre i na złe 
 odc. 705 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:15 Meandry uczuć odc. 98 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 71 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 44 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1852 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1853 - serial 
20:45 Deutschland 83 odc. 2 
 - serial szpiegowski 
21:45 Zawód: Amerykanin odc. 8 
 - serial 
22:40 Za marzenia odc. 8 - serial 
23:35 Body/Ciało - komediodramat 

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 3 

07:50 Doradca smaku odc. 31 s. 8  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2236 

10:55 Ukryta prawda odc. 902 - serial  

12:00 Szkoła odc. 554 - serial  

13:00 19+ odc. 255 - serial  

13:30 Szpital odc. 791 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 15 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 555 - serial  

16:30 19+ odc. 256 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 903 - serial  

18:00 Szpital odc. 792 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5292 reporterów 

20:10 Doradca smaku odc. 32 s. 8  

20:15 Na Wspólnej odc. 2669 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 155,  

21:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 17  

22:30 Pieniądze to nie wszystko 

 - komedia  

00:45 Kryjówka - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 669 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 433 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 434 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 24 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 757 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 148 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 714 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2681 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 760 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3622 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 223 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 213 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2682 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
20:05 Nasz nowy dom odc. 115 
21:10 Przyjaciółki odc. 131 - serial 
22:10 Wyjdź za mnie odc. 6 
23:25 Amerykańskie ciacho - komedia 
01:45 As w rękawie - komediodramat

22:20 Lucyfer 16:00 Nie igraj z aniołem 11:00 Kobra - oddział 
specjalny 15:40 Chuligan literacki 13:35 Sensacje XX wieku

20:10 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:00 Gliniarze

Bezdzietny skąpiec McTeague szuka wśród 
potencjalnych spadkobierców kogoś, kto zasługuje 
na spadek. Wybór pada na rodzinną „czarną owcę”, 
pechowego gracza w kręgle, Daniela.

Jaś Fasola zostaje wysłany do Kalifornii na 
uroczystość powrotu do USA płótna amerykańskiego 
malarza Jamesa Whistlera. Fasola wystąpi jako 
wybitny rzeczoznawca. Sprawy komplikują się już 
na lotnisku.

„Jaś Fasola: nadciąga 
totalny kataklizm”

(2001r.) TV Puls 20:00

„Sknerus”
(2012r.) TVN7 20:00
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17:55 Leśniczówka

06:25 Elif odc. 233 - serial  
07:15 Komisariat odc. 70 - serial 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Ojciec Mateusz odc. 247 - serial  
10:10 Klan odc. 3302  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 25 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:20 Agropogoda Pogoda 
12:25 Wójt Roku 2017 Relacja 
12:50 24 godziny w Indiach 
 Wschodnich - dokumentalny 
13:45 Elif odc. 234 - serial 
14:45 Korona królów odc. 70 - serial  
15:15 Alarm! Magazyn reporterów  
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:50 Wszystko dla pań odc. 35 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
17:55 Leśniczówka odc. 17 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 18 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! Magazyn reporterów 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 30,  
21:30 Big Music Quiz odc. 8 
22:40 Korzenie odc. 5 - miniserial 
23:35 Zupełnie obcy człowiek - dramat

05:20 Ukryta prawda odc. 212 - serial 

06:25 Szpital odc. 304 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 23 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 11 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 581 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 24 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 478 - serial 

14:55 Szpital odc. 305 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 12 s. 3 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 11 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 582 - serial 

20:00 Czy to ty, czy to ja - komedia 

22:10 Tin Cup - komedia romantyczna 

00:55 Strzelec odc. 4 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 78 - serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 1 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 2 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 20 - serial  
09:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 56 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 57 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 21 - serial  
12:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial 
13:00 Galileo odc. 678 
 - popularnonaukowy 
14:00 Galileo odc. 679 
 - popularnonaukowy 
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 143 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 110 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 111 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 403 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 404 - serial 
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 13 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 185 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 186 - serial 
23:05 Mściciel - sensacyjny 
01:00 Sekrety sąsiadów odc. 57 - serial

06:00 To moje życie! odc. 277 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 44 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 82 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 23 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 54 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 24 s. 3 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 82 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 83 s. 2 - serial 
20:00 Skaza - sensacyjny 
22:05 W pogoni za zemstą - sensacyjny 
00:05 Infi ltrator - thriller

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1262 
08:15 Szaleństwo Magazyn kulturalny 
08:20 Krakatau - krótkometrażowy 
08:30 Kręgi snu - krótkometrażowy 
08:40 Szaleństwo Magazyn kulturalny 
08:45 Koma - krótkometrażowy 
08:55 Epizod - animowany 
09:00 Szaleństwo Magazyn kulturalny 
09:05 Universal Spring 
 - krótkometrażowy 
09:25 Informacje kulturalne 
09:50 Przybyli ułani  - obyczajowy 
11:00 Chłopi odc. 4 - serial 
12:05 Chłopi odc. 5 - serial 
13:05 Góry o zmierzchu  - obyczajowy 
13:35 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1262 
13:55 Last Night of the 
 Proms 2015 - koncert 
15:35 Pegaz odc. 70 kulturalny 
16:35 Szczęśliwego Nowego Jorku 
 - komediodramat 
18:15 Videofan odc. 81 - studyjny 
18:40 Komeda - muzyczne ścieżki 
 życia - dokumentalny 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 90 
20:05 Lobster - komediodramat 
22:15 Tygodnik kulturalny Magazyn 
 kulturalny 
23:00 Dziennik fi lozofa odc. 124 
23:20 Chopin i jego Europa 2017 
 - koncert symfoniczny 
 - Dobrzyński, Chopin - koncert

06:50 Był taki dzień odc. 545 - - felieton 
07:00 Tobruk 1941 - dokumentalny 
07:40 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 91,  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 76,  
08:40 Ukryte skarby odc. 22 - reportaż 
09:15 Miasto z morza odc. 2 - miniserial  
10:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 8 - serial 
10:50 Podróże z historią 
 odc. 35 s. 4- historyczny 
11:25 Taśmy bezpieki 
 odc. 48 - dokumentalny 
12:00 Akcja „Wisła” - dokumentalny 
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:30 Sensacje XX wieku 
 odc. 106- historyczny  
14:20 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 10 - serial 
15:05 Tajemnice początków 
 Polski odc. 3 - serial  
16:05 Solidarność według Krzysztofa 
 Wyszkowskiego odc. 2, 
 - dokumentalny 
17:05 Pomnik czynu - dokumentalny 
17:25 Gwiazda spadająca w życie 
17:50 Janosik odc. 13 
 - serial przygodowy 
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 74- historyczny 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 35 - reportaż 
20:30 Z nieba do nieba - dokumentalny 
21:30 Miasto z morza odc. 3 - miniserial 
22:20 Szerokie tory odc. 128,  
23:05 Tajemnice de Revolutionibus 
 - dokumentalny 
00:10 Miasto skarbów odc. 4 - serial

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Superksięga odc. 1 s. 2 - serial  
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
09:35 Święty na każdy dzień   
09:45 Duc in altum   
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 PSL - skradziona tożsamość 
11:05 Mama Lima - dokumentalny 
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 4 - serial 
11:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial  
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Listy do Eleny  - obyczajowy 
14:05 Święty na każdy dzień   
14:10 Piloci. Biało-czerwoni z Dęblina 
 - dokumentalny 
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia  
15:20 Mocni w wierze   
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament  
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 7 - serial  
17:00 Fundusze Europejskie 
 - dostępne dla wszystkich odc. 2, 
17:30 Okiem kamery   
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Głos serca odc. 11 - serial 
22:40 Jan Paweł II - papież, który tworzył 
historię - serial

06:55 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 7 - serial 
07:20 Na sygnale odc. 44 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 39 
11:25 Rodzinka.pl odc. 71 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1853 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 124 - serial 
13:55 Coś dla Ciebie 
 odc. 147, - publicystyczny 
14:25 Zakupy pod kontrolą 
 odc. 5 poradnikowy 
14:55 Za marzenia odc. 8 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:15 Meandry uczuć odc. 99 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 72 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 45 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1853 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1854 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 99 s. 8 - serial 
21:45 Rodzinka.pl odc. 233 - serial 
22:20 La La Poland odc. 1 
23:10 Krąg podejrzanych odc. 8 - serial 
00:35 Zawód: Amerykanin 
 odc. 8 - serial

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 3 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 32 s. 8  

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 2237 

10:55 Ukryta prawda 

 odc. 903 - serial  

12:00 Szkoła odc. 555 - serial  

13:00 19+ odc. 256 - serial  

13:30 Szpital odc. 792 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 556 - serial  

16:30 19+ odc. 257 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 904 - serial  

18:00 Szpital odc. 793 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5293 reporterów 

20:00 Shrek Trzeci - animowany 

21:55 Zbuntowana - sensacyjny 

00:25 Kuba Wojewódzki odc. 10 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

 - informacyjny 

08:00 Trudne sprawy odc. 670 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 435 - serial 

09:30 SuperPies odc. 8 poradnikowy  

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 25 - serial 

12:00 Gliniarze odc. 149 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 715 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2682 - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 761 - serial 

15:50 Wydarzenia  

16:10 Pogoda  

16:15 Interwencja odc. 3623 reporterów 

16:30 Na ratunek 112 odc. 224 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 214 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2683 - serial 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

20:05 Dancing with the Stars. Taniec 

 z gwiazdami odc. 81 

22:10 Ja, robot - science fi ction 

00:45 Prześladowca III - thriller

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 22:15 Tygodnik kulturalny 08:05 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

19:35 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 16:30 Na ratunek 112

Roy był dobrze zapowiadającym się golfi stą, ale 
zmarnował szansę na wielką karierę. Postanawia 
wziąć udział w turnieju golfowym US Open, by 
pokonać dawnego rywala i zdobyć ukochaną 
kobietę.

Król Zasiedmiogórogrodu, przeczuwając zbliżającą 
się śmierć, zamierza przekazać Shrekowi królewskie 
obowiązki. Ogr, któremu nie przypada do gustu 
rola władcy, postanawia znaleźć innego następcę 
tronu.

„Shrek Trzeci”
(2007r.) TVN 20:00

„Tin Cup”
(1996r.) TVN 7 22:10
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20:20 Komisarz Alex

05:55 Sprawa dla reportera   
06:55 Weterynarze z sercem 
 odc. 37 - serial  
07:25 Pełnosprawni Magazyn sportowy 
07:50 Rok w ogrodzie - poradnikowy 
08:10 Rok w ogrodzie extra 
 - poradnikowy 
08:35 Jaka to melodia?   
09:05 Spis treści - rozmowy z Andrzejem 
Doboszem odc. 4, - publicystyczny 
09:10 Studio Raban odc. 27 
09:35 Rodzinny ekspres 
 odc. 30 poradnikowy 
10:00 Uroczystość beatyfi kacji Sługi 
Bożej Hanny Chrzanowskiej 
 w Sanktuarium Bożego 
 Miłosierdzia w Krakowie 
 Łagiewnikach - transmisja 
12:05 Zakochaj się w Polsce odc. 66 
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 8 - serial  
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 181  
14:05 Ojciec Mateusz odc. 247 - serial  
15:05 Wojenne dziewczyny odc. 19  
15:55 Korona królów odc. 67 - serial  
16:25 Korona królów odc. 68 - serial  
16:50 Teleexpress  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
17:55 Od Opola do Opola odc. 3 
18:55 Orły Nawałki odc. 3 - serial 
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:10 Sport 
20:20 Komisarz Alex odc. 139 - serial 
21:20 Wolny strzelec - thriller  
23:20 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 - publicystyczny  
23:30 Uwięzieni - thriller 
01:15 Matki panny młodej - komedia

05:30 Ukryta prawda odc. 213 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy  

08:40 Przyjaciele odc. 28 - serial 

09:10 Przyjaciele odc. 29 - serial 

09:40 Przyjaciele odc. 30 - serial 

10:10 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 3 - serial 

11:10 Przepis na życie 

 odc. 9 s. 3 - serial 

12:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 - serial 

13:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 - serial 

14:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 - serial 

15:10 Stalowy rycerz - przygodowy 

17:15 Na ostrzu: Ogień i lód  

 - obyczajowy 

19:00 Maska - komedia 

21:10 Rodzinny weekend - komedia 

23:30 Sierota - thriller 

02:00 Wybrana odc. 10 - serial

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 31 - serial 
06:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 32 - serial 
06:55 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 33 - serial 
07:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 34 - serial 
07:55 Tom i Jerry Show odc. 6 - serial 
08:30 Tom i Jerry Show odc. 7 - serial 
08:55 Tom i Jerry Show odc. 8 - serial 
09:30 Pieska przygoda - komedia 
11:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 400 - serial 
12:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 401 - serial 
13:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 402 - serial 
14:05 STOP Drogówka 
 odc. 176 policyjny 
15:05 Pogromca czarownic 
 - fantastyczny 
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 403 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 404 - serial 
19:00 Galileo odc. 680 
 - popularnonaukowy 
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 14 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 187 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 188 - serial 
23:05 Predator II - Starcie w miejskiej 
 dżungli - sensacyjny 
01:20 STOP Drogówka 
 odc. 176 policyjny

06:00 Skorpion odc. 7 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 56 s. 3 

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 18 - serial 

08:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 19 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 79 s. 2 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 80 s. 2 - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 81 s. 2 - serial 

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 82 s. 2 - serial 

13:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 83 s. 2 - serial 

14:30 Najśmieszniejsi odc. 8 - kabaret 

15:35 Bliźniacy - komedia 

17:45 Oskar - komedia 

20:00 Rambo: pierwsza krew 

 - sensacyjny 

21:55 Kula w łeb - sensacyjny 

23:45 Everly - sensacyjny 

01:20 Najśmieszniejsi - kabaret

08:05 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 17 - serial 

09:15 Historia festiwali opolskich odc. 1 

10:15 Odyseja fi lmowa odc. 9 - serial 

11:30 Niespotykanie spokojny człowiek 

 - komedia 

12:40 Blok. Film odc. 2, - dokumentalny 

13:40 Chce się żyć - dramat 

15:40 Wydarzenie aktualne Reportaż 

16:20 Wstęp do fi lmu odc. 80 

16:25 Jules i Jim - dramat 

18:20 Dranie w kinie odc. 26 

18:55 French Touch - francuskie electro 

 - dokumentalny 

20:00 Przed północą - dramat 

22:00 Chris Rea plays Baloise Session 

 - koncert 

23:40 Diabelska przełęcz - dramat 

01:45 Przed północą - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 546 - felieton 
07:00 Tajemnice de Revolutionibus 
 - dokumentalny  
08:05 Dziedzictwo regionów 
 odc. 8 - krajoznawczy 
08:30 Podwodna Polska 
 odc. 28 - reportaż 
09:00 Do przerwy 0:1 odc. 4 - serial 
09:35 Do przerwy 0:1 odc. 5 - serial 
10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 175  
10:40 Wielki test o Wiśle Quiz  
12:10 Sprint przez historię Przemysława 
 Babiarza odc. 2 
12:55 Złoto Jukonu odc. 2 - serial 
14:00 Szerokie tory odc. 151,  
14:35 Wielka gra odc. 80,  
15:40 Spór o historię 
 odc. 176- historyczny 
16:25 Zapomniany generał Tadeusz 
Jordan Rozwadowski - dokumentalny 
17:25 Być równy innym - Wincenty 
 Witos - dokumentalny 
17:55 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 4 - serial 
18:50 Święta wojna Rosjan 
 - dokumentalny  
19:55 Było, nie minęło - ekstra 
 odc. 9- historyczny 
20:35 Ekstradycja odc. 2 s. 3 - serial 
21:40 Skamieniały las - dramat 
22:40 Tajemnice początków Polski 
 odc. 3 - serial  
23:40 Julian Kulski i Zarząd Miejski 
 okupowanej Warszawy 
 - dokumentalny 
00:55 Chopin. Pragnienie miłości 
 - melodramat

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień   
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 Jubileusz 100-lecia 
 redemptorystów we 
 Wrocławiu - transmisja 
12:50 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 9 - serial 
13:20 Siódmy sakrament   
13:45 Ocalić od zapomnienia   
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Głos serca odc. 11 - serial  
14:40 Jan Paweł II i prymas Stefan 
 kardynał Wyszyński 
 - dokumentalny  
15:30 Wierzę w Boga   
15:45 Spotkania z ekologią 
 odc. 15 ekologiczny  
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Próba wiary - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Regina Coeli  
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  
22:00 Ludwig Maria Grignion de 
 Montfort - dokumentalny

05:40 Koło fortuny  
06:15 Na sygnale odc. 187 - serial 
06:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1850 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1851 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:55 M jak miłość odc. 1368 - serial 
11:55 M jak miłość odc. 1369 - serial 
12:50 Bake off - Ale ciacho! odc. 8 s. 4 
14:00 Familiada  
14:35 Koło fortuny  
15:20 XXII Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2016 
 odc. 2 - kabaret 
16:20 Rodzinka.pl odc. 233 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę  
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 99 s. 8 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
 - felieton 
18:40 Postaw na milion  
19:35 Lajk! odc. 16 
19:55 Kocham Cię, Polsko! - rozgrzewka 
odc. 21 
20:05 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 134- quiz 
21:35 Riviera odc. 7 - serial 
22:25 Rodzinka.pl odc. 233 - serial 
23:00 Deutschland 83 odc. 2 
 - serial szpiegowski 
23:55 Chiński zodiak - sensacyjny 
01:50 Zakręcony - komedia

05:35 Mango - Telezakupy  

07:50 Wyjątkowa chwila odc. 2 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1070 

11:00 Na Wspólnej odc. 2666 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2667 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2668 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2669 - serial  

12:50 Ugotowani odc. 8 s. 13  

13:50 Agent - gwiazdy odc. 10 s. 3  

14:50 MasterChef Junior odc. 7 s. 3  

16:25 Efekt domina odc. 7 s. 5,   

16:55 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 17  

17:55 Tu się gotuje! odc. 7 s. 2   

18:00 36,6 °C odc. 10 s. 3 poradnikowy  

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5294 reporterów 

20:00 Hipnoza odc. 8  

21:05 Sposób na teściową 

 - komedia romantyczna 

23:15 Oszukać przeznaczenie IV 

 - horror 

01:05 Ugotowani odc. 8 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:25 Królewna Śnieżka i siedmiu 

 krasnoludków - animowany

09:15 My3 odc. 42 - dla dzieci i młodzieży 

09:45 My3 odc. 41 - dla dzieci i młodzieży 

10:15 Ewa gotuje odc. 331 

10:45 Ewa, ugotuj nam to odc. 2 

10:55 Nasz nowy dom odc. 76 

11:55 Wyjdź za mnie odc. 6  

12:55 Top chef odc. 76

14:25 Umów się ze mną. 

 Take me out odc. 8

15:45 Kabaret na żywo odc. 38 - kabaret 

17:45 SuperPies odc. 9 

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 66 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 56 - serial 

20:00 Strażnicy marzeń - animowany 

22:10 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 85 

00:10 Grupa „Wschód” - thriller 

10:10 Przepis na życie 14:05 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw 13:40 Chce się żyć 10:10 Okrasa łamie 

przepisy

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

Kapryśna i zaborcza Viola, dziennikarka telewizyjna, 
która niedawno straciła pracę, obawia się, że straci 
też syna. Postanawia więc zmienić życie przyszłej 
synowej w jeden wielki koszmar.

Bohaterowie baśni dla dzieci Święty Mikołaj, 
Królik Wielkanocny, Zębowa Wróżka i Jack Mróz  
łączą siły, by zwyciężyć Króla Ciemności, zanim 
sprowadzi on na świat wieczną ciemność.

„Strażnicy marzeń”
(2012r.) Polsat 20:00

„Sposób na teściową”
(2005r.) TVN 21:05
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15:15 Komisarz Alex

06:35 Wojskopolskie.pl odc. 8 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Ziarno odc. 659 
09:45 Gen innowacyjności odc. 3 
10:05 Weterynarze z sercem 
 odc. 38 - serial 
10:40 Leśniczówka odc. 17 - serial  
11:05 Leśniczówka odc. 18 - serial  
11:35 Spotkanie ze świętym odc. 3 
11:50 Między ziemią a niebem 
12:00 Regina Coeli Transmisja 
12:15 Między ziemią a niebem
12:55 Z pamięci - rozmowy z 
 Andrzejem Doboszem 
 odc. 4, - publicystyczny 
13:05 Dzika Tajlandia odc. 3 - serial 
14:05 Sonda II odc. 82 
 - popularnonaukowy 
14:30 Droga do Rosji odc. 4 piłkarski 
15:05 Komisarz Alex odc. 139 - serial  
15:55 Korona królów odc. 69 - serial  
16:25 Korona królów odc. 70 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:30 Big Music Quiz odc. 8 
18:40 Jaka to melodia?  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny odc. 20 
21:05 Legalna blondynka II 
 - komedia 
22:50 Od Opola do Opola odc. 3 
23:40 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 - publicystyczny  
23:50 W sercu oceanu odc. 8 - serial 
00:55 Cała ona - komedia 
 romantyczna

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 33 - serial 

06:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 34 - serial 

06:55 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 35 - serial 

07:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 36 - serial 

07:55 Tom i Jerry Show odc. 7 - serial 

08:30 Król lew II: Czas Simby 

 - animowany 

10:00 Galileo odc. 679 

 - popularnonaukowy 

11:00 Galileo odc. 680 

 - popularnonaukowy  

12:00 Poszukiwacze świętej włóczni 

 - przygodowy 

14:35 Poszukiwacze Bursztynowej 

Komnaty - przygodowy 

16:55 Nie można pocałować panny 

 młodej - komedia 

19:00 Galileo odc. 681 

 - popularnonaukowy 

20:00 Bestia - sensacyjny 

22:00 Bohater z wyboru - sensacyjny 

0:00 Wolni strzelcy - dramat

06:00 Skorpion odc. 8 s. 2 - serial 

07:00 Przygody Merlina 

 odc. 12 s. 2 - serial 

08:00 Najśmieszniejsi odc. 8 - kabaret 

09:00 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 6 s. 5 - serial 

09:35 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 7 s. 5 - serial 

10:10 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 4,  

10:50 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 5,  

11:25 Bliźniacy - komedia 

13:35 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

14:50 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

16:00 Garbi: superbryka - komedia 

18:00 Jaś Fasola: nadciąga totalny 

 kataklizm - komedia 

20:00 Za szybcy, za wściekli 

 - sensacyjny 

22:10 Agenci - sensacyjny 

00:15 Tajemnicza przesyłka 

 - sensacyjny

08:05 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 18 - serial 

09:10 Maurizio Pollini - wirtuoz 

 fortepianu - dokumentalny 

10:10 Trzeci punkt widzenia odc. 234, 

 - publicystyczny 

10:45 Hubal - dramat historyczny 

13:10 Chuligan literacki 

 - publicystyczny 

13:40 Nienasyceni odc. 22, 

 - publicystyczny 

14:15 Opera „Armide” Opera 

16:05 Gry Balet 

16:55 Rzecz Polska odc. 9,  

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 500 kulturalny 

18:10 Jestem Dramat psychologiczny 

20:00 Z odzysku - dramat 

21:55 Scena alternatywna 

 odc. 58 - muzyczny 

22:30 Trzeci punkt widzenia odc. 234, 

 - publicystyczny 

23:10 Anatomia startupu 

 - dokumentalny 

00:15 10 lat Lado ABC - koncert

06:50 Był taki dzień odc. 547 - felieton 
06:55 Urszula Dudziak: Życie jest 
 piękne - dokumentalny 
08:10 Klerycy w komunistycznej armii 
 - dokumentalny 
09:10 Siedlisko odc. 6 - serial 
10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 141   
10:40 Koło historii odc. 16- historyczny 
11:15 Ukryte skarby odc. 26 - reportaż  
11:50 Podróże kulinarne Roberta 
 Makłowicza odc. 315  
12:20 Podróże z historią 
 odc. 35 s. 4- historyczny 
12:55 Afryka odc. 2 - serial 
13:55 Szerokie tory odc. 149,  
14:35 Wierna rzeka - dramat 
16:30 Wielka gra odc. 81,  
17:25 Ex libris Magazyn 
17:55 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 5 - serial 
18:45 Z nieba do nieba - dokumentalny  
19:45 Ostatnia akcja 
 - komedia sensacyjna 
21:25 Wielki test z historii. Od 
 niepodległości do niepodległości 
 odc. 28- quiz 
23:05 Chopin. Pragnienie miłości 
 - melodramat  
01:15 Skamieniały Las - dokumentalny

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień   
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
Program dla dzieci  
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza   
09:30 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
09:35 Danuta Siedzikówna „Inka” 
 - reportaż
10:00 Eucharystia odpustowa ku czci 
 św. Wojciecha w Gnieźnie 
12:00 Regina Coeli z Ojcem świętym 
 Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska - rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:00 Niezwykłe stworzenia, które 
 przeczą teorii ewolucji 
 odc. 1 - serial 
14:50 Święta Rita z Casci - przejmująca 
 droga wiary - dokumentalny  
15:55 Kartka z kalendarza - muzyczny  
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10  koncert życzeń - muzyczny  
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Występ Zespołu Pieśni i Tańca 
 „Śląsk” z okazji 100-lecia 
 odzyskania przez Polskę 
 niepodległości - 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. 5 - serial 
22:35 Kartka z kalendarza - muzyczny  
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
23:30 Pustynia Boga - dokumentalny

05:40 Koło fortuny  
06:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1852 - serial 
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1853 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1854 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:40 Podwodna planeta 
 odc. 5 - serial 
11:40 Droga do Rosji odc. 3 piłkarski 
12:20 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 134- quiz 
14:00 Familiada  
14:35 Koło fortuny  
15:20 Bake off - Ale ciacho! odc. 9 s. 4 
16:20 Bake off - Ale przepis odc. 41  
16:35 Na sygnale odc. 188 - serial 
17:05 Na dobre i na złe 
 odc. 705 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:35 Za marzenia odc. 8 - serial 
19:30 Zakupy pod kontrolą 
 odc. 6 poradnikowy 
20:05 Chiński zodiak - sensacyjny 
22:05 Kolory prawdy - komedia 
 romantyczna 
00:00 Chce się żyć - dramat

05:45 Mango - Telezakupy  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1071 

11:00 Efekt domina 

 odc. 8 s. 5,  

11:30 Co za tydzień 

 odc. 847 

12:00 Iron Majdan odc. 7  

13:00 Diagnoza 

 odc. 10 s. 2 - serial  

13:55 Druga szansa odc. 7 s. 5 - serial  

14:55 Hipnoza odc. 8  

16:00 Shrek Trzeci - animowany  

17:50 Wyjątkowa chwila odc. 3 

18:00 Ugotowani odc. 9 s. 13  

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5295 reporterów 

20:00 MasterChef Junior odc. 8 s. 3  

21:35 Gniew tytanów - przygodowy 

23:40 Sygnał - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
07:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 47 - serial 
08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 48 - serial 
08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 49 - serial 
09:15 Smerfy: Legenda Smerfnej 
 Doliny - animowany 
09:40 Kopciuszek - animowany 
11:15 Wyobraź sobie - komediodramat 
13:35 Strażnicy marzeń - animowany  
15:40 Twoja twarz brzmi znajomo 
 odc. 85  
17:35 Nasz nowy dom odc. 115 
18:40 Aż chce się żyć odc. 2,  
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Państwo w państwie 
 odc. 270, - publicystyczny 
20:00 W rytmie serca odc. 23 - serial 
21:05 Kabaret na żywo 
 odc. 39 - kabaret 
23:25 Gambit, czyli jak ograć króla 
 - komedia kryminalna 
01:05 Jack Reacher: Jednym strzałem 
 - sensacyjny

05:50 Ukryta prawda odc. 214 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy  

08:55 Przyjaciele odc. 31 - serial 

09:25 Przyjaciele odc. 32 - serial 

09:55 Przepis na życie 

 odc. 10 s. 3 - serial 

10:55 Przepis na życie 

 odc. 11 s. 3 - serial 

11:55 Przepis na życie 

 odc. 12 s. 3 - serial 

12:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 - serial 

13:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 - serial 

14:55 Czarna kawaleria Western 

16:55 Zakręcony piątek - komedia 

19:00 Lucyfer odc. 9 s. 2 - serial 

20:00 300 - dramat historyczny 

22:25 Strzelec odc. 5 - serial 

23:30 Déjà vu - thriller

10:55 Przepis na życie 10:00 Galileo

09:00 Co ludzie powiedzą? 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:10 Siedlisko

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

Policjant Brian O’Conner, który stracił pracę w wyniku 
nielegalnych działań, dostaje szansę rehabilitacji 
agenci federalni chcą przy jego pomocy dopaść 
bossa narkotykowego Cartera Verone’a.

Opowieść o przygodach prawniczki Elle Woods, 
dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Tym razem 
wyrusza do Waszyngtonu, by na Kapitolu walczyć o 
prawa zwierząt.

„Legalna blondynka II”
(2003r.) TVP 1 21:05

„Za szybcy, za wściekli”
(2003r.) TV Puls 20:00



Poniedziałek, 30 kwietnia 2018

18:00 Klan

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 234 - serial  
07:15 Komisariat odc. 71 - serial 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny   
08:40 Jaka to melodia?   
09:30 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 8 - serial  
10:30 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 56 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:30 Agropogoda Pogoda 
12:40 Dzika Tajlandia odc. 3 - serial  
13:45 Elif odc. 235 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy odc. 181,   
15:15 Alarm! Magazyn reporterów  
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Leśniczówka odc. 17 - serial  
16:15 Leśniczówka odc. 18 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3303 
18:30 Korona królów odc. 71 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! Magazyn reporterów 
20:35 Czarnobyl. Cztery dni w kwietniu 
 - spektakl teatralny 
22:00 Warto rozmawiać

05:20 Ukryta prawda odc. 215 - serial 

06:25 Szpital odc. 305 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 24 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 12 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 582 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 25 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 479 - serial 

14:55 Szpital odc. 306 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 13 s. 3 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 12 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 583 - serial 

20:00 Długi wrześniowy weekend 

 - dramat 

22:20 Cicciolina: Matka chrzestna 

 skandalu - dokumentalny 

23:35 Sierota - thriller

06:00 Detektywi w akcji odc. 79 - serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 2 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 3 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 21 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 58 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 59 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 22 - serial  
12:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 144 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 95 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 145 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 112 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 113 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 404 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 405 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 189 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 9 - serial 
22:00 Galileo odc. 680 
23:00 Galileo odc. 681

06:00 To moje życie! odc. 278 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 45 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 83 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 24 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 55 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 25 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 83 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 84 s. 2 - serial 
20:00 13. dzielnica - sensacyjny 
21:40 Rambo: pierwsza krew 
 - sensacyjny 
23:35 Trefny wóz - thriller

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1274 
08:15 Rzecz Polska odc. 9 
08:35 Szczęśliwego Nowego Jorku 
 - komediodramat 
10:20 Kareta - komedia 
11:00 Chłopi odc. 6 - serial 
12:10 Chłopi odc. 7 - serial 
13:10 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1274 
13:30 Dwoje bliskich obcych ludzi 
 - obyczajowy 
14:40 Sędziowie - dramat 
15:50 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 500 kulturalny 
16:45 Bo oszalałem dla niej - komedia 
18:35 Za młodzi na śmierć 
 odc. 1 - serial 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Blok. Architektura 
 odc. 3, - dokumentalny 
21:00 Lena i ja - krótkometrażowy 
21:30 W służbie propagandy  
21:35 Jasna droga - krótkometrażowy 
21:47 Wczasy pracownicze 
 - krótkometrażowy 
22:00 Kiedy ty śpisz - krótkometrażowy 
22:10 W służbie propagandy odc. 6 
22:14 Trzy protokoły - krótkometrażowy 
22:20 Naprzód kolejarze 
 - krótkometrażowy 
22:35 Którędy po sztukę odc. 49

06:50 Był taki dzień odc. 548 - - felieton 
07:00 Jedynie prawda jest ciekawa 
 - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 77 
08:40 Ukryte skarby odc. 21 
09:10 Miasto z morza odc. 3- miniserial  
10:10 Złoto Jukonu odc. 2 - serial  
11:05 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 35 
11:40 Ostatnia akcja 
 - komedia sensacyjna  
13:15 Dziewczyna bez twarzy - reportaż 
13:50 Sensacje XX wieku odc. 74,   
14:55 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 52 - serial 
15:20 Spór o historię odc. 29,  
16:00 Afryka odc. 2 - serial 
17:00 Ex libris Magazyn 
17:25 Flesz historii Magazyn 
17:45 Nad Niemnem odc. 1 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 95,  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Grozny. Czeczeński tygrys Putina 
 - dokumentalny 
21:35 Miasto z morza odc. 4- miniserial 
22:30 Mój przyjaciel wróg 
 - dokumentalny 
23:40 Bard - dokumentalny

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Wieś - to też Polska - rolniczy  
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial  
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone   
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Św. Józef - patron na trzecie 
 tysiąclecie - reportaż 
11:50 Retrospekcja   
11:55 Święty na każdy dzień   
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Prawdziwie spadła z nieba 
 - dokumentalny 
13:20 Koncert życzeń   
14:10 Wspomnienia - św. Józef 
 Benedykt Cottolengo 
 - biografi czny 
15:30 W Solankowej Dolinie - serial 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Sanktuaria polskie - reportaży  
16:30 Zew natury - reportaż  
16:55 Świadkowie - serial  
17:25 Kartka z kalendarza   
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w parafi i pw. Św. Jadwigi 
 Królowej w Tomaszowie 
 Mazowieckim.  
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   
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa   
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 71 - serial

05:30 Koło fortuny Rozrywka 
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 99 s. 8 - serial 
07:00 Coś dla Ciebie odc. 137,  
07:20 Na sygnale odc. 45 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:10 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 40 
11:25 Rod zink a. pl odc. 72 s. 3 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1854 - serial 
12:30 Koło fortuny Rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 125 - serial 
14:00 Podwodna planeta odc. 5 - serial 
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 99 s. 8 - serial 
16:00 Familiada Teleturniej 
16:30 Koło fortuny Rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 100 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rod zink a. pl odc. 73 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 46 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1854 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1855 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 34 - - felieton 
20:50 Faceci od kuchni - komedia 
22:25 Zaginiona odc. 8 - serial

05:40 Uwaga! odc. 5295  

06:15 Mango - Telezakupy  

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 9 s. 2 

07:55 Akademia ogrodnika odc. 9 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2238 

10:55 Tu się gotuje! odc. 7 s. 2,   

11:00 Ukryta prawda odc. 904 - serial  

12:00 Szkoła odc. 556 - serial  

13:00 19+ odc. 257 - serial  

13:30 Szpital odc. 793 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 557 - serial  

16:30 19+ odc. 258 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 905 - serial  

18:00 Szpital odc. 794 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5296 

20:10 Doradca smaku odc. 33 s. 8,  

20:15 Na Wspólnej odc. 2670 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 156

21:30 Druga szansa odc. 8 s. 5 - serial  

22:30 Iron Majdan odc. 8

23:35 Gniew tytanów - przygodowy

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 671 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 436 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 437 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 26 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 799 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 150 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 716 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2683 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 762 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3624 
16:30 Na ratunek 112 odc. 225 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 215 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2684 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 3 - serial 
20:05 Jack Reacher: Jednym strzałem 
 - sensacyjny  
22:55 Bezlitosny - thriller

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

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Chłopi 18:50 Sensacje XX wieku

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

W Pittsburghu zostaje zastrzelonych pięć 
przypadkowych osób. Dowody wskazują snajpera 
Jamesa Barra. Aresztowany prosi o sprowadzenie 
byłego wojskowego detektywa, Jacka Reachera.

Paryż, 2013 r. Agent Damien Tomaso zostaje 
wysłany do odgrodzonej murem 13. dzielnicy. 
W getcie rządzonym przez gangsterów ma odszukać 
sprawców kradzieży broni masowego rażenia 
należącej do rządu.

„13. dzielnica”
(2004r.) TV Puls 20:00

„Jack Reacher: Jednym 
strzałem”

(2012r.) Polsat 20:05



Wtorek, 1 maja 2018

10:00 Korona królów

05:05 Cziłała z Beverly Hills - komedia 
06:45 Klub włóczykijów i tajemnica 
dziadka Hieronima - przygodowy 
08:30 Jaka to melodia?   
09:05 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 30,   
10:00 Korona królów odc. 71 - serial  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:15 Asterix i Obelix kontra Cezar 
 - przygodowy 
13:05 Bielik zwyczajny - król mórz 
 - dokumentalny 
14:10 Legalna blondynka II - komedia 
15:55 Szepty pustyni - dramat 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Polski grill odc. 5  
18:30 Korona królów odc. 72 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:20 Rolnik szuka żony Reality show 
21:25 Paryż na bosaka - komedia 
22:55 Piknik z niedźwiedziami 
 - przygodowy 
00:55 Nadzór Dramat psychologiczny

05:40 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1133 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy  

08:40 Przyjaciele 

 odc. 33 - serial 

09:10 Przyjaciele 

 odc. 34 - serial 

09:40 Ben Hur odc. 1 - miniserial 

11:45 Ben Hur odc. 2 - miniserial 

14:20 Randka z billboardu  

 - obyczajowy 

16:15 Gnomeo i Julia - animowany 

17:50 Maska - komedia 

20:00 Potop odc. 1 - historyczny 

23:20 Zaginiony w akcji III - sensacyjny 

01:30 American - horror Story: Asylum 

 odc. 9 s. 2 - serial 

02:30 Moc magii odc. 115

06:00 Interwencja Magazyn reporterów 

06:15 Detektywi w akcji 

 odc. 80 - serial 

07:20 The Looney Tunes Show 

 odc. 4 - serial 

07:50 Rainy, superpies  - obyczajowy 

09:40 Dzwoneczek i zaginiony skarb 

 - animowany 

11:25 Annie - komedia muzyczna 

13:45 Asterix podbija Amerykę 

 - animowany 

15:35 Komandosi z Navarony - wojenny 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 405 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 406 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 190 - serial 

21:00 Zawód szpieg - sensacyjny 

23:45 Ostateczna rozgrywka 

 - sensacyjny 

01:45 STOP Drogówka 

 odc. 176 policyjny

06:00 To moje życie! odc. 279 s. 4 

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 46 - serial 

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 84 s. 2 - serial 

09:00 Małolaty u taty - komedia 

10:50 Rozbitkowie na Pacyfi ku 

 - przygodowy 

12:55 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

14:20 7 krasnoludków. Historia 

 prawdziwa - komedia 

16:05 After Earth: 1000 lat po Ziemi 

 - science fi ction 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 84 s. 2 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 85 s. 2 - serial 

20:00 Mumia: Grobowiec cesarza 

 Smoka - sensacyjny 

22:15 Za szybcy, za wściekli 

 - sensacyjny 

00:25 Wikingowie odc. 11 s. 4 - serial 

01:25 Na jedwabnym szlaku - serial

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1281 

08:15 Wydarzenie aktualne Reportaż 

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Czy jest tu panna na wydaniu? 

 - komedia 

10:30 Ogniem i mieczem - historyczny 

13:35 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1281 

13:50 Którędy po sztukę 

 - publicystyczny 

14:00 Warszawskie Combo Taneczne 

 - koncert 

15:05 Dwa księżyce  - obyczajowy 

17:35 Bez stałego adresu - Bob Dylan 

 - dokumentalny 

19:35 Wydarzenie aktualne Reportaż 

20:00 Ja się nie boję braci Rojek 

 - spektakl teatralny 

21:25 Dezerterzy odc. 78, 

 - publicystyczny 

22:05 Dziennik fi lozofa odc. 126 

22:15 Cztery wesela i pogrzeb 

 - komedia 

00:25 Skazany na bluesa - biografi czny

06:50 Był taki dzień odc. 549 - - felieton 
07:00 Dzień pierwszy - 1 maja 2004 
 - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 78,  
08:35 Ukryte skarby odc. 8 - reportaż 
09:05 Miasto z morza odc. 4 - miniserial  
10:00 Mieczysław Niedziałkowski 
 - dokumentalny 
10:30 Barbara Radziwiłłówna 
 - dramat historyczny 
12:10 Spalone wsie - dokumentalny 
12:35 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
13:15 Sensacje XX wieku odc. 95 
 - historyczny  
14:10 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 65 - serial 
14:40 Litewskie drogi Potopu 
 - dokumentalny 
15:20 Grozny. Czeczeński tygrys Putina 
 - dokumentalny 
16:25 „Podaj cegłę”, czyli polski 
 socrealizm - dokumentalny 
17:25 Archiwum zimnej wojny 
 - dokumentalny 
17:55 Nad Niemnem odc. 2 - serial 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 183
 - historyczny 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 184
 - historyczny 
19:55 Jak było? - publicystyczny 
20:35 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
21:05 Klub profesora Tutki odc. 5 - serial 
21:30 Ogniem i mieczem odc. 1 - serial 
22:35 Stadion Śląski. W kotle czarownic 
 - dokumentalny 
23:35 U Pana Boga za miedzą 
 - komedia

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 
09:40 Św. Józef - patron na trzecie 
 tysiąclecie Reportaż 
09:55 Święty na każdy dzień   
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 Młodzi Światu  
11:55 Kartka z kalendarza - muzyczny  
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Miasteczko Świętej Rodziny 
 - Cotignac - dokumentalny 
13:10 Królestwo rekinów 
 - dokumentalny 
14:05 Dziesięć przykazań odc. 71 
 - serial  
14:55 Święty na każdy dzień   
15:00 Gryf Pomorski - droga do 
 wolności - reportaż 
15:30 Procesja dziejów Reportaż 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Jestem mamą Poradnik  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
16:50 Express studencki Magazyn  
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial  
17:10 Prosto o gospodarce 
 - ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Regina Coeli  
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 Święty Józef, w imieniu Ojca 
 - dokumentalny 

05:20 Tygrysy murawy - komedia 

07:00 Program ekumeniczny  

07:20 Na sygnale odc. 46 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  

11:00 Panorama  

11:05 Pogoda - fl esz odc. 1338Pogoda 

11:15 Pytanie na śniadanie 

 - ekstra magazyn 

11:25 Tora! Tora! Tora!  

 - dramat wojenny 

14:00 Familiada  

14:35 Koło fortuny  

15:20 Postaw na milion  

16:20 Różowa Pantera 

 - komedia kryminalna 

18:00 Panorama  

18:25 Pogoda  

18:30 Sport-telegram odc. 5098, 

18:35 Rodzinka.pl odc. 74 - serial 

19:05 Na sygnale odc. 47 - serial 

19:35 Barwy szczęścia 

 odc. 1855 - serial 

20:10 Goldeneye - sensacyjny 

22:30 Legenda - biografi czny 

00:45 La La Poland odc. 1

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 11 s. 3 

07:50 Doradca smaku odc. 33 s. 8  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2239 

10:55 Skok przez płot - animowany 

12:35 Trzej muszkieterowie 

 - przygodowy 

14:45 Lorax - animowany  

16:30 Legenda Zorro - przygodowy 

19:00 Fakty  

19:30 Sport 

19:40 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5297 reporterów 

20:10 Doradca smaku odc. 34 s. 8  

20:15 Na Wspólnej odc. 2671 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 157,  

21:30 Diagnoza odc. 11 s. 2 - serial  

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 11 s. 12 

23:30 Superwizjer odc. 1129 reporterów 

00:05 Tu się gotuje! odc. 7 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

 - informacyjny 

07:35 Scooby Doo i plażowy potwór 

 - animowany 

08:15 Klopsiki i inne zjawiska 

 pogodowe - animowany 

10:05 Artur i Minimki - animowany 

12:25 Doktor Dolittle 

 - komedia 

14:05 Dirty Dancing - fi lm taneczny 

16:20 Vabank - komedia kryminalna 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich - serial 

20:10 Jestem Bogiem - thriller  

22:30 Wróg u bram 

 - dramat wojenny 

01:10 Z dala od zgiełku 

 - melodramat

08:40 Przyjaciele 06:15 Detektywi w akcji

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 10:30 Ogniem i mieczem 08:05 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

18:35 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 19:30 Świat według 
Kiepskich

Eddie, niespełniony pisarz, za sprawą nowego 
narkotyku zamienia się w przebojowego człowieka 
czynu i osiąga wymarzony sukces. Jednak za 
spełnienie marzeń przychodzi mu zapłacić wysoką 
cenę.

Rzymianie, zmęczeni kolejnymi próbami podbicia 
niezwyciężonej wioski, postanawiają pozbyć się 
druida Panoramiksa i wystrzeliwują go z katapulty, 
myśląc, że wyląduje za krańcem świata.

„Asterix podbija Amerykę”
(1994r.) TV 4 13:45

„Jestem Bogiem”
(2011r.) Polsat 20:10
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18:30 Korona królów

04:35 Asterix i Obelix kontra Cezar 
 - przygodowy 
06:30 Felix, Net i Nika oraz teoretycznie 
 możliwa katastrofa - przygodowy 
08:30 Jaka to melodia?   
09:10 Wojenne dziewczyny odc. 20  
10:05 Korona królów odc. 72 - serial  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:15 Asterix i Obelix: Misja Kleopatra 
 - komedia 
13:05 Orzeł przedni - król gór 
 - dokumentalny 
14:10 Cziłała z Beverly Hills - komedia  
15:55 Szepty pustyni - dramat 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Polski grill odc. 7  
18:30 Korona królów odc. 73 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Trzecia połowa odc. 7 - serial 
20:35 AS Roma - Liverpool FC 
 - piłka nożna  
20:40 AS Roma - Liverpool FC 
 - piłka nożna  
21:45 AS Roma - Liverpool FC 
 - piłka nożna  
22:40 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna  
23:15 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna  
23:50 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna  
00:15 Orły Nawałki odc. 3 - serial

05:20 Ukryta prawda odc. 216 - serial 

06:25 Szpital odc. 306 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 25 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 13 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 583 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 26 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 480 - serial 

14:55 Szpital odc. 307 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 1 s. 4 - serial 

18:00 Zabójcza broń odc. 13 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 584 - serial 

20:00 Tin Cup - komedia romantyczna 

22:50 Magazyn UEFA Champions 

 League odc. 8 piłkarski 

23:50 Władza absolutna - thriller

06:00 Detektywi w akcji odc. 81 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 4 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 5 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 22 - serial  

09:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 60 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 61 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 23 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial  

13:00 Detektywi w akcji odc. 146 - serial 

14:00 STOP Drogówka 

 odc. 176 policyjny 

15:00 Detektywi w akcji odc. 147 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 114 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 115 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 406 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 407 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 191 - serial 

21:00 Las samobójców - horror 

23:00 Krzyk IV - horror

06:00 To moje życie! odc. 280 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 47 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 85 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 25 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 56 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 5 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 26 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 85 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 86 s. 2 - serial 
20:00 Taxi II - sensacyjny 
21:30 Wielki Stach 
 - komedia sensacyjna 
23:55 Facet pełen uroku 
 - komediodramat 
01:55 Wikingowie odc. 12 s. 4 - serial

08:00 Studio Kultura - rozmowy

08:15 Dzika muzyka odc. 15, 

 - muzyczny 

08:45 Wydarzenie aktualne Reportaż 

09:15 Dwa księżyce  - obyczajowy 

11:40 U pana Boga za piecem 

 - komedia 

13:25 Studio Kultura - rozmowy 

13:40 Rzecz Polska  

13:55 Lawa - dramat historyczny 

16:20 Wrota Europy  - dramat wojenny 

17:50 Bez stałego adresu - Bob Dylan 

 - dokumentalny 

19:35 Wydarzenie aktualne Reportaż 

20:00 Czarny kot, biały kot 

 - komediodramat 

22:15 Pegaz odc. 71 kulturalny 

23:10 Dziennik fi lozofa odc. 127 

23:25 Jedna scena odc. 64 kulturalny 

23:45 Zmory - psychologiczny

06:50 Był taki dzień odc. 550 - - felieton 
07:00 „Podaj cegłę”, czyli polski 
 socrealizm - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 79,  
08:40 Ukryte skarby odc. 5 - reportaż 
09:15 Ogniem i mieczem odc. 1 - serial  
10:20 Wszystkie kolory świata 
 odc. 11 - serial 
11:15 Spór o historię 
 odc. 18- historyczny 
11:55 Opowieść o Indiach 
 odc. 1, - dokumentalny 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:30 Sensacje XX wieku 
 odc. 183- historyczny  
13:55 Sensacje XX wieku 
 odc. 184- historyczny  
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 66 - serial 
15:00 Krótki fi lm o fl adze 
 odc. 16, - dokumentalny 
15:20 Stadion Śląski. W kotle czarownic 
 - dokumentalny 
16:20 O moim ojcu - dokumentalny 
17:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 10 - serial 
17:45 Nad Niemnem odc. 3 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku 
 odc. 32- historyczny 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
20:30 Niezwykła broń odc. 1 - serial 
21:30 Ogniem i mieczem odc. 2 - serial 
22:35 Powiedz mi dlaczego? 
 - dokumentalny 
23:35 Miasto z morza - historyczny

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 Magazyn  
09:25 Sanktuaria polskie   
09:45 Święty na każdy dzień   
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka 
 z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 52 - serial 
11:20 Kartka z kalendarza - muzyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce 
 - ekonomiczny  
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Prawdziwie spadła z nieba 
 - dokumentalny 
13:40 Największe przeboje Pana Boga 
 - Ave Maria - dokumentalny 
14:00 Święty Józef, w imieniu Ojca 
 - dokumentalny  
14:55 Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła 
 - dokumentalny 
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 Regina Coeli  
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 Dzień Flagi Polskiej 
 - dokumentalny 

05:45 Różowa Pantera 

 - komedia kryminalna 

07:20 Na sygnale odc. 47 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  

11:00 Panorama  

11:05 Pogoda - fl esz odc. 1339Pogoda 

11:15 Pytanie na śniadanie 

 - ekstra Magazyn 

11:25 Rodzinka.pl odc. 74 - serial 

12:00 Bandolero Western 

14:00 Familiada  

14:35 Koło fortuny  

15:20 Postaw na milion  

16:20 Kopciuszek w świecie mody 

 - komedia 

18:00 Panorama  

18:25 Pogoda  

18:30 Sport-telegram odc. 5099, 

18:35 Rodzinka.pl odc. 74 - serial 

19:05 Rodzinka.pl odc. 75 - serial 

19:35 Na sygnale odc. 48 - serial 

20:10 Co się zdarzyło w Las Vegas? 

 - komedia romantyczna 

22:00 Magia w blasku księżyca 

 - komedia romantyczna 

23:45 Powódź - sensacyjny

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 3 

07:50 Doradca smaku odc. 34 s. 8  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2240 

10:55 Ukryta prawda odc. 905 - serial  

12:00 Szkoła odc. 557 - serial  

13:00 19+ odc. 258 - serial  

13:30 Szpital odc. 794 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 558 - serial  

16:30 19+ odc. 259 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 906 - serial  

18:00 Szpital odc. 795 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5298 reporterów 

20:10 Doradca smaku odc. 35 s. 8  

20:15 Na Wspólnej odc. 2672 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 158,  

21:30 Agent - gwiazdy odc. 11 s. 3  

22:30 Podwójne ryzyko - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 672 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 438 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 439 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 27 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 800 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 151 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 717 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2684 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 763 - serial 
15:50 Puchar Polski Piłka nożna  
18:00 Puchar Polski Piłka nożna  
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 177 - serial 
20:05 Umów się ze mną. Take me out 
 odc. 9, Show 
21:30 Ewa, ugotuj nam to odc. 3  
21:40 Top chef odc. 77 
23:05 Kolacja dla palantów - komedia 
01:40 Skok przez miotłę - komedia

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 16:20 Wrota Europy 13:30 Sensacje XX wieku

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

Nieuczciwy biznesmen za pół roku ma trafi ć 
do więzienia. Obawiając się spotkania ze 
zdegenerowanymi kryminalistami, próbuje do tego 
czasu opanować wschodnie sztuki walki.

Roy był dobrze zapowiadającym się golfi stą, ale 
zmarnował szansę na wielką karierę. Postanawia wziąć 
udział w turnieju golfowym US Open, by pokonać 
dawnego rywala i zdobyć ukochaną kobietę.

„Tin Cup”
(1996r.) TVN 7 20:00

„Wielki Stach”
(2007r.) TV Puls 21:30
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 temperatura: 15 4 °C
 opady: 0,1 0 mm
 ciśnienie: 1003 1004 hPa
 wiatr: 25 25 km/h 

 temperatura: 13 7 °C
 opady: 0 0,5 mm
 ciśnienie:  1004 1010 hPa
 wiatr: 25 29 km/h 

 temperatura: 10 7 °C
 opady: 0,9 0,8 mm
 ciśnienie: 1013 1017 hPa
 wiatr: 32 25 km/h 

 temperatura: 15 5 °C
 opady: 0,8 2 mm
 ciśnienie: 1019 1019 hPa
 wiatr: 21 23 km/h 

 temperatura: 14 10 °C
 opady: 4 1 mm
 ciśnienie: 1019 1021 hPa
 wiatr: 24 18 km/h 

 temperatura: 17 5 °C
 opady: 0,1 0 mm
 ciśnienie: 1023 1022 hPa
 wiatr: 11 19 km/h 

 temperatura: 18 8 °C
 opady: 0 0,6 mm
 ciśnienie: 1021 1018 hPa
 wiatr: 21 19 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Legumina
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

Czwartek 26 kwietnia 2018 ROZRYWKA 21

Składniki: 

8 jajek
1,5 szklanki cukru
50 g żelatyny
1 galaretka czerwona
2 łyżeczki kakao
1 cukier waniliowy

Sposób wykonania:

Żelatynę rozpuszczamy w półtorej szklanki wrzącej 
wody i dzielimy na trzy porcje ( przelewamy w trzy 
szklanki). Galaretkę rozpuszczamy według przepisu na 
opakowaniu. Tortownicę lub naczynie żaroodporne sma-
rujemy masłem. Jajka przelewamy wrzątkiem i robimy 
deser. Pierwsza warstwa: ubijamy 4 białka i pół szklanki 
cukru na sztywno, dodajemy porcję żelatyny i wylewamy 
na dno naczynia, wstawiamy do lodówki. Druga warstwa: 
ubijamy 4 białka i pół szklanki cukru na sztywno, doda-
jemy kakao i porcję żelatyny, wykładamy na pierwszą 
warstwę i schładzamy. Trzecia warstwa: 8 żółtek i pół 
szklanki cukru oraz cukier waniliowy ubijamy aż rozpuści 
się cukier, dodajemy ostatnią porcję żelatyny, wykładamy 
na drugą warstwę, wkładamy ponownie do lodówki. Na 
wierzch wylewamy chłodną galaretkę i całość chłodzimy 
do stężenia. 

Smacznego!
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Raz na półtora roku osoby 
borykające się z różnymi scho-
rzeniami mogą wyjechać na 21-
dniowe bezpłatne sanatoryjne 
leczenie uzdrowiskowe lub 28-
dniową uzdrowiskową rehabili-
tację w sanatorium. Na wyjazd 
czeka się długo: od pół roku na-
wet do dwóch lat (w niektórych 
województwach i w zależności 
od schorzenia). 

Wyjazdy z ZUS
Do sanatorium można wy-

jechać, korzystając z programu 
rehabilitacji leczniczej w ra-
mach prewencji rentowej ZUS. 
Mogą się o to starać osoby, któ-
re z powodu choroby są zagro-
żone długotrwałą niezdolnością 
do pracy, ale jednocześnie jest 
szansa, że odzyskają zdolność 
do pracy po przeprowadzeniu 
rehabilitacji. 

Dodatkowo chory musi speł-
nić jeden z warunków: być ubez-
pieczony w ZUS, pobierać zasi-
łek chorobowy lub świadczenie 
rehabilitacyjne, pobierać rentę 
okresową z tytułu niezdolności 
do pracy. ZUS kieruje jednak do 
sanatorium tylko osoby z ty-
pami schorzeń stanowiącymi 
najczęstszą przyczynę powsta-
wania niezdolności do pracy. 
I tak: schorzenia narządów ru-
chu i choroby układu krążenia 
są leczone w trybie stacjonar-
nym lub ambulatoryjnym. Tylko 
w trybie stacjonarnym rehabili-
tacji leczniczej podlegają: cho-
roby układu oddechowego oraz 
schorzenia psychosomatyczne, 
onkologiczne gruczołu piersio-
wego oraz narządu głosu. 

Wniosek o rehabilitację z ra-
mach prewencji rentowej ZUS 
może wydać każdy lekarz pro-

wadzący leczenie – pacjent skła-
da go następnie w dowolnej jed-
nostce ZUS-u, gdzie wniosek jest 
badany przez lekarza orzeczni-
ka ZUS. Lekarz orzecznik może 
sam wydać taki wniosek także 
podczas kontroli zaświadczenia 
lekarskiego o czasowej niezdol-
ności do pracy, przy ustaleniu 
uprawnień do świadczenia reha-
bilitacyjnego lub podczas orze-
kania o niezdolności do pracy 
dla celów rentowych. Wniosek 
może być również wystawiony 
na dowolnym formularzu. Powi-
nien zawierać: imię i nazwisko, 
PESEL, adres zamieszkania i nu-
mer telefonu, rozpoznanie me-
dyczne w języku polskim, opinię, 
czy po przeprowadzeniu rehabi-
litacji istnieje pozytywne roko-
wanie odzyskania zdolności do 
pracy, dokumentację medyczną 
leczenia (np. karty 
informacyjne lecze-
nia szpitalnego, USG 
itp.), informację, że 
dotyczy rehabilitacji 
leczniczej w ramach 
prewencji rentowej 
ZUS.

– Z rehabilitacji 
chory może również 
skorzystać, jeśli pod-
czas kontroli zwol-
nienia lekarskiego, 
na którym obecnie 
przebywa, lekarz 
orzecznik stwierdzi 
taką potrzebę oraz 
kiedy chory stara 
się o świadczenie 
rehabilitacyjne lub 
rentę z tytułu nie-
zdolności do pracy 
– dodaje rzecznik 
ZUS-u Krystyna Mi-

chałek. – Jeżeli lekarz orzecznik 
wyda orzeczenie o potrzebie 
przeprowadzenia rehabilitacji, 
pacjent otrzyma skierowanie. 
Termin i miejsce rehabilitacji 
można uzgodnić z pracowni-
kiem Wydziału Orzecznictwa 
Lekarskiego i Prewencji ZUS. 
Czas oczekiwania na rehabilita-
cję wynosi około 8 tygodni.

Rehabilitacja trwa 24 dni, 
ale może zostać wydłużona lub 
skrócona. Decyduje o tym ordy-
nator ośrodka rehabilitacyjne-
go. Po zakończonej rehabilitacji 
w ośrodku otrzymamy kartę in-
formacyjną z jej przebiegu z in-
formacją o stanie zdrowia. ZUS 
w całości pokryje koszty rehabi-
litacji: leczenia, zakwaterowania 
i wyżywienia. Dodatkowo zwró-
ci koszty dojazdu najtańszym 
środkiem komunikacji publicz-

nej z miejsca, w którym mieszka 
chory, do/z ośrodka rehabilita-
cyjnego. 

ZUS nie posiada własnych 
ośrodków rehabilitacyjnych. 
Zawiera umowy z ośrodkami, 
które muszą spełnić określone 
wymagania prawne, kadrowe, 
lokalowe i medyczne. Ośrodki 
zlokalizowane są na terenie ca-
łej Polski, w tym w miejscowo-
ściach uzdrowiskowych. Wykaz 
ośrodków współpracujących 
z ZUS można znaleźć na stronie 
internetowej Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych.

W razie odmowy skierowa-
nia na rehabilitację leczniczą 
w ramach prewencji rentowej 
ZUS, możemy wnieść sprzeciw 
do komisji lekarskiej ZUS w cią-
gu 14 dni od otrzymania odmo-
wy skierowania na rehabilitacje 
leczniczą.

Wyjazdy z KRUS
Z bezpłatnej rehabilitacji 

leczniczej może skorzystać tak-
że rolnik podlegający ubezpie-
czeniu społecznemu w KRUS. 
Musi on spełniać jeden z trzech 
podstawowych warunków: pod-
legać ubezpieczeniu społecz-
nemu rolników z mocy ustawy 
w pełnym zakresie; podlegać 
ubezpieczeniu powypadkowe-
mu, chorobowemu i macierzyń-
skiemu na wniosek w pełnym 
zakresie, nieprzerwanie przez 
okres co najmniej 18 miesię-
cy poprzedzających złożenie 
wniosku o rehabilitację leczni-
czą; posiadać ustalone prawo 
do okresowej renty rolniczej 
z tytułu niezdolności do pracy, 
przy jednoczesnym zachowaniu 
możliwości samodzielnej egzy-
stencji.

Prawo do skorzystania z fi-

nansowanego przez KRUS wy-
jazdu do sanatorium mają oso-
by, które są zagrożone utratą 
całkowitej zdolności do pracy 
w gospodarstwie lub są uznane 
okresowo za całkowicie niezdol-
ne do pracy, przy czym odbyta 
rehabilitacja mogłaby przyczy-
nić się do odzyskania zdolności 
do pracy. W tym przypadku le-
karz kierujący chorego do sana-
torium składa wniosek we wła-
ściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania rolnika oddziale 
regionalnym lub w placówce te-
renowej KRUS. Pismo jest wery-
fikowane przez lekarza inspek-
tora orzecznictwa lekarskiego 
KRUS. 

Pobyt w sanatorium finan-
sowany przez KRUS nie wyklu-
cza możliwości skorzystania 
przez rolnika z leczenia uzdro-
wiskowego w ramach NFZ.

Wyjazdy z NFZ
Skierowanie na leczenie 

uzdrowiskowe w ramach Na-
rodowego Funduszu Zdrowia 
wystawia lekarz ubezpieczenia 
zdrowotnego, czyli lekarz pod-
stawowej opieki zdrowotnej 
(zwany potocznie lekarzem ro-
dzinnym lub pierwszego kon-
taktu), który na podstawie stanu 
zdrowia pacjenta oraz po prze-
prowadzonym z nim wywiadzie 
podejmuje decyzję o zasadności 
wystawienia skierowania. Jeże-
li pacjent przebywa w szpitalu, 
lekarz z tej placówki może wy-
pisać mu skierowanie na dal-
sze leczenie w szpitalu sanato-
ryjnym (nie później niż w dniu 
wypisania chorego ze szpitala). 
Jest ono bezpłatne i odbywa 
się w ramach zwolnienia lekar-
skiego. Powinno się ono odbyć 
w ciągu 6 miesięcy od daty wy-
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Jedziemy do sanatorium
ZUS/KRUS/NFZ  Jeśli zdrowie szwankuje, mamy prawo do podreperowania go w sanatorium. Warto 
o tym pomyśleć odpowiednio wcześniej, by w porę załatwić formalności
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Kiedy jechać nie wolno?
Kiedy jechać nie wolno?
Przeciwwskazaniem są choroby zakaźne, ostre infekcje (np. ropne zapalenie migdałów, zatok, zębów, grzybice skóry), wirusowe zapalenie wątroby, choroby ze wskazaniami do operacji, ostra niewydolność 
krążenia i oddychania, niewydolność wątroby, skaza krwotoczna, choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe znaczne i głębokie, zniedołężnienie, duży stopień nietrzymania moczu i kału, uzależnienie od 
alkoholu i leków, padaczka z częstymi napadami, czynna choroba nowotworowa, ciąża i okres karmienia, choroba niedokrwienna serca i zaburzenia jego rytmu, nieuregulowane zaburzenia hormonalne.
Co ze sobą zabrać?
Należy pamiętać o zabraniu ze sobą kompletu dokumentów związanych z pobytem w sanatorium (skierowanie, dowód osobisty, ważny dowód podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz wyniki badań). 
Pamiętajmy też o zapasie stale przyjmowanych leków. Warto spakować odzież sportową i wygodne obuwie, w którym będziemy mogli chodzić na rehabilitację. Przed wyjazdem dobrze jest skontaktować się 
z sanatorium, do którego jedziemy i zapytać, w jakim pokoju zostaniemy zakwaterowani i w co jest on wyposażony. Konieczne może okazać się np. zabranie ze sobą ręczników czy suszarki do włosów.
Wyjazd prywatny
Do sanatorium możemy wyjechać też prywatnie. Wiąże się to z samodzielnym poniesieniem wszystkich kosztów pobytu leczniczego. Jeśli jednak wybierzemy tę opcję, przed wyjazdem warto skonsultować 
się ze swoim lekarzem, który wskaże klimat, który będzie najlepszy dla poprawy zdrowia w naszym przypadku.
Sanatoryjne last minute
Narodowy Fundusz Zdrowia kupuje w miejscowościach uzdrowiskowych konkretną liczbę turnusów sanatoryjnych w określonych terminach. Jeśli pacjent rezygnuje z wyjazdu, fundusz musi znaleźć inną 
osobę, by miejsce nie przepadło. Osoby, które chciałyby otrzymać przyspieszone skierowanie, powinny kontaktować się z pracownikami funduszu w swoim regionie. Co ważne, od zakończenia poprzedniego 
turnusu sanatoryjnego do rozpoczęcia kolejnego musi minąć co najmniej 18 miesięcy. Z wcześniejszego wyjazdu mogą skorzystać tylko te osoby, które złożyły już skierowanie do sanatorium i zostało ono 
pozytywnie zaopiniowane przez lekarza w NFZ. 

Pacjent Pyta, ZUS odPowiada

Jestem po ciężkiej operacji płuca. Chciałabym skorzystać ze skierowania do 
sanatorium z ZUS. To nie pierwszy mój rak, ale moja pierwsza prośba. Kto może 
mi pomóc w przydzieleniu takiego skierowania? Dodam, że jestem na emery-
turze, nie pracuję.
Odp. Niestety, nie może pani starać się o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji 
rentowej ZUS. Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej skierow-
any jest do osób: ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością 
do pracy, uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego 
po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, pobierających 
rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy rokujących jednocześnie odzyskanie 
zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji. Może pani starać się tylko 
o rehabilitację z NFZ. 
Jak długo trzeba czekać na sanatorium z ZUS?
Odp. Czas oczekiwania na rehabilitację wynosi około 8 tygodni, może się wydłużyć, 
w zależności od tego na jakie schorzenie osoba jest kierowana.
Pracuję na budowie, od kilku lat mam problemy z kręgosłupem. Czy mogę starać 
się o wyjazd do sanatorium ?
Odp. Może pan skorzystać z programu rehabilitacji, jeśli jest pan zagrożony utratą 
zdolności do pracy i istnieje szansa, że ją pan odzyska po rehabilitacji. Do sanatorium 
z ZUS kieruje lekarz orzecznik na wniosek lekarza prowadzącego lub podczas badania 
w celu ustalenia niezdolności do pracy czy prawa do świadczeń.
Jestem z  mężem na emeryturze. Oboje nie pracujemy. Czy możemy starać się 
o wyjazd do sanatorium z ZUS?
Odp. Niestety, nie. Możecie Państwo tylko z NFZ ubiegać się o sanatorium.
Otrzymałam odmowę wyjazdu do sanatorium z ZUS. Jak i gdzie mogę się 
odwołać? 
Odp. W razie odmowy skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji 
rentowej ZUS, obecnie możemy wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 
dni od otrzymania odmowy skierowania na rehabilitację leczniczą. 
Czy ZUS finansuje wszystkie koszty związane z wyjazdem do ośrodka rehabilita-
cyjnego?
Odp. Tak. ZUS w całości pokryje koszty rehabilitacji: leczenia, zakwaterowania 
i wyżywienia. Dodatkowo ZUS zwróci koszty dojazdu najtańszym środkiem komu-
nikacji publicznej z miejsca, w którym pani mieszka, do/z ośrodka rehabilitacyjnego.
Jak długo można przebywać na koszt ZUS w sanatorium?
Odp. Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym trwa 24 dni, przy czym czas 
jej trwania może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilita-
cyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody ZUS.
Od 20 lat jestem nauczycielem. Mam problemy z głosem. Czy mogę ubiegać się 
o skierowanie na rehabilitację leczniczą ZUS?
Odp. Tak. W przypadku schorzeń narządu głosu może pani starać się o rehabilitację 
leczniczą. 
Ile czasu trwa turnus rehabilitacyjny?
Odp. Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym trwa 24 dni, przy czym czas 
jej trwania może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilita-
cyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody ZUS.
Jestem na świadczeniu rehabilitacyjnym. Czy mogę ubiegać się o sanatorium 
z ZUS?
Odp. Tak. Jeśli rokuje pani na odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzonej 
rehabilitacji.
 Czy z każdym schorzeniem mogę zostać skierowany na rehabilitację z ZUS?
Odp. Nie wszystkie typy schorzeń kwalifikują się do rehabilitacji prowadzonej przez 
ZUS. Program rehabilitacji obejmuje te grupy schorzeń, które są najczęstszą przyczyną 
niezdolności do pracy. Program obejmuje wyłącznie schorzenia: narządu ruchu, 
układu krążenia, układu oddechowego, psychosomatyczne (np. fobie i zaburzenia 
nerwicowe), onkologiczne po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego, narządu 
głosu.
Na rehabilitację można zostać skierowanym w systemie stacjonarnym (pobyt 
całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym) albo ambulatoryjnym (codziennie 
dojeżdżanie na rehabilitację, w wyznaczonych godzinach).

pisania ze szpitala (lub kli-
niki), ale okres ten może zostać 
przedłużony w przypadku złego 
stanu zdrowia danej osoby. Za-
sadniczo pobyt w szpitalu uzdro-
wiskowym trwa 21 dni, ale na 
rehabilitacji uzdrowiskowej do 
28 dni. 

Wypełnione skierowanie zo-
staje przekazane do właściwego 
oddziału wojewódzkiego NFZ, 
gdzie zostaje zarejestrowane. 
Lekarz specjalista z NFZ oce-
nia skierowanie i może zmienić 
kwalifikację skierowania z lecze-
nia sanatoryjnego na leczenie 
w szpitalu uzdrowiskowym lub 
odwrotnie. O kolejności rozpa-
trywania skierowań decyduje 
data ich wpłynięcia. NFZ ma 30 
dni na podjęcie decyzji, który to 
termin może być w uzasadnio-
nych przypadkach (na przykład 
w celu uzupełnienia dokumen-
tacji) przedłużony o kolejne 14 
dni. W przypadku potwierdze-
nia skierowania, NFZ wskazuje 
miejsce leczenia określone na 
przykład jako teren morski lub 
górski, ale nie konkretną miej-
scowość. Wyznacza też termin, 
który powinien trafić do pacjen-
ta nie później niż 60 dni przed 

planowanym terminem rozpo-
częcia kuracji. 

Jak informuje Sylwia Wą-
drzyk, p.o. rzecznika prasowego 
Narodowego Funduszu Zdrowia, 
czas oczekiwania na leczenie 
w ramach szpitala uzdrowisko-
wego wynosi od 6 do 12 miesięcy, 
a w przypadku leczenia uzdro-
wiskowego w sanatorium dla 
dorosłych od 18 miesięcy. Dłu-
gość kolejki osób oczekujących 
na skierowanie do sanatorium 
w woj. kujawsko-pomorskim 
w ostatnich latach nie ulega 
zmianie. Średni czas oczekiwania 
wynosi 28 miesięcy, czyli ponad 
2 lata.

Na stronie internetowej cen-
trali funduszu oraz na stronach 
oddziałów wojewódzkich NFZ 
osoby oczekujące na wyjazd do 
sanatorium mogą w specjalnej 
przeglądarce sprawdzić swoje 
miejsce w kolejce do wyjazdu. 
Przeglądarka skierowania.nfz.
gov.pl jest jedyną oficjalną. Żeby 
skorzystać z jej funkcji i spraw-
dzić aktualne informacje o sta-
tusie skierowania na leczenie 
uzdrowiskowe, wystarczy wpisać 
numer skierowania. Korzystanie 
z przeglądarki NFZ jest bezpłat-

ne.
Podczas pobytu w sanato-

rium pacjent nie ponosi kosztów 
zabiegów, z których korzysta 
w ramach leczenia uzdrowisko-
wego. Jedynym wydatkiem dla 
kuracjusza stają się koszty za-
kwaterowania i wyżywienia, 
których wysokość jest odgórnie 
określona przez Ministra Zdro-
wia. 

Pacjent może zrezygnować 
z wyjazdu w ramach NFZ. Przy-
znane skierowanie wraca wtedy 
do właściwego oddziału funduszu 
wraz z uzasadnieniem pacjenta. 
NFZ uzna zwrot za zasadny, je-
żeli chodzi o wypadek losowy (na 
przykład śmierć członka rodziny), 
chorobę pacjenta czy brak moż-
liwości uzyskania przez ubezpie-
czonego urlopu we wskazanym 
w skierowaniu terminie. Jeżeli 
NFZ uzna powód rezygnacji za 
zasadny, wyznaczy danej osobie 
nowy termin. Jednak w przypad-
ku niewystarczającego usprawie-
dliwienia pacjent może ubiegać 
się o nowy termin dopiero po 
roku od daty niewykorzystanego 
wyjazdu. 

(nał)
fot. internet/pixabay
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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)

Świetny czas dla kariery zawodowej. Śmiało walcz 
o awans lub podwyżkę. Mimo że jesteś na fali wzno-
szącej, nie obiecuj gruszek na wierzbie ani kolegom 
z pracy, ani partnerowi. Samotne Koziorożce będą 
miały liczne okazje do nawiązania romansów, a za-
interesowanie nimi płci przeciwnej będzie niebywałe. 
Pojawi się ktoś, kto z czasem stanie się bliski.

Kiepski czas przed tobą, dopiero w niedzielę spodzie-
waj się pomyślnych zdarzeń. Od poniedziałku możesz 
ruszyć na poszukiwanie pracy, o ile jesteś zaintereso-
wany zmianą miejsca zatrudnienia. Będziesz pewny 
siebie, wynegocjujesz to, na czym ci zależy. Ryby 
w stałych związkach podejmą z partnerem dyskusję 
o wizji przyszłości. Uważajcie jednak, by nie skończyło 
się na kłótni.

Bardzo dużo pracy włożysz w realizację obowiązków 
zawodowych, a niestety efekty twoich wysiłków będą 
mizerne. To sprawi, że będziesz sfrustrowany i roz-
drażniony. W najbliższych dniach najlepiej schodzić 
ci z drogi. W tych trudnych chwilach może ci pomóc 
bliska osoba. Zwierz się jej, wyjedźcie gdzieś razem 
i spędźcie miło czas. Porażka stanie się mniej do-
tkliwa.

Są widoki na dodatkową gotówkę lub awans. Śmia-
ło idź do szefa i upomnij się o swoje, bo inaczej 
będziesz żałować. W weekend, podczas spotkania 
towarzyskiego, ktoś zainspiruje cię do tego, by ina-
czej spojrzeć na swoje życie. Zaczniesz się zastana-
wiać, jak inaczej wykorzystać swój potencjał.

Niedbałość, roztargnienie i nietrzymanie języka za 
zębami – to przyczyny twoich kłopotów zawodo-
wych. Popracuj nad tym, a wszystko się ułoży. Czas 
nieporozumień z partnerem. Zamiast wykrzykiwać 
swoje racje, spróbujcie spokojnie porozmawiać 
i wypracować rozwiązanie.

Świetny czas w sferze zawodowej. Skup się na tych 
zadaniach, których realizacja przełoży się na popra-
wę twojej sytuacji materialnej. Zadbaj o zdrowie, 
głównie o drogi oddechowe. Jeśli od dłuższego 
czasu męczy cię kaszel, pora odwiedzić lekarza. Nie 
lekceważ objawów choroby.

Będziesz nerwowy i łatwo stracisz panowanie nad 
sobą. Stanie się to źródłem konfliktów w sferze 
prywatnej. Na dodatek wypowiesz słowa, które nie 
powinny paść. I choć za chwilę będziesz się tego 
wstydzić, trudno ci będzie odkręcić sprawę. Pamię-
taj, że to, co bolesne, pamięta się długo.

Wszystkie aktywności zawodowe podjęte do piątku 
przełożą się na pomnażanie zysków. Tak dobrego 
czasu na interesy nie miałeś od dawna, koniecznie 
go wykorzystaj. Od soboty wskazana wstrzemięźli-
wość w podejmowaniu istotnych decyzji. Wypoczy-
waj, spędź pierwsze majowe dni na łonie przyrody 
i naładuj baterie. Pomyśl o ożywieniu swojego życia 
towarzyskiego. 

Unikaj ryzyka, bo gwiazdy nie są teraz przychylne. 
Trzy razy się zastanów, zanim coś powiesz, podpi-
szesz bądź obiecasz. Byki w stałych związkach po-
czują potrzebę zbliżenia się do partnera, uzyskania 
od niego wsparcia. Twoja forma fizyczna będzie się 
wahać – jednego dnia będziesz pełen energii, by 
drugiego myśleć tylko o odpoczynku. Poćwicz tech-
niki relaksacyjne.

Uważaj na to, w jaki sposób komunikujesz się z part-
nerem. Może źle odczytać twoje intencje i kłótnia 
murowana. Za to w sferze towarzyskiej wiele okazji 
do spotkań i wymiany poglądów. Będziesz przycią-
gać ciekawe, twórcze osoby. Te znajomości mogą 
w przyszłości zaprocentować w życiu zawodowym. 
Staraj się pokazać się z jak najlepszej strony.

W pracy święty spokój. Możesz być spokojny o swoją 
posadę, wszystkie zadania wykonasz z łatwością. Uwa-
żaj jednak na wydatki. Zechcesz kupić kilka rzeczy, by 
uzupełnić wiosenną garderobę. Najpierw policz, ile 
potrzebujesz do końca miesiąca, a potem idź na zaku-
py. Będziesz drażliwy i wyczulony na własnym punk-
cie, możesz prowokować konflikty.

Najbliższe dni spędzisz aktywnie w pracy. Zrobisz 
świetny interes, ale wymagać będzie wyjątkowego 
zaangażowania i skupienia. Za kilka dni będzie już 
spokojniej. W uczuciach spodziewaj się burzliwego 
okresu, pełnego wzlotów i upadków. Po weekendzie 
będziesz w kiepskiej formie psychofizycznej. Koniecz-
nie znajdź czas na odpoczynek.

Kolorowanki dla dzieci
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Las na sto lat
POWIAT  Harcerze z Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Golubiu-Dobrzyniu sadzą las z okazji 
100-lecia niepodległości Polski oraz 100-lecia powstania ZHP. W akcji bierze udział prawie 200 har-
cerzy z Golubia-Dobrzynia, Gałczewa, Lisewa, Radomina, Nowej Wsi, Zbójna, Wrock oraz Wielkich 
Radowisk

Harcerze z Wielkich Radowisk sadzili las w Leśnictwie CzystochlebDrużyna z Nowej Wsi sadziła drzewa w Leśnictwie Kępa

Drużyny z Gałczewa i Lisewa sadziły las w Leśnictwie Tokary

Kowalewo Pomorskie

Mali kucharze 
przyjechali po naukę
18 kwietnia koło kulinarne, działające przy Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie, 
wybrało się z wizytą do Zespołu Szkół w Kowalewie 
Pomorskim, gdzie pod czujnym okiem starszych 
uczniów mali kucharze doskonalili swoje umiejętno-
ści. Maluchy samodzielnie przygotowały zupę-krem 
z pieczarek, spaghetti oraz pyszny deser.

– Mieliśmy ogromną  
przyjemność uczestniczenia 
w warsztatach kulinarnych, po-
prowadzonych przez uczenni-
ce technikum żywienia i usług 
gastronomicznych oraz ich 
nauczycielkę przedmiotów za-

wodowych panią Martę Mali-
nowską – mówi Sylwia Szcze-
paniak. – Moi uczniowie nie 
mogli doczekać się wyjazdu. Do 
Kowalewa pojechaliśmy autobu-
sem szkolnym gościnnej szkoły, 
z przemiłym kierowcą – panem 

Kazimierzem, który już podczas 
drogi opowiadał nam o sukce-
sach uczniów. Na miejscu przy-
witała nas uśmiechnięta pani 
Marta Malinowska, która wraz 
ze swoimi uczennicami z III kla-
sy technikum: Martyną, Moniką 
i Dominiką przybliżała nam taj-
niki kuchni – opisuje opiekunka 
koła kulinarnego z wąbrzeskiej 
„dwójki”. – Zostaliśmy podziele-
ni na cztery grupy, zgodnie z ro-
dzajem potraw, które mieliśmy 
wykonać – dodaje.  

Pierwsza grupa samodziel-
nie, zgodnie ze wskazówkami 
pani Marty i jej uczennic, przy-
gotowała makaron spaghetti. 
Grupa druga – sos boloński do 
makaronu, trzecia – zupę-krem 
z pieczarek, zaś grupa czwarta 
– deser. Podczas pracy dzieciom 
towarzyszyło wiele emocji, np. 
przy zagniataniu i wałkowaniu 
ciasta na makaron. 

– Teraz już umiem robić 

makaron i nauczę go robić moją 
mamę – mówi Mikołaj. 

Natomiast jego koleżance 
Wiktorii nie przeszkadzały na-
wet okulary całe w mące. 

– Drobniutka Sabinka ledwo 
dosięgała do kuchenki, ale ra-
zem ze starszą koleżanką Mar-
tyną przygotowała sos boloński. 
A grupa deserów chwaliła się, że 
zrobiona przez nią pianka była 

lepsza od „Bakusia” – opisuje 
Sylwia Szczepaniak. 

Uczennice technikum na-
uczyły również przybyłych gości 
fachowego nakrywania i poda-
wania do stołu. Na koniec odbyła 
się wspólna degustacja wykona-
nych potraw, nie mogło też za-
braknąć pamiątkowego zdjęcia.

Tekst i fot.
(krzan)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

– Z okazji 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości 
oraz powstania Związku Har-
cerstwa Polskiego w 1918 roku 
postanowiliśmy wziąć udział 
w akcji sadzenia lasu na terenie 
Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń – 
mówi harcmistrz Szymon Wi-
śniewski, komendant Hufca ZHP 
w Golubiu-Dobrzyniu. – Każda 
drużyna działająca w naszym 
hufcu posadzi las w najbliższym 
leśnictwie. Ponadto sadząc las 
chcemy pomóc na terenach, 
które zostały zniszczone w ze-
szłym roku. W tym roku będzie-
my również sadzić las w okolicy 
Chojnic. 

Do tej pory drzewa posadzili 
harcerze z 74. Drużyny Starszo-
harcerskiej „Spartanie” z Nowej 
Wsi, którzy działali w Leśnictwie 
Kępa. Drużyny z Gałczewa (14. 
Drużyna Harcerska) oraz Lisewa 
sadziły las w Leśnictwie Tokary. 

Harcerze z Radomina (33. DSH 
oraz 46. DH) oraz Zbójna (16. 
DSH) działali w Leśnictwie Płon-
ne. 66. Drużyna Harcerskich 
z Wielkich Radowisk sadziła na-
tomiast las w Leśnictwie Czysto-
chleb, w powiecie wąbrzeskim. 

– Jesteśmy bardzo zadowo-
leni z akcji harcerzy – podkreśla 
Iwona Kałużna z Nadleśnictwa 
Golub-Dobrzyń. – Dzięki tego 
typu działaniom dzieci i mło-
dzież mogą zobaczyć na czym 
polega praca leśnika, jak wyglą-
da życie lasu. 

Ponadto harcerze posadzą 
również drzewa na terenie mia-
sta. Ta część akcji jest powią-
zana z działaniami wojewody 
kujawsko-pomorskiego. Przy 
drzewach stanie pamiątkowa 
tabliczka informującą o roczni-
cy odzyskania niepodległości. 

(red)
fot. ZHP
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Nasi bohaterowie
REGION  W Katyniu i Charkowie w 1940 roku zginęło kilku oficerów Wojska Polskiego, którzy 
pochodzili z naszych okolic. Byli to: Józef Chodkowski, Stanisław Dejewski, Edward Moszczyński, 
Henryk Skoniecki, Stefan Dąbrowski, Zygmunt Kierkowski oraz Czesław Dąbrowski. Cześć ich 
pamięci

W związku z obchodami 
rocznicy Zbrodni Katyńskiej 
przypominamy biografie ofi-
cerów, którzy zginęli w 1940 
roku, a pochodzili z okolic.

Podporucznik Józef Chod-
kowski urodził się 14 marca 
1904 roku w Działyniu. Był sy-
nem Aleksandra i Anny z Czar-
neckich. W 1924 roku ukończył 
Państwowe Gimnazjum im. 
Traugutta w Lipnie. Sześć lat 
później wraz z żoną osiedlił 
się w Chełmicy Dużej, gdzie 
prowadził gospodarstwo rolne. 
W 1934 roku otrzymał stopień 
podporucznika i przydzielony 
został do 14 Pułku Piechoty we 
Włocławku. Został zmobilizo-
wany w 1939 roku. Jego oddział 
dostał się do niewoli sowiec-
kiej. Józef Chodkowski trafił 
do obozu w Kozielsku. Stam-
tąd wysłał tylko jeden list do 
córki. Gdy w 1943 roku odkryto 
masowe groby, przy jego ciele 
znaleziono świadectwo ukoń-
czenia gimnazjum, list oraz 
Krzyż Zasługi.

Porucznik Stanisław Arka-
diusz Dejewski urodził się 12 
stycznia 1910 roku w Dobrzy-
niu nad Drwęcą. Był synem 
Ignacego i Marianny z Ossow-
skich. Z wykształcenia był na-
uczycielem. Był również ab-
solwentem Oficerskiej Szkoły 
Kawalerii w Grudziądzu. Pod-
czas kampanii wrześniowej 
w 1939 roku brał udział w obro-
nie rejony Lwowa. Był dowód-
cą plutonu w 1. Pułku Szwole-
żerów. Dostał się do sowieckiej 
niewoli. Został następnie osa-
dzony w obozie w Kozielsku. 

Zginął w Katyniu.
Porucznik Stefan Jacenty 

Dąbrowski urodził się 17 sierp-
nia 1892 roku w Iłży. Ukoń-
czył Szkołę Mierniczą w Łucku 
i pracował następnie jako geo-
deta. Podjął dalszą naukę na 
Politechnice

Warszawskiej, jednak stu-
dia przerwała wojna w 1920 
roku. Za godną postawę i mę-
stwo w walce został odzna-
czony Krzyżem Walecznych. 
Osiedlił się w Świętosławiu. 
Był geodetą w powiecie brod-
nickim, rypińskim i lipnow-
skim. W wyniku klęski kam-
panii wrześniowej znalazł się 
w niewoli sowieckiej. Osadza-
no go w Starobielsku. Zginął 
w Charkowie.

Podporucznik Zyg-
munt Kierkowski urodził się  
6 czerwca1893 roku w Rużu. 
Z wykształcenia był nauczy-
cielem. Walczył bohatersko 
w wojnie polsko-bolszewickiej 
w 1920 roku. Uzyskał wówczas 
stopień oficerski. Po wojnie 
otrzymał przydział mobiliza-
cyjny do 82. Pułku piechoty. 
Był osadnikiem wojskowym 
na Polesiu. Otrzymał kilka 
medali: Medal niepodległości, 
Medal Dziesięciolecia, Brązo-
wy Medal  za Długoletnią Służ-
bę. Był kierownikiem szkoły 
w Horodcu koło Kobrynia. Zo-
stał wzięty do niewoli sowiec-
kiej w kampanii wrześniowej 
w 1939 roku. Trafił do obozu 
Starobielsku. Zginął w Char-
kowie.

Podporucznik Edward 
Moszczyński urodził się  

11 sierpnia 1899 roku w Lipnie. 
Mieszkał z rodzicami w Wę-
giersku. Był absolwentem wy-
działu prawa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Przed wojną 
pracował w sądzie we Wło-
cławku. W czasie kampanii 
wrześniowej znalazł się w nie-
woli sowieckiej. Następnie zo-
stał osadzony w obozie w Ko-
zielsku. Przy jego zwłokach 
znaleziono medalik, fotografię 
i korespondencję od żony wy-
słaną z Golubia.

Podporucznik Henryk Sta-
nisław Skoniecki urodził się  
24 listopada1911 roku w Za-
rębie. Był synem Antoniego 
i Cecylii z Lewandowskich. 
Był absolwentem Seminarium 
Nauczycielskiego w Skępem. 
Od 1931 roku pracował jako 
nauczyciel na Wołyniu. Odbył 
zasadniczą służbę wojskową 
w 44. pułku Strzelców w Rów-
nem. Wówczas mianowano go 
podporucznikiem. W czasie 
kampanii wrześniowej został 
wzięty do niewoli sowieckiej. 
Następnie znalazł się w obozie 
w Kozielsku. Wysłał stamtąd 
do rodziców w Działyniu list.

W Katyniu zginął również 
brat porucznika Stefana Dą-
browskiego również porucz-
nik Czesław Dąbrowski. Z wy-
kształcenia był nauczycielem. 
Ukończył również Szkołę Pod-
chorążych Rezerwy Piechoty 
w Zambrowie. Miał przydział 
mobilizacyjny do Pułku Pie-
choty Legionów. Zginał w Ka-
tyniu.

Szymon Wiśniewski
fot. archiwum 

Jozef Chodkowski

Dejewski Arkadiusz

Edward_Moszczynski

Stefan Jacenty DabrowskiZygmunt KierkowskiHenryk Skoniecki
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Szpieg od kurczaków
POSTAĆ  W jaki sposób książę i zastęp 27 wymyślonych szpiegów pomógł Aliantom wygrać wojnę?

Od początku 1944 roku Ame-
rykanie i Brytyjczycy planowa-
li, w jaki sposób otworzyć front 
w północnej Francji. Wybór padł 
na Normandię. To tam miały 
wylądować dwa miliony żołnie-
rzy. Nie było planu B. Albo uda się 
zdobyć przyczółki, albo wojska 
desantowe czeka rzeźnia na pla-
żach. W akcji miało brać udział 6 
tysięcy okrętów. 13 tysięcy samo-
lotów zrzuciło w północnej Fran-
cji spadochroniarzy i tysiące ton 
zaopatrzenia. 

Dowódcy brali pod uwagę, że 
straty mogą być bardzo wysokie. 
Pierwszego dnia przeżyć miał 
tylko jeden na dziesięciu lądują-
cych na plaży. Dowódca Amery-

kanów, generał Eisenhower, wy-
palał w tym okresie cztery paczki 
papierosów dziennie. Byli i tacy, 
którzy nie wierzyli w powodze-
nie akcji. Wśród nich był m.in. 
szef sztabu armii brytyjskiej – 
Alan Brooke. Na dzień przed in-
wazją Eisenhover nakreślił list, 
w którym całą odpowiedzialność 
za ewentualną porażkę bierze na 
siebie. Gdy widział odlatujące sa-
moloty, których zadaniem było 
desantowanie spadochroniarzy, 
twardy niczym stal generał pła-
kał. 

Obawy Aliantów były uza-
sadnione. Hitler wiedział dokład-
nie, że atak nadejdzie. Na północ-
nym wybrzeżu Francji wzniósł 
potężne fortyfikacje nazywane 
wałem Atlantyckim.  Nie znał 
tylko jednego – dokładnego miej-
sca ataku. Logika wskazywała, 
że nastąpi on w najwęższym 
miejscu między Anglią, a Fran-
cją, czyli w Calais. Alianci starali 
się więc utrzymywać go w tym 
przekonaniu, a po cichu przygo-
towywać akcję w oddalonej Nor-
mandii. Hitlera miał utwierdzać 
w kłamstwie pewien niezwykły 

szpieg – Juan Pujol Garcia. Przed 
wojną trudnił się ... hodowlą kur-
cząt. Jego życie było raczej nudne. 
Rodzina była rozczarowana sy-
nem, gdyż ten rzucił szkołę i nie 
zrobił kariery. Pod koniec lat 30. 
został menadżerem obskurne-
go hotelu w Madrycie. Pewnego 
dnia wszedł do niego hiszpański 
książę – Torre. Zapytał o możli-
wość wynajęcia pokoju. Książę 
narzekał, że nie może nigdzie 
dostać ulubionej szkockiej. Pujol 
znał takie miejsce w Portugalii, 
ale nie miał paszportu. Poprosił 
więc księcia, by ten załatwił mu 
paszport, a on dostarczy mu al-
kohol. Bez problemu uzyskał do-
kument i zajął się dostarczaniem 
cennego trunku arystokracie. 

W 1941 roku wkroczył przez 
drzwi brytyjskiej ambasady 
i zapytał prosto z mostu o pra-
cę szpiega. Kiedy potraktowano 
go jako idiotę i wyrzucono za 
drzwi, Pujol udał się do ambasa-
dy Niemiec i złożył identyczną 
propozycję szpiegowską. Niem-
cy przyjęli go na swoje usługi. 
Szybko wykazał się jako szpieg. 
Naziści potrzebowali jednak 

szpiegów za granicą. I tu przy-
dał się paszport otrzymany od 
księcia Torre. Został wysłany do 
Anglii pod pseudonimem Arabel. 
W 1942 roku Brytyjczycy zwer-
bowali go jako swojego agenta. 
Miał dalej udawać niemieckiego 
szpiega i przekazywać ludziom 
Hitlera błędne informacje. Sło-
wo „arabel” po łacinie oznacza 
„wysłuchaną modlitwę”. Pujol 
był uznawany przez Niemców 
za bardzo cennego szpiega. Ufa-
li mu bezgranicznie. W jednym 
z raportów jego znaczenie przy-
równywali do 45-tysięcznej ar-
mii. Brytyjczycy nadali Pujolowi 
pseudonim Garbo. Zlecili mu naj-
ważniejsze zadanie – przekonać 
Hitlera o istnieniu potężnej ar-
mii, która czai się do desantu na 
Calais. Alianci zbudowali atrapy 
czołgów, samochodów, a nawet 
kupili wielkie dmuchawy. Po co? 
Ich zadaniem było wzniecanie 
tumanów kurzu, które widoczne 
byłyby na francuskim wybrzeżu 
i sugerowały, że to efekt działal-
ności wielkiej armii. 

Agent Pujol zaczął nadawać. 
Meldował o bombowcach, któ-

re chcą zaatakować okupowaną 
przez Niemców Norwegię. Dzięki 
temu Hitler wysłał tam 250 tys. 
żołnierzy i osłabił obronę Francji. 
Pujol stworzył też siatkę 27 fikcyj-
nych agentów, którzy mieli nad-
syłać zdjęcia i informacje o armii 
desantowej. Te przemyślne kłam-
stwa sprawiły, że dowództwo 
niemieckie było pewne ataku na 
Calais. Nawet dwa dni po lądo-
waniu w Normandii niemieccy 
generałowie bali się tam odsyłać 
posiłki. Uważali, że Normandia 
to tylko zmyłka, a prawdziwy 
atak nastąpi w Calais. Raport 
Pujola trafił na biurko samego 
Hitlera. Po jego lekturze, wódz 
III Rzeszy zatrzymał dziewięć 
najlepszych dywizji pancernych, 
które zmierzały do Normandii. 
Dał się nabrać na kłamstwo byłe-
go hodowcy kurczaków. 

Po wojnie Pujol udał się do 
Angoli. Obawiał się zemsty nazi-
stów. W Angoli sfingowano jego 
śmierć i dano mu nowe perso-
nalia. Zamieszkał w Wenezueli. 
Prowadził księgarnię i sklep z pa-
miątkami. 

(pw)

Pomysł na szkarlatynę
W ostatnich tygodniach wiele mówi się o ruchach antyszczepionkowych czy 
o rodzicach, którzy specjalnie przyprowadzają dzieci do chorych rówieśni-
ków, by te zaraziły się i przeszły chorobę. Nie jest to zjawisko nowe.

Ciekawostki

Na naszych terenach na 
początku XX wieku panowało 
jeszcze przekonanie, że dziec-
ko należy zarazić szkarlatyną, 
by ją przeszło odpowiednio 
wcześnie. Jedyna różnica pole-
ga na tym, że działo się to 100 
lat temu, gdy nie było dostępu 
do nauki, tak jak obecnie. 

Szkarlatyna cyklicznie 
nawiedzała Dobrzyń i Golub. 
Jednak to w Dobrzyniu lud-

ność częściej starała się celo-
wo zakażała dzieci. W Golubiu 
stosowano bezwzględną kwa-
rantannę. Śmiertelność wy-
nosiła ok. 25 proc. Bywało, że 
w Guberni Płockiej, do której 
należał Dobrzyń, codziennie 
umierało na nią kilkoro dzie-
ci. Mimo to rodzice trzymali 
dzieci chore ze zdrowymi.

(pw), fot. ilustracyjne

Chrzczone mleko
Mleko było jednym z towarów, które sprzedawano 
podczas dobrzyńskich jarmarków. Niestety często 
sprzedawcy oszukiwali dolewając do mleka wodę. 
W 1878 roku do Dobrzynia sprowadzono czasowo 
galactometr, a handel mlekiem zamarł na kilka 
tygodni.

XIX wiek

Galactometr został wypo-
życzony do Dobrzynia z Płoc-
ka. Było to urządzenie szklane, 
którego zadaniem było wskaza-
nie gęstości mleka.  Urządzenie 
musiało być „nastrojone”. Naj-
pierw wysłano je do kilku go-
spodarstw i zbadano średnią gę-
stość mleka. Następnie wysłano 
do sprawdzenia produktów ofe-

rowanych na jarmarku. Efekt 
był łatwy do przewidzenia. 
Większość mleka było „chrzczo-
ne”. 

Niestety, urządzenie dość 
szybko musiało wrócić do Płoc-
ka, gdzie umieszczono je na 
rynku. Było dostępne dla każ-
dej z gospodyń. 

(pw)
R E K L A M A
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Agroturystyka U Lucyny, Handlowy Młyn 20, 
kontakt pod nr. tel. 724 365 793

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo – GABAR Wrocki. 
tel. 601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU GOLUBSKIEGO
tel. 608 688 587, 662 061 331
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R E K L A M A R E K L A M A



Sprzedam silnik 7,5 kw i 4,5 kw ze śru-
townikiem, dmuchawę do zboża, lej do 
nawozów. Tel. 665 015 937 

Sprzedam ziemię rolną 7 ha w miejsco-
wosci Wilczewo. Kontakt pod numerem 
56 683 73 19

Sprzedam pszenżyto 650 zł/t, żyto 600 
zł/t, słomę żytnią 3 zł, siano 4,5 zł. Lise-
wo. Tel. 532 204 100

Różne

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

KREDYT / POŻYCZKA BEZ BIK NA 
RATY MIESIĘCZNE. OD 1500 ZŁ 
DO 30.000 ZŁ. ATRAKCYJNE WA-
RUNKI. GOLUB I OKOLICE telefon 
kontaktowy 572 148 143

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, 
tel 600 990 042

Transport koni, krów i innych zwierząt 
na terenie całej Polski. Atrakcyjne stawki 
i fachowe podejście. Tel 669 450 043

Usługi: malowanie, masełkowanie, ta-
nio. Tel. 663 107 581

Usługowy siew kukurydzy,tel. kontakto-
wy 783 812 587

Auto-Moto

Sprzedam poloneza trucka, benzyna, 
gaz, 1997 rok, 5-osobowy, opłaty waż-
ne. Cena 1400 zł. Tel. 692 690 929 

Drewno/Węgiel

Drewno kominkowe, trociny 5,00 zł wo-
rek, ekogroszek i orzech (worki 25 kg). 
OBLADREX Golub-Dobrzyń, tel. kont. 
604 517 964

Nowo otwarty skład opału, Ko-
walewo Pomorskie, ul. Dworco-
wa 2, kontakt pod nr. Tel. kon-
taktowy 530 170 270

Kupię/Sprzedam

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

Matrymonialne

Poznam dziewczynę na stałe 603 509 
458 napisz

Nieruchomości

Sprzedam dom w Węgiersku z działką 
o powierzchni 4600 m2. Tel. kontakto-
wy 514 752 315 

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

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

Sprzedam mieszkanie 36,6 m2, przy ul. 
Sienkiewicza, po remoncie, wymiana 
intalacji wodnej i  elektrycznej, 4 piętro. 
Tel. 602 457 579 

Wynajmę mieszkanie 39m2 w Golubiu-
Dobrzyniu. Tel. 668 374 139 

Praca

Zatrudnię kierowcę C+E w ruchu krajo-
wym na chłodnie. Tel. 886 292 191 

Poszukujemy pracowników do 
tworzenia sieci nisko prądowych 
w budynkach . Mile widziane 
osoby z branży elektrycznej i bu-
dowlanej.

Rolnictwo

Knury maciory kupię, odbiór z gospo-
darstwa płatne gotówką przelew waga 
725 804 742 

Sprzedam 3 ha ziemi w Węgiersku. Tel. 
795 080 637 
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DROBNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DAMPOL transport wapna. tel. 694 498 284

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

FHU Olek Skład węgla. tel. 501 621 145

DAMPOL skład opału Małki. tel. 508 173 746

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moda i uroda

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodki
szkolenia kierowców

maszyny
Rolnictwo / leśnictwo

nawozy

ogrodnictwo / produkcja

serwis maszyn

sklepy

stawy rybne

usługi

Składy opału

Ośrodek jeździecki CYPRYS, Niewierz k. Brodnicy. 
tel. 724 501 988

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

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

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

fitness / aerobic

Zdrowie

aktywny wypoczynek
Sport i rekreacja

O
 G

 Ł
 O

 S
 Z

 E
 N

 I 
E

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

R E K L A M A R E K L A M A

R E K L A M A
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Wakacyjna pogoda, wakacyjna gra
PIŁKA NOŻNA  W 21. kolejce kujawsko-pomorskiej okręgówki Iskra Ciechocin gościła u siebie Flisaka Zło-
toria. Po nudnym spotkaniu padł wynik 0:0

R E K L A M A

Iskra Ciechocin wciąż czeka 
na pierwsze zwycięstwo w run-
dzie wiosennej. W poprzedniej 
kolejce zawodnicy trenera Ka-
mila Falkiewicza zmierzyli się 
u siebie z BKS-em Bydgoszcz, 
z którym udało się wywalczyć 
remis 1:1. Przyjezdni z Złotorii 
nie mają ostatnio dobrej passy. 
Dwa ostatnie spotkania zakoń-
czyły się ich przegraną. Można 
się było spodziewać, że obie dru-
żyny zrobią wszystko, by zdobyć 
trzy punkty. 

Piotr Ćwielong, były piłkarz 
m in. Śląska Wrocław, powiedział 
kiedyś w przerwie meczu ligowe-
go słynne słowa: „Jest niedziela, 
17, pogoda też nie sprzyja do gry 
w piłkę”. Obie drużyny wyszły 
chyba z tego samego założenia, 
bowiem kilkunastu lokalnym ki-
biców zgromadzonym w słonecz-
ne, niedzielne popołudnie na 
obiekcie w Elgiszewie nie dane 
było obejrzeć piłkarskiej uczty. 

Wręcz przeciwnie – obie druży-
ny grały słabo. Niecelne podania 
przeplatały się z częstymi strata-
mi piłki po obu stronach. 

Zgromadzeni na trybunach 
zapewne łudzili się, że ten mecz, 
niczym film „Śmierć w Wenecji”, 
zaraz się rozkręci. Niestety, nic 
takiego nie miało miejsca. Bram-
karze obu drużyn przez większą 
część spotkania mogli spokoj-
nie rozłożyć leżaki w polu kar-
nym i łapać wiosenne promie-
nie słońca. Na początku meczu 
napastnik Flisaka strzelił mocno 
z dalszej odległości, jednak piłka 
tylko musnęła poprzeczkę i wy-
szła na aut. I to była jedyna groź-
niejsza akcja w pierwszej poło-
wie. Natomiast w drugiej części 
spotkania dopiero pod koniec 
meczu doczekaliśmy się cieka-
wych akcji, jednak najpierw na-
pastnik Iskry anemicznie strzelił 
prosto w bramkarza, a potem 
Flisak zdobył bramkę, jednak sę-

dzia liniowy uniósł chorągiewkę, 
sygnalizując spalonego. Chwilę 
później arbiter zakończył mecz. 

Iskrze ewidentnie brakuje 
zgrania. Gołym okiem widać jed-
nak, że młodzi zawodnicy dyspo-
nują niezłymi umiejętnościami 
i to dobrze rokuje dla tego ze-
społu na przyszłość. W następnej 
kolejce nasz zespół zmierzy się 
na wyjeździe z Torem Laskowice 
Pomorskie.  Iskra będzie miała 
okazję nie tylko do przełama-
nia i zdobycia pierwszych trzech 
punktów w tej rundzie, ale też 
zawodnicy na pewno będą chcieli 
wziąć rewanż za jesienną poraż-
kę 2:5. 

Tekst i fot.
(LB)

ISKRA CIECHOCIN 
VS.

FLISAK ZŁOTORIA

0 (0: 0) 0

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

Piłka nożna

Saturn z trzema punktami
W 13. kolejce B-klasy Saturn Ostrowite gładko rozprawił się na wyjeździe z LZS-
em Zbiczno i wciąż walczy o awans do A-klasy.

Spoglądając na tabelę to-
ruńskiej „Serie B” nie sposób nie 
zauważyć, że w tym roku zespo-
ły podzieliły się na dwie grupy. 
Pierwsza dostarcza punkty, dru-
ga bije się między sobą o awans. 
W tej drugiej grupie jest Saturn 
Ostrowite, który wraz z Wisłą 

Grudziądz i Legią Osiek idzie łeb 
w łeb w ligowych zmaganiach. 
Tym razem nasz zespół udał się 
do Zbiczna, aby rozegrać spo-
tkanie z miejscowym Ludowym 
Klubem Sportowym. Gospodarze 
przed tym meczem mieli na swo-
im koncie całe 9 punktów zgro-
madzonych w 12 spotkaniach, co 
przy 27 Saturna mogło zwiasto-
wać  nierówny pojedynek. I tak 
w istocie było.

Już w pierwszej minucie gra-
jący trener gości Kamil Falkie-
wicz strzelił pierwszą bramkę. 
Chwile później było już 2:0. Rafał 
Siemiątkowski wykonał aut, po 
którym bramkarz gospodarzy 
interweniował tak nieporadnie, 
że wrzucił piłkę do swojej bram-

ki. Saturn spokojnie kontrolował 
spotkanie i na przerwę schodził 
z wynikiem 2:0. 

W drugiej połowie LZS Zbicz-
no śmielej ruszył do ataku i przez 
pierwsze 10 minut próbował za-
grozić bramce naszych zawodni-
ków. Próbował to dobre słowo, bo 
w całej drugiej połowie rywalom 
nie udało im się oddać jednego 
celnego strzału na bramkę. Nato-
miast Saturn szybko pokazał, kto 
w tym spotkaniu jest faworytem. 
Bramki Krzysztofa Wróblewskie-
go i ponownie Rafała Siemiątkow-
skiego ustaliły wynik spotkania 
na 4:0 i uczciwie trzeba przyznać, 
że był to najniższy wymiar kary. 
Saturn mógł i powinien strzelić 
więcej bramek, ale pod bramką 

rywali naszym graczom brako-
wało skuteczności. 

Kolejne spotkanie podopiecz-
ni trenera Falkiewicza rozegrają 
w najbliższą niedzielę o 14.00 na 
własnym obiekcie. Rywalem „Ko-

smicznych” będzie Zryw Książ-
ki, któremu w rundzie jesiennej 
gospodarze „załadowali” aż sześć 
bramek, tracąc tylko jedną. 

(LB)
fot. FB Saturn Ostrowite
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porażka po walce
PIŁKA NOŻNA  Drwęca Golub-Dobrzyń przegrała w Toruniu 
z liderującym w klasie okręgowej Pomorzaninem, ale zapre-
zentowała się dobrze, udowadniając rosnącą dyspozycję

Przed pierwszym gwizdkiem 
sędziego zdecydowanym fawory-
tem do końcowego triumfu byli 
gospodarze, którzy przewodzili 
ligowej tabeli, a jesienią w Golu-
biu-Dobrzyniu pokonali Drwęcę 
6:3. Toruńskie starcie rozpoczęło 
się jednak sensacyjnie, bowiem 
w 15. minucie bramkę dla MKS
-u zdobył aktywny Karol Pagie 
i skazywani na pożarcie przyjezd-
ni prowadzili 1:0. Pomorzanin wy-
równał w 32. minucie, a tuż przed 
przerwą zdołał przeprowadzić 
jeszcze jedną skuteczną akcję, po 
której wyszedł na jednobramko-
we prowadzenie. 

Po zmianie stron miejscowi 
nadal częściej utrzymywali się 
przy piłce, stwarzając zagroże-
nie pod polem karnym kapital-
nie dysponowanego Rafała Boja-
nowskiego (warto zaznaczyć, że 
golkiper w sobotnie popołudnie 
obronił dwa rzuty karne), lecz to 
rozsądnie grający MKS, za spra-
wą niezawodnego Kamila Górala, 
wyrównał na 2:2. Niestety, pięć 
minut później snajper z Golubia-
Dobrzynia obejrzał drugą żółtą 

kartkę i musiał opuścić murawę. 
Występujący w przewadze Pomo-
rzanin skrzętnie to wykorzystał, 
strzelając dwie bramki w ostat-
nich dziesięciu minutach i osta-
tecznie zwyciężył 4:2.

Do postawy Drwęcy nie moż-
na mieć jednak większych za-
strzeżeń, bowiem ekipa pokazała 
charakter, a mądrość w rozgrywa-
niu futbolówki i koncentracja na 
realizacji taktycznych założeń to 
dobry znak przed kolejnymi ligo-
wymi pojedynkami. Najbliższym 
rywalem podopiecznych Łukasza 
Kierzkowskiego będzie BKS Byd-
goszcz, a konfrontacja przepro-
wadzona zostanie na stadionie 
w Golubiu-Dobrzyniu. 

(kl)
fot. archiwum

POmOrzANIN TOruń 
VS.

DrwęcA GOlub-DObrzyń

4 (2: 1) 2
Gole

Pagie 15’, Góral 59’Rafał Bojanowski w sobotnim meczu 
w Toruniu obronił dwa rzuty karne

Kamil Góral (nr 15 na spodenkach) zdobył bramkę, a w 65. minucie obejrzał drugą żółtą kartkę

W czołówce 
na Mazowszu
Trzecia lokata Bartosza Małkiewicza i miejsca w czo-
łówce juniorów żaków i młodziczek – to efekt startu 
kolarzy Sokoła Wielkie Rychnowo w wyścigu w Gro-
dzisku Mazowieckim. 

Kolarstwo

V Memoriał Eryka Stolarza 
w Grodzisku Mazowieckim otwie-
rał sezon kolarski w województwie 
mazowieckim. Zawody odbyły się 
10 kwietnia. Kolarze rywalizowali 
na trudnej 10-kilometrowej pę-
tli. Wpływ na wyniki miał mocny 
wiatr. Na rundzie nie brakowało 
też niebezpieczeństw. Wielkim ry-
zykiem był 135 stopniowy zakręt na 
zaledwie 200 metrów przed metą. 
W przypadku finiszu dużej grupy 
takie miejsce grozi wystąpieniem 
kraksy. Całe szczęście kontuzji 
uniknięto. 

Najlepiej z wychowanków So-
koła spisał się Bartosz Małkiewicz, 
zajmując trzecie miejsce w wyścigu 
juniorów młodszych. Aleksander 
Lipiński był dziesiąty wśród żaków, 
a Katarzyna Kurzyńska siódma 
wśród młodziczek. W tej samej ka-
tegorii wiekowej Tymoteusz Śliwka 
minął linię mety w grupie zasadni-
czej. Daniel Śliwka i Adrian Marzec 
– wychowankowie Sokoła, zajęli 
odpowiednio: ósmą i dziewiątą lo-
katę.  

(pw)
fot. nadesłane

Piłka nożna

Pierwsza przegrana Pogromu
W XXI kolejce A-klasy Pogrom Zbójno przegrał na wyjeździe z Węgrowianką Wę-
growo 0:1, przerywając tym samym wiosenną passę spotkań bez porażki.

Drużyna ze Zbójna była nie-
pokonana od 17 marca, kiedy to 
na własnym boisku wygrała 6:1 
ze Stalą Grudziądz. Następnie 
GKS pokonał liderującą Unię Wą-
brzeźno 5:3, rozgromił Piasta Ła-
sin 6:0, zremisował 1:1 z Olimpią 
II Grudziądz, a przed tygodniem 
podzielił się punktami z LZS-em 
Świedziebnia. 

Niestety, w wyjazdowym 
starciu w Węgrowie ta seria zo-
stała przerwana. Ekipa Pogro-
mu decydującą bramkę straciła 
w pierwszej połowie, po zmianie 
stron usilnie dążyła do wyrów-

nania, lecz mądrze broniący go-
spodarze zachowali czyste konto 
i triumfowali skromnie 1:0.

Jedenastka ze Zbójna w na-
stępnym ligowym pojedynku 
zmierzy się z Pomowcem Kijewo 
Królewskie. Mecz przeprowadzo-
ny zostanie w Zbójnie, 28 kwiet-
nia o godzinie 17.00.

(kl), fot. archiwum

węGrOwIANKA węGrOwO 
VS.

POGrOm zbójNO

1 (1: 0) 0

PIŁKA NOŻNA  Punkty stracone w końcówce 
W 21. kolejce klasy okręgowej Promień Kowalewo Pomorskie zremisował 
na wyjeździe z Victorią Lisewo 1:1. Goście prowadzili 1:0 po bramce Piotra 
Walaszkowskiego, ale w końcówce oddali inicjatywę i stracili gola na 1:1 w 
93. minucie gry. Aktualnie Promień zajmuje w tabeli miejsce ósme, a w na-
stępnej kolejce zagra w Kowalewie Pomorskim z Mustangiem Ostaszewo 
(28 kwietnia, godzina 17.00).

(kl), fot. archiwum 
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Sokół znów bez punktów
PIŁKA NOŻNA  Sokół Radomin już w drugim meczu z rzędu musi uznać wyższość rywali. Tym razem nasi 
zawodnicy w 23. kolejce IV ligi przegrali u siebie z Cuiavią Inowrocław 2:3

R E K L A M A

Sokół po małym falstarcie 
na początku rundy wiosennej 
z Orlętami Aleksandrów Ku-
jawski, w kolejnych spotkaniach 
kroczył od zwycięstwa do zwy-
cięstwa. Co prawda w zeszłym 
tygodniu podopieczni Sławomi-
ra Rożka przegrali z wiceliderem 
Kujawianką Izbica Kujawska, ale 
patrząc na przebieg spotkania, 
dużo sprawiedliwszy byłby co 
najmniej podział punktów. Tym 
razem do Radomina zawitał ze-
spół Cuiavii Inowrocław, który 
w zeszłym tygodniu rozbił Unię 
Janikowo 4:0. 

Obie drużyny od początku 
spotkania próbowały swojego 
szczęścia. Uśmiechnęło się ono 
do gospodarzy już w 9. minucie, 
kiedy to Waldemar Jachowski 
z bliskiej odległości pokonał gol-
kipera przyjezdnych. Niestety, 
Sokół nie nacieszył się zbyt dłu-
go prowadzeniem. Już kilka mi-
nut później, po wyrzucie z autu, 
piłkę do nogi dostał niepilnowa-
ny Patryk Wiśniewski i niskim 
strzałem zmusił Miłosza Szpo-
nikowskiego do kapitulacji. 

Patrząc na obraz pierwszej 
połowy meczu, warto doce-
nić dwóch zawodników Sokoła, 
a mianowicie wspomnianego 
Szponikowskiego oraz Pawła 

Jachowskiego. Bramkarz go-
spodarzy co chwilę popisywał 
się kapitalnymi interwencjami, 
a raz nawet pozwolił sobie oki-
wać napastnika przyjezdnych, 
za co radomińska publiczność 
nagrodziła go gromkimi brawa-
mi. Paweł Jachowski natomiast 
w pierwszej połowie zawzięcie 
walczył o każdą piłkę. Widać 
było, że bardzo chce strzelić gola, 
a strzelać potrafi, co udowodnił 
we wcześniejszych spotkaniach 
z Liderem Włocławek i Lechem 
Rypin, w których skompletował 
hat-tricka. 

W drugiej połowie bardzo 
silny wiatr dawał się we znaki 
zawodnikom obu drużyn. Kil-
ku strzałów ponad bramką nie 
powstydziłby się Sebastian Ja-
nikowski z NFL. W poczynania 
Sokoła zaczynało się wkradać 
coraz więcej niedokładności, co 
goście skrzętnie wykorzysta-
li. Najpierw w 56. minucie po 
strzale Mateusza Brzóstowskie-
go piłka odbiła się i rykosze-
tem wpadła do bramki Sokoła, 
a kilka minut później, w kolejnej 
przypadkowej sytuacji, bramkę 
strzelił Dariusz Słupski. Sokół 
jednak się nie poddawał. Dużo 
ożywienia do drużyny wniósł 
Dariusz Grochocki, który wszedł 

SOKÓŁ RADOMIN 
VS.

CUIAVIA INOWROCŁAW

2 (1: 1) 3

Gole

W. Jachowski, P. Jachowski

„NIE ZAGRALIŚMY NA SWOIM OPTYMALNYM POZIOMIE” 
– TRENER SOKOŁA RADOMIN, SŁAWOMIR ROŻEK
1. Jak ocenia Pan grę swoich zawodników w sobotnim meczu? Momenta-
mi można było odnieść wrażenie, że gra mocno wam się nie kleiła, a druga 
i trzecia bramka wpadły dość przypadkowo. 
– Niestety nie zagraliśmy na swoim optymalnym poziomie. Brakowało nam 
płynności w grze, aktywności w odbiorze i dokładności w podaniach Ponadto 
popełnialiśmy bardzo proste błędy w defensywie, co zdecydowanie odbierało 
nam pewność w grze i powodowało nerwowość.
2. Jak w tej chwili wygląda wasza sytuacja kadrowa? Może Pan wystawiać 
najmocniejszą jedenastkę czy jednak jacyś zawodnicy, z różnych wzglę-
dów, nie mogą grać?
– Obecnie Rafał Stefański boryka się z kontuzją kolana. Poza tym co weekend 
obowiązki służbowe i rodzinne powodują, że nie mogę korzystać z 2-3 graczy. 
Jednak to nie jest żadna wymówka. Drużyna składa się z 22 piłkarzy, którzy 
w każdej chwili muszą być gotowi i muszą wzajemnie się uzupełniać. Na pewno 
komfortowo byłoby korzystać co tydzień ze wszystkich zawodników, jednak 
jest to zazwyczaj mało realne. 
3. Macie na koncie dwie porażki z rzędu, a już za tydzień do Radomina 
przyjeżdża lider tabeli z Bydgoszczy. Czy drużynie łatwiej zmotywować 
się na teoretycznie dużo mocniejszego rywala?
– Chcąc poważnie grać w piłkę trzeba się tak samo mobilizować na każdy mecz. 
Zawsze należy dawać z siebie 100 procent, niezależnie od klasy rywala. Mecz 
z Chemikiem będzie bardzo trudny, ale zrobimy wszystko, żeby wygrać.

po przerwie i swoimi rajdami 
raz za razem nękał obrońców 
gości. Jeden z nich zakończył się 
faulem w polu karnym, a rzut 
karny na bramkę pewnie zamie-
nił Paweł Jachowski. Ostatnie 
30 minut spotkania to gra moc-
no szarpana, akcje przenosiły 
się od jednej bramki do drugiej. 
Niestety, Sokołowi nie udało się 
wyrównać i drugi mecz z rzędu 
drużyna trenera Rożka zakoń-
czyła bez punktów.

W przyszłym tygodniu 
o zdobycz punktową może być 
trudno, bowiem do Radomina 
przyjedzie lider tabeli, Chemik 
Bydgoszcz. Spotkanie rozpocz-
nie się w sobotę 28 kwietnia 
o godzinie 12.00.

Tekst i fot. (LB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL


