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Golub-Dobrzyń  1 kwietnia przed Sądem Okręgowym w To-
runiu rozpoczął się proces w sprawie, która wstrząsnęła regio-
nem. Na ławie oskarżonych zasiadł Marcin K., oskarżony o za-
bójstwo swojej żony

Marcin K. oskarżony 
o morderstwo
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Państwo K. zawarli związek 
małżeński w sierpniu 2017 roku. 
W mieszkaniu często dochodziło 
do awantur. Wielokrotnie mu-
siała interweniować policja. Od 
listopada 2017 r. rodzina K. miała 
założoną tzw. „Niebieską Kartę”. 
W toku postępowania wyszło na 
jaw, że kobieta często uciekała 
z domu przed agresywnym mę-
żem, chroniąc się u swojej matki. 
W marcu i maju 2018 roku Marcin 
K. stosował przemoc wobec żony, 
bijąc i dusząc partnerkę. Kobieta 
w końcu postanowiła uwolnić się 
od tyrana, jednak nadal utrzymy-
wała z nim kontakt telefoniczny.

15 maja Marcin K. zwabił do 

mieszkania swoją żonę, infor-
mując ją, że zostawia pieniądze 
na stole, a klucz pod wycieracz-
ką. Kobieta poszła tam razem ze 
swoją siostrą. Pokrzywdzona nie 
znalazła klucza pod wycieracz-
ką, a drzwi otworzył Marcin K. 
Chciał porozmawiać na osobności 
z żoną i zaprosił ją do środka, po 
czym zamknął drzwi. Wówczas 
zaatakował kobietę nożem, zada-
jąc wiele ran w okolicach twarzy 
i szyi.

Kobieta wołała o pomoc. 
Zrozpaczona siostra próbowa-
ła dostać się do środka, ale nie 
zdołała sforsować drzwi. Kiedy 
udało jej się wejść do mieszka-

nia, zobaczyła Marcina K. klęczą-
cego nad swoją żoną. Podejrza-
ny miał również grozić siostrze 
poszkodowanej, że spotka ją to 
samo co jego żonę. Ta próbowała 
uciec, w czym pomogli sąsiedzi. 
Pogotowie zabrało ranną kobie-
tę w bardzo ciężkim stanie do 
szpitala, niestety nie udało się jej 
uratować.

W trakcie postępowania po-
dejrzany przyznał się do zarzu-
canego mu czynu, jednak za-
przeczył, by miał grozić siostrze 
poszkodowanej. Po pewnym cza-
sie zmienił treść swoich zeznań 
wskazując, że to żona zaatako-
wała go pierwsza, a do dźgnięcia 
doszło w wyniku szarpaniny po-
między nimi.

– Pan K. odmówił w ponie-
działek składania zeznań przed 
sądem, podtrzymując jednak 
swoją ostatnią wersję zeznań 
z postępowania przygotowaw-
czego – informuje Bartosz Wie-
czorek, p.o Prokuratora Rejono-
wego w Golubiu-Dobrzyniu.

Sprawa jest nadal w toku. 
W najbliższym czasie przesłuchi-
wani będą świadkowie. Marcino-
wi K. grozi dożywocie.

(lb)
fot. ilustracyjne

R
 E K L A M

 A

Golub-Dobrzyń  Chcę by każdy znalazł 
tu coś dla siebie 

O pomysłach na rozwój, planach na przyszłość i misji Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji rozmawiamy z jego szefem, Krzysztofem Ośką. 

więcej na str. 8

Golub-Dobrzyń  Walczą o zdrowie Arturka

Artur Nadolski, mały mieszkaniec naszego miasta, mimo młodego 
wieku został już bardzo doświadczony przez los. Wraz z mamą każ-
dego dnia walczą o to, by chłopiec był jak najbardziej samodzielny.

więcej na str. 5 
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Nieuczciwi pracownicy 
ze 126 zarzutami

Powiat  Golubsko-dobrzyńscy kryminalni wyjaśnili sprawę kradzieży elementów metalowych z linii 
produkcyjnej jednego z zakładów na terenie powiatu. Mężczyźni okradali własnego pracodawcę, a łupy 
sprzedawali w punktach skupu złomu 

O G Ł O S Z E N I E    W Ł A S N E

Nad sprawą policjanci praco-
wali już od dłuższego czasu. 26 
marca udało się ją ostatecznie 
rozwiązać. Trzech pracowników 
w wieku 31, 33 i 38 lat zatrzymano 
na podstawie zebranych wcze-
śniej  obszernych materiałów do-
wodowych. Przedstawiono im 58 
zarzutów kradzieży elementów 
metalowych z linii produkcyjnej 
o łącznej wartości około 70 tys. 
złotych, oraz 66 zarzutów po-
świadczenia nieprawdy w doku-
mentach dalszej sprzedaży skra-
dzionych części. 

Proceder, trwający od 9 mar-
ca ubiegłego roku, był dziecinnie 

prosty – mężczyźni w godzinach 
pracy kradli ze swojej firmy wy-
produkowane wcześniej elementy 
metalowe wykonane ze stali, że-
laza, stali kwasoodpornej, miedzi, 
aluminium, cynku i mosiądzu, 
a następnie sprzedawali je jako 
złom w różnych punktach skupu 
na terenie powiatu toruńskiego. 

Jeden ze sprawców, 31-letni 
mieszkaniec gminy Golub-Do-
brzyń, usłyszał dodatkowo za-
rzuty posiadania amfetaminy, 
bowiem w chwili zatrzymania 
posiadał przy sobie 3,60 g tego 
narkotyku. Kolejny ze sprawców, 
38-letni mieszkaniec powiatu to-

ruńskiego, usłyszał zarzut nie-
stosowania się do orzeczenia 
sądowego zakazu kierowania po-
jazdami mechanicznymi, bowiem 
w chwili zatrzymania mężczyzna 
kierował osobowym fiatem.

Część skradzionego mienia 
udało się odzyskać. 28 marca wo-
bec nieuczciwych pracowników 
został zastosowany przez proku-
ratora zakaz opuszczania kraju, 
dozór policyjny, a także zobo-
wiązanie do poręczenia majątko-
wego. Mężczyźni odpowiedzą za 
swoje czyny przed sądem.

(red)
fot. KPP Golub-Dobrzyń

Golub-Dobrzyń

Policyjny instruktor poprowadził 
zajęcia z samoobrony
Policyjny instruktor przeprowadził szkolenie dla wychowawców Powiatowej 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Golubiu-Dobrzyniu z zakresu bezpie-
czeństwa. 

Komenda Powiatowa Po-
licji w Golubiu-Dobrzyniu wy-
szła naprzeciw zainteresowaniu 
i chęci pracowników placówek 
opiekuńczo-wychowawczych do 

kształcenia umiejętności samo-
obrony.  Asp. szt. Jacek Kozerski, 
który na co dzień jest instruk-
torem z zakresu taktyki i tech-
niki interwencji, przeprowadził 

szkolenie dla opiekunów. Na 
spotkaniu panie mogły usłyszeć 
o podstawowych elementach 
samoobrony oraz poznać i prze-
ćwiczyć te przydatne w ich pra-
cy umiejętności.

Podczas warsztatów, asp. 
szt. Jacek Kozerski podkreślał 
bardzo ważny aspekt, jakim jest 
odpowiednie połączenie ele-
mentów wychowania fizycznego 
ze specjalnymi umiejętnościami 
i koncentracją.

(red)
fot. KPP Golub-Dobrzyń

Powiat

Mają nowego dowódcę
28 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbył się uro-
czysty apel z okazji powierzenia pełnienia obowiązków dowódcy jednostki ra-
towniczo-gaśniczej mł. bryg. Karolowi Cachnij. 

Nowy dowódca dotychczas 
pełnił służbę jako starszy specjali-
sta ds. kontrolno-rozpoznawczych. 

Jego dotychczasowe stanowisko 
przejął st. sekc. Karol Jurkiewicz. 
Od 1 kwietnia pełni obowiązki star-

szego technika na Samodzielnym 
Stanowisku Pracy ds. Kontrolno-
Rozpoznawczych. 

Zmiany zaszły również w Sekcji 
Kwatermistrzowsko-Technicznej, 
do której dołączył st. sekc. Kamil 
Żułtewicz (starszy ratownik-kie-
rowca). Obecnie będzie realizował 
zadania w wyżej wymienionej ko-
mórce. 

(red), fot. KP PSP 
w Golubiu-Dobrzyniu

Groźny wypadek 
w Wielkiej Łące
O sporym szczęściu może mówić kierowca auta oso-
bowego, który uderzył w barierkę energochłonną.

Gmina Kowalewo Pomorskie

Do zdarzenia doszło 29 mar-
ca. Kierujący autem z nieustalo-
nych przyczyn uderzył w barierkę 
i zablokował pas ruchu. Na miej-
scu działała jednostka ratowni-
czo-gaśnicza z Golubia-Dobrzynia 
oraz OSP Wielkie Rychnowo, przy 
współpracy z policją i zespołem 
ratownictwa medycznego.

Strażacy zabezpieczyli miej-
sce zdarzenia, zakręcili butlę 
z gazem, odłączyli akumulator 

oraz kierowali ruchem na drodze, 
który odbywał się wahadłowo. Po 
przeprowadzonych czynnościach 
dochodzeniowych przez policję, 
uprzątnięto jezdnie z płynów 
eksploatacyjnych.

Samochodem podróżowały 
dwie osoby. Kierowca auta został 
zabrany do szpitala na obserwa-
cję. 

(red)
fot. PSP Golub-Dobrzyń
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Unia Europejska jest tutaj
Z JANUSZEM ZEMKE, posłem do Parlamentu Europejskiego 

z województwa kujawsko-pomorskiego, rozmawia Nina Michalak
– Panie pośle, chętnie jest 

pan zapraszany przez media do 
komentowania zagadnień woj-
skowych i obronności. Uzbie-
rał pan spory dorobek w tej 
dziedzinie – wskazując choćby 
na lata działalności w komi-
sjach obrony narodowej Sejmu 
RP, a od 10 lat w Komisji Bez-
pieczeństwa i Obrony (SEDE) 
w Parlamencie Europejskim.

– Wspominając jeszcze kil-
ka lat w roli sekretarza stanu 
MON, w okresie, kiedy Polska 
akurat wstąpiła do NATO, jest 
to niemały zasób poznawanych 
zagadnień. W Parlamencie Euro-
pejskim doszły jednak zupełnie 
nowe, nad którymi pracowałem 
w komisji SEDE, np. zapobieganie 
terroryzmowi w Europie, wspól-
na polityka bezpieczeństwa 
i obrony Unii, ustanowienie Eu-
ropejskiego Funduszu Obronne-
go czy funkcjonowanie systemu 
Schengen. Codzienna niemała 
porcja studiowanych dokumen-
tów europejskich na te tematy 
pozwala mi na bieżąco analizo-
wać sytuację w Unii.

– Ma pan w PE jeszcze dru-
gą dziedzinę zainteresowań, 
niosącą już bardziej praktycz-
ne skutki dla Europejczyków.

– Tak, jest to praca w Komi-
sji Transportu i Turystyki (TRAN). 
Komisja ta opiniuje największe 
(finansowane z funduszy unij-
nych) inwestycje komunikacyjne 
w Europie, ale zajmuje się także 
bardzo konkretnymi projekta-
mi wpływającymi na codzienne 
życie obywateli półmiliardowej 
społeczności UE. Mój udział w de-
batach dotyczył np. zwiększe-
nia bezpieczeństwa na drogach 
państw Unii, praw i obowiązków 
pasażerów w ruchu kolejowym, 
transgranicznych usług doręcza-
nia paczek czy ochrony zwierząt 

podczas transportu w obrębie 
UE.

– Tylko niektórym posłom 
w Parlamencie powierza się 
rolę odpowiedzialnych za przy-
gotowanie projektów unijnych 
aktów prawnych. Pan robił to 
wielokrotnie w imieniu swojej 
frakcji S&D. Co musi robić po-
seł sprawozdawca?

– Posłowie sprawozdawcy 
realizują swe obowiązki nieraz 
przez kilkanaście miesięcy. Przy-
gotowują stanowisko całej grupy 
politycznej, w moim przypadku 
S&D, liczącej 186 europosłów  
z 28 krajów. W jej imieniu ne-
gocjują z pozostałymi frakcjami 
ostateczny kształt projektu unij-
nego prawa. Potem to trafia pod 
obrady Parlamentu. W minionej 
kadencji pracowałem m.in. nad 
zaleceniami dla wspólnego eu-
ropejskiego obszaru lotniczego, 
bezpiecznego korzystania w Eu-
ropie ze zdalnie kierowanych 
bezzałogowych systemów po-
wietrznych, a także nad rozpo-
rządzeniem o bezpieczeństwie 
lotniczym już po wystąpieniu 
Wielkiej Brytanii z Unii.

– Ta praca wymyka się 
spod statystyki, jaką często 
opisuje się aktywność posłów, 
czyli „najwięcej wystąpień”, 
„najwięcej zapytań”.

– Uważam, że takie narzędzia 
pracy poselskiej trzeba wykorzy-
stywać z sensem, kiedy stano-
wią uzupełnienie prowadzonego 
projektu, albo służą wyrażeniu 
swojej dezaprobaty czy popar-
cia. Od 2009 roku zabrałem głos 
w debatach plenarnych 326 razy 
i złożyłem 57 interpelacji i zapy-
tań do Komisji Europejskiej…

– …poproszę o jakiś przy-
kład.

– Wielokrotnie występowa-
łem w Parlamencie i do Komisji 

Europejskiej w sprawie pilnego 
uruchomienia Funduszu Solidar-
ności UE na pomoc w naprawie 
szkód spowodowanych w sierp-
niu 2017 roku przez gwałtowne 
burze i ulewy. Kataklizm naj-
dotkliwiej dotknął miejscowo-
ści województwa kujawsko-po-
morskiego. W efekcie Parlament 
przyznał w 2018 r. na naprawę 
tych szkód 12 mln euro. Jest to 
realne wsparcie dla mojego re-
gionu.

– Mija druga pana kaden-
cja w Parlamencie Europej-
skim. Jak stamtąd, z Brukseli 
czy Strasburga widzi pan, od-
czuwa polskie problemy?

– Bardzo konkretnie. 
W moim kalendarzu są zawsze 
terminy spotkań poselskich. 
Odwiedziłem wszystkie miasta 
i powiaty w regionie Kujaw i Po-
morza. Rozmawiałem z miesz-
kańcami, władzami, z młodzieżą. 
Zorganizowałem 12 specjalistycz-
nych seminarium dla 1751 samo-
rządowców, z przesłaniem jak 
mądrze wykorzystywać środki 
unijne. Stąd rodzą się moje in-
terpelacje i interwencje, jakie 
podejmuję w PE, np. w sprawie 
rozbudowy węzła Czerniewice na 
autostradzie A-1, budowy węzła 
komunikacyjnego na drodze S-5 
w okolicach Żnina, nowego dwor-
ca we Włocławku, wsparcia Unii 
dla portu lotniczego w Bydgosz-
czy, rewitalizacji linii kolejowej 
nr 356 łączącej Kcynię i Szubin 
z Bydgoszczą czy linii kolejo-
wej 281 łączącej Chojnice, Więc-
bork i Nakło n. Notecią. Trzeba 
podkreślić, że Unia pokrywa 85 
proc. kosztów budowy autostrad 
i dróg szybkiego ruchu, dlatego 
zaangażowałem się i zabiegam 
o takie inwestycje, jak autostra-
da A-1 czy droga szybkiego ruchu 
S-5 prowadzące przez Kujawsko-

Pomorskie. To dowodzi, że Unia 
Europejska jest tutaj, gdzie roz-
wiązujemy nasze problemy.

– Wiadomo, że licznie za-
prasza pan grupy mieszkań-
ców do Brukseli i Strasburga. 
Wtedy też rozmawia pan o lo-
kalnych problemach.

– Bardzo sobie cenię te kon-
takty. Od 2009 roku przy moim 
finansowym wsparciu obydwa 
miasta poznało prawie 5,5 ty-
siąca mieszkańców naszego wo-
jewództwa. Zorganizowałem 36 
kilkudniowych wizyt studyjnych 
dla 1942 osób, a ponadto 88 grup 
(3544 osób) gościłem na jedno-
dniowych wizytach w ich drodze 
do innych miejsc w Europie…

– …ale dodajmy, że trafia-
ją do pana brukselskiego biura 
także reprezentanci środowisk 
z regionu ze swoimi niepokoja-
mi, z troską czy PE odniesie się 
ze zrozumieniem dla ich istot-
nych problemów, a pan wyraża 
to w swoich wystąpieniach.

– Tak, wielokrotnie sprzeci-
wiłem się w różnych formach np. 
drastycznemu obniżeniu świad-
czeń emerytalnych funkcjona-
riuszy i żołnierzy w Polsce, po 
2016 r. Protestowałem przeciw-
ko odpowiedzialności zbiorowej 
i karaniu tysięcy ludzi bez wy-
roku, pozbawianiu środków do 
życia wdów i sierot po mundu-
rowych.

Występowałem do Komisji 
Europejskiej przeciwko objęciu 
podatkiem VAT unijnych dota-
cji proekologicznych, a także 
przeciw stosowaniu kar wobec 
polskich przewoźników między-
narodowych przez niektóre pań-
stwa Unii.

– Często mówi pan, że wej-
ście Polski do Unii Europej-
skiej, to jedna z najlepszych 
decyzji w naszej historii. I robi 

pan wiele, żeby mieszkańcy 
regionu odczuwali to na wła-
snym przykładzie.

– Nie ma gminy, gdzie nie 
można by zobaczyć tablicy z na-
pisem o finansowaniu drogi, wo-
dociągu czy szkoły z funduszy 
Unii, ale chciałem też pomóc 
dzieciom z biedniejszych ro-
dzin, by uczyły się angielskiego 
na swoistych korepetycjach. Po-
nad 1600 maluchów z klas 1–4 
przez zabawę doskonaliło język 
na bezpłatnych 179 kursach. By 
ocalić od wykluczenia cyfrowego 
seniorów po 50 roku życia, ufun-
dowałem 29 pracowni kompute-
rowych w miastach i powiatach, 
gdzie – z pomocą kilkuset wo-
lontariuszy na 1631 bezpłatnych 
kursach – komputer stał się 
oknem na świat dla 8228 z nich. 
Zorganizowałem europejskie 
staże dla 331 studentów, z tego 
aż 132 młodych ludzi odbywało je 
przez miesiąc w Brukseli i Stras-
burgu. Co roku patronowałem 
kilkudziesięciu konkursom wie-
dzy o Unii, zapraszając laureatów 
do stolicy Europy.

– Panie pośle, czy ewident-
ne problemy z brexitem, wiel-
ki niepokój Polaków mieszka-
jących na Wyspach oraz tych 
związanych interesami z Wiel-
ką Brytanią, dostatecznie 
ochłodzą dążenia prawicowych 
polityków do wyprowadzenia 
Polski z Unii?

– Chciałbym, by wyciągnęli 
wnioski z tego doświadczenia, ale 
musimy pamiętać, że do brexitu 
doprowadzili populiści. Zwolen-
ników osłabiania Unii, tworzenia 
luźnych związków państw naro-
dowych, grup eurosceptycznych 
jest w Europie niestety więcej. 
Oby majowe wybory do PE nie 
były sukcesem eurosceptyków.

– Dziękuję za rozmowę.

Janusz Zemke – prawnik, poseł do Parlamentu Eu-
ropejskiego, członek frakcji Postępowego Sojuszu So-
cjalistów i Demokratów (S&D), wcześniej poseł na Sejm 
RP i sekretarz stanu Ministerstwa Obrony Narodowej

a r t y k u ł   s p o n s o r o w a n y
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Golub-Dobrzyń  Na VIII sesji Rady Miasta radni poruszyli wiele problemów, z którymi borykają 
się mieszkańcy Golubia-Dobrzynia. Wybraliśmy najważniejsze tematy i poniżej przedstawiamy je 
„w pigułce”

co się działo na sesji?

Śmieci na cmentarzu 
komunalnym
Burmistrz Mariusz Piątkowski 

odniósł się do problemu poruszo-
nego na poprzedniej sesji, doty-
czącego cmentarza komunalnego. 

 – Ekipa porządkowa posprzą-
tała teren, a także ustawiła po-
jemniki na odpady. Po raz kolejny 
wystosowaliśmy pismo do zarząd-
cy cmentarza, wzywające do za-
dbania o porządek na jego terenie. 
Umowa między miastem a dzier-
żawcą została zawarta w 2004 
roku na 20 lat. Niestety, jest ona 
skonstruowana bardzo nieprecy-
zyjnie. Nie obliguje dzierżawcy do 
realizacji podstawowych zadań 
i nie pozwala na ponoszenie odpo-
wiedzialności przy braku działania. 
Nie mamy możliwości, by wymóc 
na nim utrzymanie porządku.

Inwestycje w mieście
Problemem, który już od wie-

lu lat czeka na rozwiązanie jest 
opłakany stan nawierzchni przy 
ulicy Słuchajskiej. Przypomnijmy 
że dotąd skomplikowana sytuacja 
własnościowa tego terenu unie-
możliwiała remont drogi. Wygląda 
na to, że powoli sytuacja zmierza 
do szczęśliwego finału. Na chwilę 
obecną miasto złożyło wniosek do 
sądu o przyznanie jej własności 
problematycznego odcinka, który 
w chwili obecnej nie ma właścicie-
la. 

Kolejnym tematem była bu-
dowa całodobowego szaletu miej-
skiego na terenie Golubia-Dobrzy-
nia, a konkretniej w okolicy Placu 
1000-lecia. W budżecie zarezer-
wowane jest 15 tysięcy złotych na 
ten cel. Niestety, lokalizacja takie-
go obiektu nie zawsze spotyka się 
z akceptacją osób mieszkających 
w pobliżu. Miasto oczekuje na pro-
pozycje, gdzie można by umieścić 
szalet. 

W marcu radni otrzymali 
wstępny projekt budowy mieszkań 
przy ul. Lipnowskiej. Burmistrz po-
informował, że obecnie dokonano 
zmiany z wariantu finansowania 
na wariant docelowej własności, co 
ma pozwolić na wykonanie wyko-
nawcy w ofercie, która byłaby do 
zaakceptowania przez RBTS. Pod-
czas poprzedniego przetargu na 
budowę przy ul. Twardowskiego, 
wykonawcy złożyli zbyt wysokie 
oferty, przez co ta koncepcja upa-
dła. 

Interpelacje radnych 
– W kwietniu zeszłego roku 

w systemie zgłaszania potrzeb 
obywatelskich jeden z mieszkań-
ców zgłosił problem ze zbierającą 
się wodą przy ul. Brodnickiej – 
mówi Krzysztof Skrzyniecki – Na 
stronie Urzędu Miasta widniała 
informacja, że zostanie to napra-
wione, jednak minął rok a nic nie 
zostało w tym kierunku zrobione.  

Radny dopytywał również 
o rozbudowę infrastruktury ulic 
Miłej i Mazowieckiej. Poruszył 
również temat strajków w oświa-
cie, a konkretniej pracowników nie 
będących nauczycielami. Zwrócił 
uwagę na fakt, iż oni również po-
winni zarabiać więcej niż obecnie. 

 – Problem na ulicy Brodnic-
kiej jest nam znany – odpowie-
działa Anna Czarnecka, kierownik 
wydziału infrastruktury – Jest ona 
usytuowana wyżej niż droga do-
jazdowa, przez co jest tam źle usy-
tuowany spadek. Najprościej było-
by wybudować studzienkę, jednak 
wiąże się to z kosztami. Jeśli cho-
dzi o ulicę Miłą to wszystko zależy 
od radnych. Mamy pozwolenie na 
kolejny etap, ale czekamy na decy-
zję radnych w kwestii znalezienia 
środków na przeprowadzenie dal-
szej części tej inwestycji. 

Burmistrz dopowiedział, że 
miasto zgłosiło się o dofinanso-
wanie do przebudowy ul. Mazo-
wieckiej w projekcie dróg samo-
rządowych realizowanego przez 
wojewodę, jednak projekt odpadł 
w tej edycji. Miasto ma jednak po-
nowić starania w kolejnej edycji, 
która najprawdopodobniej będzie 
miała zdecydowanie łagodniejsze 
kryteria, co zwiększy szansę na 
pozyskanie środków. Burmistrz 
zapewnił ponadto, że zgadza się 
z tym, iż pracownicy oświaty nie 

będący nauczycielami powinni za-
rabiać więcej. Potwierdził, że po-
woli starają się nadrabiać zaległo-
ści w tym temacie, nawarstwione 
przez ubiegłe lata. 

Radny Konrad Zaporowicz do-
pytywał o możliwość stworzenia 
gazety miejskiej, która mogłaby 
utrzymywać się z zamieszczanych 
tam reklam. Na tę interpelację od-
powiedział radca prawny, Marek 
Redecki:

– Z łącznej wykładni przepi-
sów, przy wsparciu orzecznictwa 
sądów i Regionalnej Izby Obra-
chunkowej wynika, że dopuszczal-
ne jest wydawanie gazety lokalnej 
o charakterze biuletynu informa-
cyjnego, poświęconego działalności 
jednostek. Natomiast nie jest moż-
liwe umieszczanie w nim reklam 
komercyjnych np. przedsiębior-
ców. Takie działannie wymykałoby 
się z wypełniania przez tę gazetę 
zadań innych niż publiczne. Gmi-
na ma obowiązek informowania 
swoich mieszkańców, natomiast 
nie może konkurować z lokalnymi 
gazetami komercyjnymi. 

Dominika Piotrowska dopy-
tywała, jakie są główne kierunki 
rozwoju i podniesienia atrakcyj-
ności naszego miasta pod kątem 
turystycznym, ze szczególnym 
uwzględnieniem golubskiej sta-
rówki. 

– W zeszłym roku znacznie 

poprawiliśmy jakość punktu in-
formacyjnego w domku „Pod Cie-
niami” – odpowiedział burmistrz 
– Współpracujemy z konserwa-
torem zabytków żeby udostępnić 
basztę dla turystów. Jednak te 
prace są dość skomplikowane. Po-
nadto chcielibyśmy zmienić este-
tykę starówki. Jednak jakiekolwiek 
działania muszą być zatwierdzone 
przez konserwatora.  Mamy zapla-
nowanych cały szereg atrakcji, jed-
nak na większość z nich nie mamy 
środków. Zwracaliśmy się jako 
urząd do radnych o zabezpiecze-
nie środków, bo w chwili obecnej 
nie ma pieniędzy nawet na wydruk 
plakatów.  

Innym ważnym tematem był 
park przemysłowo-inwestycyjny. 
Radny Franciszek Jagielski dopy-
tywał, kiedy zakończy się budowa 
infrastruktury tego miejsca, a co 
za tym idzie - kiedy przedsiębior-
cy ruszą z inwestycjami, tworząc 
miejsca pracy dla mieszkańców. 
Burmistrz zapewnił, że termin za-
kończenia prac to 30 czerwca 2020 
roku, niemniej jednak już dziś 
można tam inwestować. Specjalnie 
powołana komisja negocjowała 
w ostatnim czasie warunki z jed-
nym inwestorem, a w kolejce po-
noć czekają kolejni zainteresowani 
działkami w tym miejscu. 

(lb) 

Powiat

Czy nauczyciele będą strajkować?
Nauczyciele i pracownicy oświaty z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego 
w przeważającej większości opowiedzieli się za gotowością do podjęcia strajku. 
Co to oznacza dla uczniów naszych szkół? 

Oddział ZNP w Golubiu-
Dobrzyniu obejmuje placówki 
z terenu gminy Zbójno, gminy 
Radomin, Miasta i Gminy Golub-
Dobrzyń, oraz szkoły podlegające 
Starostwu Powiatowemu. Na tym 
obszarze znajdują się 22 placów-
ki, a w 20 z nich przeprowadzono 
referenda. W 19. nauczyciele oraz 
pracownicy zadeklarowali goto-
wość do strajku. 

 – Sytuacja jest dynamiczna, 
czekamy na odpowiedź rządu – 
mówi Iwona Smużyńska, prezes 
golubsko-dobrzyńskiego związku 
– Po przeprowadzonych referen-
dach wiemy, że od 52 do 100 pro-
cent nauczycieli i pracowników 
w danych placówkach popiera 
strajk. Pamiętajmy jednak, że od 
referendum do strajku jest daleka 
droga. 

Rozpoczęcie strajku 8 kwiet-

nia oznacza, że mogą wystąpić 
problemy z organizacją i przepro-
wadzeniem egzaminów zewnętrz-
nych. 10, 11 i 12 kwietnia ma się 
odbyć egzamin gimnazjalny, zaś 
15, 16 i 17 kwietnia – egzamin 
ósmoklasistów. Z kolei 6 maja 
rozpoczynają się matury.

– Trudno mi powiedzieć, ilu 
kolegów i koleżanek faktycznie 
przystąpi do tego strajku – kon-
tynuuje Smużyńska – Mobilizacja 
na moim terenie jest dość duża. 
Wszystko zależy od tego, w jaki 
sposób strona rządowa będzie 
z nami rozmawiać. Proszę pamię-
tać, że my strajk planujemy rozpo-
cząć 8 kwietnia. To nie jest dzień 
rozpoczęcia egzaminów. On może 
się oczywiście przedłużyć na ko-
lejne dni, co może wpłynąć na ich 
przebieg. Na dobrą sprawę jednak 
warto pamiętać, że ten egzamin 

tak naprawdę nie waży w znacz-
nym stopniu o uczniu i nie jego 
ewentualny brak nie spowoduje 
poważniejszych konsekwencji. 
Nie chcę by rodzice myśleli, iż te 
egzaminy są jakąś kartą przetar-
gową nauczycieli. 

ZNP domaga się podwyżek 
w wysokości 1000 zł dla nauczy-
cieli oraz pracowników admini-
stracji i obsługi. Rząd natomiast 
proponuje jedynie przyspiesze-
nie podwyżki, która zaplanowana 
była na przyszły rok. Mieliby ją 
dostać już we wrześniu tego roku. 
ZNP zaznacza, że są gotowi na 
negocjacje, jednak nie mogą zaak-
ceptować podwyżek na poziomie 
80-135 złotych netto. 

Chociaż obie strony sporu 
deklarują chęć porozumienia, nie 
wiadomo czy uda się to osiągnąć 
do 8 kwietnia. Dlatego szkoły i sa-

morządy już opracowują plany 
awaryjne. Rozważane są różne 
możliwości, począwszy od za-
mknięcia placówek po organizację 
zajęć przez inne jednostki samo-
rządowe, które zapewniają ofertę 
kulturalną i sportową. 

– Sukcesywnie zwiększa-
my nakłady na oświatę. W latach 
2016-2019 subwencja oświatowa 
wzrosła o 5,5 mld złotych. Ze zdzi-
wieniem przyjmujemy stwier-
dzenia, że samorządy „muszą 
dokładać do oświaty”. Otóż samo-
rządy również są odpowiedzialne 
za oświatę. W polskim systemie 
prawnym zadania oświatowe są 
wykonywane przez samorządy, 
ponieważ są to ich zadania wła-
sne, a środki niezbędne na ich 
realizację zagwarantowane są 
w łącznych dochodach jednostek 
samorządu, nie tylko w subwencji 
oświatowej – czytamy na stronie 
MEN.

 – Chcemy aby ta sytuacja 
była rozwiązana, nie dążymy do 
eskalacji konfliktu – mówi Iwona 
Smużyńska – Nauczyciele mają 
po prostu dość i są bardzo zmo-
bilizowani do walki o lepsze wa-
runki. Pracownicy szkół, którzy 

dotychczas byli dość sceptycznie 
nastawione do protestu, teraz są 
mocno zmobilizowani. Podkre-
ślam – nie jesteśmy przeciwko 
samorządom. To ile oni mają pie-
niędzy, zależy od rządu. 

W poniedziałek odbyło się 
kolejne spotkanie przedstawi-
cieli rządu i ZNP. Przyspieszenie 
podwyżki o kolejne 5 proc. jesz-
cze w tym roku, skrócenie ścieżki 
awansu zawodowego, m.in. stażu 
dla nauczyciela stażysty do 9 mie-
sięcy, dodatkowe świadczenie „na 
start” dla nauczycieli zaczynają-
cych karierę zawodową, ustalenie 
kwoty dodatku za wychowaw-
stwo na poziomie nie mniejszym 
niż 300 zł oraz zmniejszenie biu-
rokracji – to najważniejsze pro-
pozycje przedstawione nauczy-
cielskim związkom zawodowym 
przez stronę rządową. Zapropo-
nowane postulaty to spełnienie 
3 z 4 oczekiwanych przez Krajo-
wą Sekcję Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” propozycji. 
Kolejne spotkanie ma się odbyć 
2 kwietnia, już po zamknięciu ni-
niejszego numeru CGD. 

Tekst: (lb)
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Każdego dnia 
walczą o zdrowie Arturka

Golub-Dobrzyń  Artur Nadolski, mały mieszkaniec naszego miasta, mimo młodego wieku został bar-
dzo doświadczony przez los. Wraz z mamą każdego dnia walczą o to, by chłopiec był jak najbardziej samo-
dzielny

Arturek przyszedł na świat 
w golubsko-dobrzyńskim szpi-
talu, po 28-godzinnym, trudnym 
porodzie. Ciąża przebiegała bez 
komplikacji, a badania nie sygna-
lizowały nic niepokojącego. Mimo 
to rozwiązanie nastąpiło dopiero 
w 42 tygodniu ciąży, dwa tygodnie 
po terminie.   

– Po porodzie skóra Artu-
ra zamiast różowieć – siniała 
– mówi Sylwia Bartoszewska, 
mama chłopca – Został prze-
transportowany do Torunia, gdzie 
lekarze wykryli u niego wrodzoną 
wadę serca. 

To jednak był dopiero począ-
tek dramatu. Z Torunia chłopiec 
został przewieziony do Gdań-
ska, gdzie następnego dnia miał 
przejść zabieg Rashkinda. Nie-
stety, w nocy transportem ma-
luch gorączkował. Okazało się że 
ma jeszcze wrodzone zapalenie 
płuc, które należy wyleczyć przed 

operacją. Po pewnym czasie 
przewieziono go z powrotem na 
kardiochirurgię, jednak jego stan 
w dalszym ciągu nie pozwalał na 
zabieg. Na oddziale intensywnej 
terapii przeleżał trzy doby przed 
operacją. Prócz zapalenia płuc 
wyszła jeszcze na jaw ciężka nie-
wydolność wątroby, zakrzepica 
lewej nogi, problemy z oddawa-
niem moczu i z układem krąże-
nia. 

– Był w stanie krytycznym, 
lekarz kazał przygotować mi się 
na najgorsze –w oczach pani Syl-
wii pojawiają się łzy – 28 maja, 
czyli w 25. dobie życia, miał prze-
prowadzoną operację metodą Ja-
tene’a. Po operacji leżał na POP-ie 
8 dni, wymaga dializy i miał od-
roczone zamkniecie mostka z po-
wodu niskiego rzutu serca, przez 
co mogłam zobaczyć jego serce.

Codzienność
Arturek to niebywale żywe 

dziecko. Jest ciągle w ruchu, 
trudno go upilnować. Mama 
z uśmiechem spogląda na jego 
dokazywanie w specjalnie przygo-
towanym kąciku zabaw. Zresztą, 
całe mieszkanie jest dostosowa-
ne do małego rozrabiaki. Chłopiec 
dopiero niedawno zaczął raczko-
wać, a teraz coraz śmielej próbuje 
stawać na nogi, co nie zawsze mu 
się udaje. 

 – Każdego dnia walczę o to, 
żeby Arturek był samodzielny 
– kontynuuje pani Sylwia – Zre-
zygnowałam z pracy, by całko-
wicie poświęcić się opiece nad 
nim. Mam wsparcie od rodziców 
i mojego brata, ale nie chce ich 
obciążać. Rehabilitacja, wizyty 
u lekarzy – to wszystko kosztu-
je. Arturek powinien kilka razy 
w roku brać udział w specjalnych 
turnusach. Niestety, ich koszty 
często przewyższają moje możli-
wości finansowe. 

Problemy
Pani Sylwia utrzymuje się 

z alimentów oraz świadczeń, wy-
płacanych przez MOPS. Korzysta 
również z SUO, czyli ze Specjali-
stycznych Usług Opiekuńczych, 
dzięki czemu koszty rehabilitacji 
są nieco mniejsze. Tym niemniej 
jednak wciąż często przerastają 
możliwości mamy Artura.  To nie 
jedyne problemy, z jakimi się bo-
ryka.

– Arturek jest coraz cięższy 

i wnoszenie go na czwarte pię-
tro jest dla mnie coraz bardziej 
uciążliwe. Próbowałam znaleźć 
w naszym mieście mieszkania 
na parterze lub pierwszym pię-
trze, ale niestety nie jest to łatwe. 
Chciałabym móc chociaż dosto-
sować łazienkę do potrzeb syn-
ka, wymienić wanne na brodzik 
i zamontować uchwyty. W miarę 
możliwości próbuję ją przysto-
sowywać sama, ale nie jestem 
w stanie zrobić wszystkiego. 

Za pośrednictwem fundacji 
„Serce Dziecka” prowadzona jest 
zbiórka na rzecz Arturka. Możli-
we jest także odprowadzenie 1% 
podatku na jego konto. Niestety, 
w chwili obecnej na koncie znaj-
duje się raptem 15 złotych...

Marzenia 
Kiedy mama Artura słyszy 

pytanie o jej największe marze-
nie, nie może powstrzymać łez.

– Chciałabym, żeby żył jak 
najdłużej i nie miał już więcej 
operacji. Usłyszałam od jednej 
rehabilitantki, że takie dziec-
ko jak Arturek potrzebuje silnej 
matki. Taka jestem, bo musze 
taka być. Niektórzy myślą, że jeśli 
mam chore dziecko to powinnam 
siedzieć w domu i się umartwiać. 
Rodzice dzieci niepełnosprawnych 
wykonują wiele funkcji – pielę-
gniarki, terapeuty, rehabilitanta 
itp. Artur umie to, co wypracu-
jemy. Chce żeby mógł normalnie 
funkcjonować na tyle, na ile bę-
dzie to możliwe. Wierzę w niego. 
To piękny, mądry chłopak – koń-
czy Pani Sylwia, z czułością wpa-
trując się w swojego synka. 

Tekst i fot. (lb)

Jeśli chcesz pomóc Arturowi, możesz przekazać 1% podatku lub 
wpłacić darowiznę na konto fundacji „Serce Dziecka”. 

1% podatku:
Numer KRS: 0000 2 666 44

Cel szczegółowy: zC 8198 Artur Nadolski

Darowizna:
Numer konta: 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843 z dopiskiem:  

zC 8198 Artur Nadolski

Jeśli chciałbyś pomóc Pani Sylwii i Arturkowi w  inny sposób, skon-
taktuj się z naszą redakcją telefonicznie: 662 061 331 lub mailowo: 

redakcja@wpr.info.pl.

Gmina Kowalewo Pomorskie

Pożar pozbawił ich dachu 
nad głową
W ubiegłą sobotę pięcioosobowa rodzina Wiśniewskich z Wielkiej Łąki straciła 
w pożarze swój dom i dużą część dobytku. Burmistrz Kowalewa Pomorskiego 
apeluje o pomoc dla pogorzelców. 

Przyczyną pożaru było roz-
szczelnienie butli z gazem. Na 
całe szczęście wszyscy domow-
nicy zdołali się w porę ewa-
kuować z budynku. Niestety, 
w chwili obecnej nie nadaje się 
on do ponownego zamieszka-
nia. 1 kwietnia burmistrz Jacek 
Żurawski wraz z kierownikiem 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Zytą Szymańską, odwiedził 
miejsce zdarzenia. Dzięki po-
mocy okolicznych mieszkańców 

poszkodowani otrzymali tym-
czasowe schronienie, a urząd 
miasta dostarcza im żywność 
oraz ciepłe posiłki. Ponadto Wi-
śniewscy uzyskali zapewnienie, 
że otrzymają pomoc przy sprzą-
taniu posesji. 

Obecnie rodzina pilnie po-
trzebuje sprzętów gospodarstwa 
domowego, takich jak: garnki, 
patelnie, talerze, sztućce, kubki, 
czajnik, kołdry, pościel, ręczniki, 
koce i środki czystości. W dal-

szej perspektywie przyda im 
się również wsparcie w postaci 
wyposażenia domu, takiego jak 
meble i sprzęt AGD i RTV.

Dom państwa Wiśniewskich 
uległ poważnemu zniszczeniu. 
Koniecznie jest przeprowadzenie 
remontu generalnego, na który 
nie stać poszkodowaną rodzinę. 
Za pośrednictwem strony Urzę-
du Miasta burmistrz Żurawski 
zwrócił się z prośbą o pomoc 
do mieszkańców naszej gminy.  

Wsparcia w formie rzeczowej 
można udzielać po uprzednim 
skontaktowaniu się z kierowni-
kiem Miejsko Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kowale-
wie Pomorskim pod nr telefonu 
56 684 11 30, 56 684 28 73, tel. 
komórkowy 605 613 274. Wszy-
scy, którzy chcieliby wesprzeć 
finansowo pogorzelców mogą 
dokonywać wpłaty na nr konta: 
Bs Kowalewo pomorskie 8594 
9600 0800 0017 2020 0000 51 
z dopiskiem „pomoc dla po-

gorzelców” Miejsko Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kowalewie Pomorskim.

– W minionych latach nie 
raz pokazaliście, że osoby po-
krzywdzone w pożarach czy hu-
raganach zawsze mogły liczyć na 
Waszą pomoc i wsparcie – mówi 
Jacek Żurawski – Wierzę, że tak 
będzie i w tym przypadku.

(lb)
Fot. uM 

w Kowalewie Pomorskim
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Kolejne pary 
odebrały medale

Gmina Kowalewo PomorsKie  W sobotę 30 marca 
cztery pary zamieszkujące gminę odebrały z rąk burmistrza 
medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Dzień kobiet w Pluskowęsach
Co prawda dzień kobiet obchodzony jest tradycyjnie 8 marca, jednak w Plusko-
węsach odbyły się one w tym roku nieco później. Oczywiście w żaden sposób nie 
przeszkodziło to w doskonałej zabawie. 

Gmina Kowalewo Pomorskie

W sobotę 16 marca Sołectwo 
Pluskowęsy uczciło to wyjątkowe 
święto. Rada Sołecka oraz Stowa-
rzyszenie Na Rzecz Rozwoju KGW 
w Pluskowęsach przygotowało dla 
wszystkich pań uroczystość, na 
którą zaproszono również burmi-
strza Jacka Żurawskiego, radnego 

Przemysława Lewandowskiego 
oraz panów z Rady Sołeckiej. Za-
proszeni goście złożyli damom 
najserdeczniejsze życzenia.

Główną atrakcją uroczysto-
ści był występ zaprzyjaźnionych 
z sołectwem artystów, Marka 
Piątkowskiego i Karoliny Zieliń-

skiej, w całości poświęcony płci 
pięknej. Artyści zaśpiewali kilka 
znanych i lubianych przebojów, 
przy których wszyscy zgroma-
dzeni doskonale się bawili. Oczy-
wiście oprócz strawy dla ducha, 
była również ta dla ciała, a to za 
sprawą domowych wypieków pań 
z Rady Sołeckiej i dwóch tortów, 
jednego od mieszkanki Plusko-
węs, a drugiego od radnego Le-
wandowskiego. 

Wszyscy w bawili się w do-
skonałej atmosferze przez kilka 
godzin. 

(red)
fot. Um 

w Kowalewie Pomorskim

Kolejni członkowie komitetu
22 marca odbyło się drugie posiedzenie członków Komitetu 100. Rocznicy Powro-
tu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczpospolitej Polskiej 

Kowalewo Pomorskie

Tego dnia sala Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Ko-
walewie Pomorskim wypełniła się 
po brzegi. Rodzina oraz zaproszeni 
goście chcieli towarzyszyć dostoj-
nym jubilatom w tej wyjątkowej 
chwili.

– Szanowni Państwo, minę-
ło 50 lat od kiedy świadomi praw 
i obowiązków wstąpiliście w zwią-
zek małżeński – powiedziała Anna 
Szewczyk, kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego – Wspólnie przebyliście 
długą drogę, wiodącą przez macie-

rzyństwo, troski i wspólne życie. 
Pokazaliście, że nie sztuką jest po-
kochać – sztuką jest wytrwać w tej 
miłości. 

Głos zabrał również burmistrz 
Kowalewa Pomorskiego, Jacek Żu-
rawski:

– Prezydent RP odznaczył Was, 
drodzy jubilaci medalem, na który 
czeka się chyba najdłużej, a pracu-
je się na niego całe życie. Gratuluję 
wam wytrwałości, konsekwencji 
i miłości, która pomogła przezwy-
ciężyć wszystkie trudności życia 
codziennego. 

Po dekoracji wszyscy zasiedli 
do suto zastawionych stołów, aby 
wspólnie świętować tę piękną rocz-
nicę.

Tekst i fot. (lB)

Przypomnijmy: 19 stycznia 
2020 roku Kowalewo Pomorskie 
będzie obchodziło setną rocz-
nicę powrotu  w granice Polski. 
Z inicjatywy burmistrza Jacka 
Żurawskiego został powołany 
komitet, którego zadaniem bę-
dzie przygotowanie i zapewnie-
nie odpowiedniego przebiegu 
obchodów tego wyjątkowego 

jubileuszu. 
Podczas piątkowego posie-

dzenia zostały wręczone akty 
powołania członkom komitetu, 
którzy nie pojawili się na inau-
guracyjnym spotkaniu, 28 lute-
go, a także trzem osobom, które 
zostały włączone w organizację 
tego wydarzenia: Mieczysławo-
wi Domareckiemu, Zbigniewowi 
Krasickiemu oraz Józefowi Dą-
browskiemu.  

Podczas spotkania komi-
tet omówił również działania, 
przewidziane na najbliższy 
rok. W 2019 odbędzie się wiele 
imprez współtowarzyszących 

o charakterze patriotycznym. 
Urząd Miejski w Kowalewie Po-
morskim zachęca mieszkańców 
do udostępniania starych foto-
grafii przedstawiających miasto 
sto lat temu. Mają one posłu-
żyć stworzeniu wystawy, poka-
zującej zmiany jakie zaszły na 
przestrzeni wielu lat. Wszelkie 
pamiątki mieszkańcy mogą do-
starczać do Urzędu lub Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kowalewie Pomorskim. 

(red)
 fot. Um 

w Kowalewie Pomorskim

Gmina radomin  Poprawią dojazd do szkoły

28 marca 2019 r. Wójt Gminy Radomin – Piotr Wolski podpisał w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Toruniu umowę na realizację zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej nr 110309C w miejscowości Płonne” współ-
finansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie  
216 761,00 zł Przebudowa drogi poprawi jakość dojazdu do Szkoły Podsta-
wowej w Płonnem.

fot. nadesłane

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

Gmina GolUB-doBrzyń  Rekolekcje 
wielkopostne w Szkole Podstawowej w Lisewie

W dniach od 24 do 27 marca uczniowie, rodzice oraz grono pedagogicz-
ne wzięli udział w rekolekcjach wielkopostnych. Uczestnicy wysłuchani 
nauk głoszonych przez rekolekcjonistę, wspólnie przeżyli drogę krzyżową 
w wykonaniu uczniów klas II, oraz obejrzeli scenkę biblijną „Miłosierny 
Samarytanin”, przygotowaną pod kierunkiem Hanny Jaworskiej. Kulmi-
nacyjnym punktem rozważań była msza święta, odprawiona przez ks. 
Andrzeja Zblewskiego. 

fot. nadesłane

Gmina GolUB-doBrzyń  Przeżyli 
wspólnie 50 lat

Cecylia i Kazimierz Ewertowscy z Nowogrodu, celebrujący w tym roku  
50-lecie pożycia małżeńskiego, odebrali z rąk wójta Marka Ryłowicza me-
dale Prezydenta RP. Życzenia jubilatom złożył również Bogdan Jagielski, 
sołtys sołectwa Nowogród. 

fot. UG Golub-dobrzyń
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Druhowie z Handlowego Młyna 
zdali raport

Gmina Golub-Dobrzyń  30 marca w świetlicy wiejskiej odbyło się zebranie sprawozdawcze 
OSP Handlowy Młyn 

R E K L A M A

Tutejsi druhowie przeży-
wają obecnie swojego rodza-
ju renesans. Po kilku chudych 

latach jednostka odradza się, 
przyjmując w swoje szeregi no-
wych członków i osiągając suk-

cesy. W ubiegłym roku ochot-
nicy z Handlowego Młyna zajęli 
pierwsze miejsce w gminnych 

zawodach strażackich. Mają oni 
również swoją drużynę piłkar-
ską, która coraz śmielej poczy-
na sobie na turniejach orga-
znizowanych na terenie gminy. 
Posiadają również młodzieżową 
straż, do której chętnie garną 
się członkowie z okolicznych 
wiosek. 

Ubiegły rok był spokojny 
dla tutejszych druhów, bowiem 
brali oni udział tylko w dwóch 
akcjach likwidacji miejscowych 
zagrożeń. Być może wyjazdów 
byłoby więcej, gdyby nie ich 
największa bolączka, a miano-
wicie – brak odpowiedniego sa-
mochodu. Był to główny temat 
dyskusji podczas sobotniego 
zebrania. Strażacy zadeklaro-
wali, że będą nadal naciskać na 
władze gminy aby pomogły sfi-
nansować ten niezbędny zakup. 
W pełni zgodził się z nimi obec-
ny na zebraniu Karol Cachnij 
z PSP w Golubiu-Dobrzyniu

– Jednostek OSP stale uby-

wa, więc tym bardziej popieram 
wasze starania o nowy samo-
chód. Na tle gminy z całą pew-
nością jesteście wyróżniającą 
się jednostką, osiągacie dobre 
miejsca na różnego rodzaju za-
wodach i konkursach. 

Na spotkaniu byli obecni 
również członkowie Oddziału 
Miejsko – Gminnego ZOSP RP, 
Ireneusz Błaszkiewicz i Wiesław 
Jachowski, którzy służyli młod-
szym kolegom radą i podpowia-
dali, jak powinni organizować 
swoją dalszą działalność. 

Po części głównej na 
wszystkich zgromadzonych 
czekał oczywiście poczęstunek. 
Atmosfera wewnątrz jednost-
ki jest niemal rodzinna i z całą 
pewnością OSP Handlowy Młyn, 
przy odpowiednim wsparciu 
władz samorządowych, będzie 
nadal rozkwitać. 

Tekst i fot. 
(lb)
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chcę by każdy znalazł tu coś dla siebie 
Golub-Dobrzyń  O pomysłach na rozwój, planach na przyszłość i misji Ośrodka Sportu i Rekreacji roz-
mawiamy z jego szefem, Krzysztofem Ośką

– Stoi Pan na czele ośrodka 
od niedawna. Czym zajmował 
się Pan dotychczas?

– Przez 17 lat pracy w szkole 
miałem do czynienia z organiza-
cją zawodów sportowych i innych 
wydarzeń okołosportowych. Sta-
nowiska kierowniczego nigdy nie 
piastowałem i pod tym względem 
jest to dla mnie nowość. Od daw-
na jednak chciałem się realizować 
w kierunku organizacji zawodów 
i szerokorozumianej rekreacji. 

– Jaki ma Pan pomysł na 
oSir?

– Należy zacząć od podsta-
wowych rzeczy, a więc realizacji 
celów statutowych. Mamy stwa-
rzać możliwość rekreacyjnego 
spędzania czasu wolnego przez 
mieszkańców za pomocą naszych 
obiektów i instruktorów. Ponad-
to musimy promować sport i za-
chęcać mieszkańców do brania 
udziału w wydarzeniach przez nas 
organizowanych nie tylko czynnie, 
ale również biernie, jako widzowie. 
Żeby to się udało musimy wypro-
mować nasz ośrodek tak, aby jak 
największa ilość mieszkańców wie-
działa i znała naszą ofertę. Chcę 

zachęcać mieszkańców Golubia-
Dobrzynia i okolic do jak najczęst-
szego zaglądania na nasze obiekty. 
Niektórzy bazują na utrwalanych 
przez lata stereotypach że u nas 
„nic nie dzieje”. To nieprawda. 
Często powodem takiego myśle-
nia było jednak złe wypromowa-
nie imprez organizowanych przez 
OSiR. Wielu rzeczy muszę się jesz-
cze nauczyć, natomiast nie jest 
tak, że działam po omacku. Chęt-
nie korzystam z doświadczenia in-
nych ludzi, którzy są specjalistami 
w swoich branżach. 

– z kim w takim razie udało 
się nawiązać współpracę?

– Bardzo poważnie ruszyli-
śmy z reaktywacją szkółki kolar-
skiej. Nawiązaliśmy współpracę 
z osobą, która jest specjalistą w tej 
dziedzinie, czyli z Wiesławem Mło-
dziankiewiczem. Pracuje u nas od 
1 lutego. Obecnie prowadzimy na-
bór do szkółki. Ponadto staramy 
zacieśniać współpracę z klubami 
działającymi już na terenie na-
szego miasta, czyli z KS Piłkarzem 
i Drwęcą Golub-Dobrzyń. Planu-
jemy w przyszłości wspólnie or-
ganizować turnieje, aby wykorzy-

stywać doświadczenie trenerów 
i działaczy. Ponadto warto wspo-
mnieć, że w ramach Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji działa sekcja szacho-
wa. Z inicjatywy rodziców dzieci 
należących do sekcji powstał UKS 
Rycerz Golub-Dobrzyn. Zajęcia 
prowadzone są przez Benedykta 
Mrozińskiego w przedszkolu i na 
naszych obiektach. Chcemy roz-
wijać pasję do szachów wśród naj-
młodszych. Widać, że coraz więcej 
osób ujawnia zamiłowanie do tej 
gry i być może uda się reaktywo-
wać w ramach sekcji różnie grupy 
wiekowe. Inną rzeczą o której war-
to wspomnieć jest fakt, iż wyre-
montowaliśmy i przygotowaliśmy 
w profesjonalny sposób salę spin-
ningową. Dopieszczamy jej walory 
techniczne, ponieważ chcemy by 
była ona perfekcyjna. Zajęcia cie-
szą się dużą popularnością, przez 
co planujemy w nowym sezonie 
uruchomić jeszcze jedną grupę. 
Sala spinningowa będzie również 
wykorzystywana w naszej szkółce 
kolarskiej. 

– W wielu ościennych mia-
stach działają różne sekcje, np. 
siatkówki czy hokeja na trawie. 
Czy myślał Pan o próbie utwo-
rzenia czegoś podobnego na na-
szym terenie?

– W planach pojawiło się 
stworzenie w ramach OSi-
R-u przedszkola siatkarskiego. 
Miało ono być skierowane do 5-6 
latków. Chcieliśmy je powołać we 
współpracy z lokalnym pasjona-
tem tego sportu, Aleksandrem 
Wichrowskim. Jednak z powodu 
braku odpowiedniej kadry oraz 
niedostatecznej sytuacji finanso-
wej musieliśmy zawiesić ten po-

mysł.  Jeśli chodzi o pieniądze to 
czekam obecnie na ruch ze stro-
ny Urzędu Miasta i skarbnika, bo 
mamy kilka pomysłów. Nie chce-
my jednak działać na siłę, bowiem 
jeśli coś zrobimy źle na początku 
to zrazimy ludzi. 

Nie mogę jednak porywać 
się z motyką na słońce i myśleć 
o tworzeniu np. drużyny ligowej. 
Z tym wiążą się koszty. My bardziej 
chcemy zachęcać, zarażać pasją do 
sportu. Jeśli dany pomysł „chwy-
ci”, to można myśleć, przy udziale 
sponsorów, miasta etc. o zakłada-
niu stowarzyszenia i startach pro-
fesjonalnych. Wówczas my jako 
OSiR możemy wziąć w tym udział, 
na przykład bezpłatnie udostęp-
niać nasze obiekty. 

– Czy jest znany kalendarz 
imprez na najbliższe kilka mie-
sięcy?

– 14 kwietnia odbędzie się 
amatorski turniej piłki siatkowej. 
Mamy już zamkniętą listę, udział 
weźmie 9 drużyn, nie tylko z na-
szego miasta. Turniej będą sę-
dziować profesjonalni arbitrzy 
z Polskiego Związku Piłki Siatko-
wej. W trakcie zmagań, wspólnie 
z fundacją „Słoneczko”, zostanie 
przeprowadzona akcja charyta-
tywna dla Karoliny Bednarskiej. 3 
maja przygotowujemy się do bie-
gu, który odbędzie się na ulicach 
naszego miasta, na trasie atesto-
wanej przez Polski Związek Lekkiej 
Atletyki. Już w najbliższych dniach 
zostanie uruchomiona możliwość 
zapisów online na to wydarze-
nie. 19 maja odbędą się zawody 
ligi północnej MTB XC dla amato-
rów kolarstwa przełajowego. 23 
czerwca planujemy dużą imprezę 

Strongmanów. Przebieg i szczegó-
ły będą znane w najbliższym cza-
sie. Natomiast 29 września chcemy 
przeprowadzić maraton MTB Go-
lub-Dobrzyn – cykliczną imprezę, 
która teraz odbędzie się po raz 
czwarty.

– Na koniec – czy ma Pan 
jakieś cele i marzenia, jakie 
chciałby zrealizować jako szef 
ośrodka Sportu i rekreacji?

– Oczywiście. Z jednej strony 
marzę o rozbudowie infrastruktu-
ry ośrodka. Bardzo ważną sprawą 
jest poprawa warunków socjalnych 
na hali widowiskowo-sportowej, 
czyli dobudowanie szatni. Dopiero 
wówczas będziemy mogli w peł-
ni wykorzystać możliwości tego 
miejsca. Kolejną ważną inwestycją 
byłaby budowa nowej bieżni, co 
jest równoznaczne z przebudową 
płyty boiska. Jednak jest to czaso-
chłonne i kosztowne zadanie, sza-
cowane w naszym przypadku na  
ok. 7 milionów złotych.  Dużym 
mankamentem jest również brak 
pełnowymiarowego boiska ze 
sztuczną nawierzchnią. Wszystko 
jest jednak kwestią priorytetów 
Urzędu Miasta. Obecnie przygo-
towywany jest wstępny projekt 
rozwoju infrastruktury na terenie 
i w okolicach ośrodka. 

Z drugiej strony zależy mi na 
tym, aby rozpowszechnić wśród 
mieszkańców miasta i okolic chęć 
korzystania z naszej oferty. Chcę 
zaszczepić w ludziach przyzwy-
czajenie, że można u nas ciekawie 
i aktywnie spędzić wolny czas i by 
OSiR był pozytywnie kojarzony 
przez naszych mieszkańców. 

rozmawiał i fot. (lb)
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W obecności przewodni-
czącego sejmiku województwa 
Ryszarda Bobera wicemarsza-
łek Dariusz Kurzawa i członek 
zarządu Aneta Jędrzejewska 
wręczyli beneficjentom umowy 
o dofinansowanie 57 projektów 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

Wsparcie na rozbudowę 
i modernizację dróg lokalnych 
wynosi 38 milionów złotych. 
W Urzędzie Marszałkowskim 
odbyła się także uroczystość 
wręczenia 7 umów na projekty 
aktywizacji społeczno-zawodo-
wej osób zagrożonych wyklucze-
niem lub ubóstwem. – Wspar-
cie kierujemy do samorządów 
lokalnych, przede wszystkim 
gmin. Pozyskane środki pozwo-
lą na wybudowanie dróg asfal-
towych, które zastąpią obecne 
drogi  gruntowe. Wzrośnie dzię-
ki temu poziom bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym  – mówi wi-
cemarszałek Dariusz Kurzawa.

Dofinansowanie projek-
tów realizowanych w ramach 
PROW pozwoli na naprawdę na-
wierzchni dróg, umożliwi budo-
wę dojazdów do szkół, świetlic 
i innych budynków użyteczno-
ści publicznej oraz połączenie 
istniejących dróg z drogami 
powiatowymi, wojewódzkimi 
i krajowymi. Największe, bo 
ponad 2,6-milionowe, wsparcie 
otrzyma gmina Łasin (powiat 
grudziądzki). Dzięki dofinanso-
waniu rozpocznie przebudowę 
dróg na odcinku mierzącym 

6,5 kilometra. Ponad dwumi-
lionowe wsparcie pozwoli na 
realizację drugiego etapu roz-
budowy drogi w gminie Śliwice 
(powiat tucholski) na odcinku 4 
kilometrów. Dzięki dofinanso-
waniu gmina Janikowo poprawi 
stan drogi stanowiącej dojazd 
do Szkoły Podstawowej w Lu-
dzisku, a mieszkańcy ulicy Mo-
drzewiowej w Pruszczu (powiat  
świecki) szybciej pokonywać 
będą trasę do lokalnego ośrod-
ka zdrowia, dworca PKP oraz 
szkoły. Długość wybudowanych 
lub przebudowanych dróg w ra-
mach zakontraktowanych pro-

jektów wynosi 69 kilometrów.
Umowy PROW w liczbach: 

57 umów PROW; 2,6 mln złotych 
– najwyższa wartość dofinan-
sowania (rozbudowa dróg lokal-
nych w gminie Łasin w powiecie 
grudziądzkim); 37 mln złotych 
na realizację projektów; 69 km 
– długość wybudowanych lub 
przebudowanych dróg. Warto 
dodać, że na liście dofinanso-
wanych projektów jest po kilka 
przedsięwzięć z powiatów: lip-
nowskiego, rypińskiego, golub-
sko-dobrzyńskiego i wąbrze-
skiego.

(red)
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Palma wielkanocna
TRADYCJE  Niedziela Palmowa nierozerwalnie kojarzona jest ze Świętami Wielkanocnymi. Jest ob-
chodzona na tydzień przed datą tych tzw. najważniejszych świąt w tradycji chrześcijańskiej

Palma wielkanocna wg tra-
dycyji to gałązka palmy, wierzby 
bądź wiązanka żywych lub suszo-
nych roślin przygotowywana na 
pamiątkę wjazdu Chrystusa do 
Jerozolimy. Wykonanie tradycyj-
nej palmy wielkanocnej jest wiel-
ka sztuką. W jej skład wchodzą 
najczęściej gałązka wierzby, zioła, 
suszone rośliny i kwiaty. Można 
w niej także znaleźć bukszpan 

i jałowiec. Poświęcone palmy są 
palone w Wielką Sobotę, a otrzy-
many z nich popiół jest wykorzy-
stywany do posypywania głów 
w Popielec w przyszłym roku.

Pierwsze procesje palmowe 
można było zobaczyć w IV wieku 
w Jerozolimie. Następnie rozpo-
wszechniły się one na wschodzie, 
w Gali i Hiszpanii. Kościół zachod-
ni to dopiero początek V i VI wie-

ku. Sam fakt poświęcania zielo-
nych gałązek palmowych pojawił 
się w liturgii kościelnej dopiero 
w XI wieku. W Polsce zwyczaj 
święcenia palm wielkanocnych 
w liturgii Niedzieli Palmowej po-
jawił się także w XI wieku.

Tradycja palm wielkanocnych 
w Polsce jest bardzo zróżnicowa-
na. W zależności od regionu kraju 
występują różne metody jej bu-

dowy i składu.
Palma kurpiowska – po-

wstaje ze ściętego drzewka jodły 
lub świerku, który na całej swej 
długości opleciony jest widła-
kiem, wrzosem i borówką. Ca-
łość jest przyozdobiona kwiata-
mi z bibuły i wstążkami. Czubek 
gałązki musi być zawsze zielony. 
Palmy na Kurpiach są bardzo po-
pularne, a w ich budowę są często 
zaangażowane całe rodziny. Naj-
słynniejsze palmy kurpiowskie 
powstają w miejscowości Łyse 
w parafii Zbójna. Tam też odbywa 
się znane w Polsce festiwale palm 
wielkanocnych.

Palmy góralskie i podhalań-
skie – wykonane są z pęku witek 
wierzbowych, czyli popularnych 
bazi. Do budowy są także używa-
ne witki leszczyny oraz wikliny. 
Jest tu wykorzystywany buksz-
pan i jałowiec. Korowód z palma-
mi wielkanocnymi możemy zo-
baczyć w Bukowinie Tatrzańskiej 
i Lipnicy Murowanej. W rejonie 
podhalańskim odbywają się także 
konkursy na najładniejszą i naj-

większa palmę wielkanocną, któ-
rych tradycja sięga 1958 roku.

Palmy wileńskie – palmy, 
które są chyba najbardziej znane 
na świecie. Ich budowa jest naj-
bardziej skomplikowana i długo-
trwała. Tradycyjnie zbudowane 
są z gałązek wierzby, traw i papie-
ru. Miejscem ich powstawania są 
oczywiście okolice Wilna. Do ich 
budowy wykorzystuje się 50 ga-
tunków suszonych kwiatów, ziół, 
które praktycznie są zbierane 
przez cały rok. Tak zebrany bukiet 
dobiera się kolorystycznie. Palmy 
są uwijane na drewnianych paty-
kach z jednej strony lub dookoła 
z farbowanego lu naturalnego su-
chotnika, mietliczki lub krwawni-
ka oraz innych ziół. Wierzchołek 
palmy to z kolei zespół 11 traw. 
W tworzeniu palm wykorzystuje 
się także kłosy popularnych zbóż.

Palmy występujące w innych 
regionach kraju tez są bardzo bo-
gate, ale przecież nie chodzi o ich 
wygląd, ale o uczczenie Chrystusa 
i jego wjazdu do Jerozolimy.

(Maw), fot. Ilustracyjne 

Tradycyjne palmy kurpiowskie

Tradycje

Ziemia – nasz dom
Kwiecień to nie tylko Święta Wielkanocne, to również kolejna rocznica ustano-
wienia Dnia Ziemi. Ziemia, czyli nasz dom wymaga systematycznej opieki, aby go 
nie stracić

Wszystkim wiadomo, że 22 
kwietnia przypada drugi dzień 
Świąt Wielkonocnych, ale nie 
wszyscy wiedzą, że w tym sa-
mym dniu przypada Światowy 
Dzień Ziemi nazywany również 
Międzynarodowym Dniem Ziemi. 
Główny cel tego święta to ochro-
na ekologiczna naszej planety 
i zwrócenie uwagi wszystkich 
ludzi na promowanie wszelkie-
go rodzaju postaw związanych 
z ochroną środowiska.

Pomysł tego święta zrodził 
się w Stanach Zjednoczonych już 
w 1970 roku, a jego inicjatorem 
był amerykański senator Gay-
lord Nelson. Wtedy to Dzień Zie-

mi obchodzono 21 marca, a mie-
siąc później odbyła się pierwsza 
manifestacja w amerykańskich 
miastach. W 2007 roku w ra-
mach Dnia Ziemi wprowadzono 
Godzinę dla Ziemi, która przy-
padała w ostania sobotę marca. 
Godzina dla Ziemi miała na celu 
zwrócenie uwagi całego społe-
czeństwa na potrzeby energe-
tyczne człowieka. W tym dniu 
wszyscy mieszkańcy naszego 
globu na jedna godzinę wyłącza-
ją swoje urządzenia elektryczne. 
Oficjalnie Światowy Dzień Ziemi 
został uznany przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych w 2010 
roku.

W Polsce Światowy Dzień 
Ziemi jest obchodzony dopiero 
od 1990 roku. Wtedy to powo-
łano instytucje mające na celu 
ochronę środowiska i propago-
wanie ekologicznego stylu ży-
cia. W ramach tego stylu życia 
w wielu jednostkach i instytu-
cjach państwowych prowadzo-
ne są akcję informujące w jaki 
sposób można pomóc naszej 
ziemi, jak żyć ekologicznie i jak 
dbać o środowisko. Pojawiają 
się bardzo często manifestacje 
w polskich miastach mające na 
celu zwrócenie uwagi na oszczę-
dzanie ziemi jako naszej matki 
i naszego domu. Bardzo często 

wolontariusze i harcerze w ten 
dzień prowadzą akcje zalesiania 
i nasadzają drzewa w parkach. 
Również golubscy harcerze włą-
czają się aktywnie w obchody 
tego dnia.

– Harcerze z Hufca Golub-
Dobrzyń od kilkunastu już lat 
włączają się w obchody Świa-
towego Dnia Ziemi. Na terenie 
Nadleśnictwa Golub-Dobrzyn 
sadzimy las, w różnych leśnic-
twach. W tym roku też są plano-
wana nasadzenia. Nasi harcerze 
będą sadzić las w leśnictwie Pa-
liwodzizna już 6 kwietnia. W ak-
cji będzie brać udział około 60 
harcerzy – informuje Szymon 

Wiśniewski, Komendant Hufca 
Golub-Dobrzyń.

W ratowanie naszej Ziemi 
coraz częściej włączają się także 
instytucje państwowe i społecz-
ne różnych krajów świata. Ludzie 
zrozumieli wreszcie, że Ziemia to 
nasz dom, o który trzeba dbać, 
aby służył on ludziom przez wie-
le lat i na wiele pokoleń. Miejmy 
nadzieje, że te działania ludzkie 
powstrzymają degradację środo-
wiska, a rządzący światem zro-
zumieją, że nie można korzystać 
nadmiernie z zasobów natural-
nych środowiska.

Tekst i fot. (Maw)
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Krowia toaleta
ZWIERZĘTA  Krowie placki przejdą do historii? Holenderski 
farmer właśnie rozpoczął testy skonstruowanych przez siebie 
toalet dla krów. Nie jest to wiadomość prima aprilisowa

Przeciętna krowa wydala co-
dziennie od 15 do 20 litrów moczu. 
W kraju tak małym jak Holandia, 
gdzie liczba krów jest olbrzymia, 
taka ilość krowiego moczu jest 
bardzo niebezpieczna dla środowi-
ska. Holandia to drugi największy 
na świecie eksporter żywności. To 

także jedno z państw, które pro-
dukuje najwięcej amoniaku zawar-
tego w moczu krów. Holenderski 
farmer Henk Hanskamp zbudował 
prototyp krowiej toalety. Gospo-
darze podkreśla: – „Krowa nigdy 
nie będzie zwierzęciem do końca 
czystym, ale można nauczyć ją, by 

chodziła do toalety”.
Jak działa krowi urynał? To 

pojemnik umieszczony naprze-
ciwko stanowiska karmienia i za 
krową. Po tym, gdy krowa skończy 
jeść, robotyczne ramie stymuluje 
nerw nieopodal wymion. Stymula-
cja ta wyzwala w krowie potrzebę 
oddania moczu. Holender zaczął 
testy od swoich krów. 7 z 58 krów 
poddanych próbom nie potrze-
buje już stymulacji nerwu i same 
nauczyły się korzystać z toalety. 
Obora stała się czystsza, a stan 
zdrowia zwierząt poprawił się. Dla 
holenderskiego farmera wynalazek 
był konieczością. Rząd wprowadził 
ograniczenia produkcji zwierzęce-
go amoniaku. Toalety mają trafić 
na rynek w 2020 roku.

(pw)
fot. ilustracyjne

Oświata

Walczą także o szkoły
Samorząd rolniczy zazwyczaj pochyla się nad tematami dotyczącymi rolnictwa. 
Czasami jednak opiniuje lub wnioskuje w sprawach nie bezpośrednio związa-
nych z tymi działami. Tym razem wniosek dotyczy wiejskich szkół.

W ostatnich miesiącach poja-
wia się wiele informacji o tym, że 
gminy reformując sieć szkół, zamy-
kają mniejsze szkoły. Izba Rolni-
cza proponuje, by rząd uwzględnił 
specyfikę wiejskich szkół i podniósł 
subwencję przekazywaną gminom. 

Samorząd rolniczy swoją prośbę 
motywuje głównie spadającą liczbą 
uczniów oraz wzrastającymi kosz-
tami. Obecnie utrzymanie jedne-
go ucznia przez rok statystycznie 
kosztuje 30-40 tys zł. Subwencja 
wynosi niespełna 10 tys zł.

Likwidacje małych szkół mogą 
blokować kuratoria, ale i na to jest 
sposób. Wystarcza, że gmina two-
rzy ze szkoły filię, a taką łatwo „wy-
ciąć” przy pomocy uchwały rady 
gminy.

(pw)

KRUS

Nie daj się wkręcić
W 2019 roku KRUS będzie chciał ograniczyć liczbę wy-
padków z użyciem maszyn rolniczych dzięki kampa-
nii prewencyjnej „Nie daj się wkręcić”.

W 2018 roku doszło do 5 124 
wypadków związanych z obsługą 
maszyn rolniczych. Najbardziej 
niebezpieczna jest praca z ciągni-
kami rolniczym, następnie z piła-
mi tarczowymi i łańcuchowymi. 
Co trzeci z wypadków polegał na 
pochwyceniu lub uderzeniu przez 
ruchome części maszyn. Najczę-

ściej do wypadków dochodzi z po-
wodu nieostrożności i pośpiechu. 
Czasami rolnik bywa wciągnięty 
przez ruchome części maszyn, po-
nieważ nosi zbyt zwiewne ubranie. 
Wystarczy, że maszyna pochwyci 
rąbek koszuli i tragedia gotowa.

– Przyczyną wypadków 
z udziałem maszyn i urządzeń był 

także zły stan techniczny maszyn 
i urządzeń rolniczych: brak napraw 
i konserwacji, brak właściwych 
osłon i zabezpieczeń ruchomych 
części, stosowanie materiałów za-
stępczych przy naprawach, a także 
eksploatacja tzw. domowych sa-
moróbek oraz zły stan nawierzchni 
podwórzy i ciągów komunikacyj-
nych – czytamy w zestawianiach 
KRUS.

Na stronie internetowej KRUS 
jest dostępna krótka ankieta, któ-
ra pozwala na określenie stopnia 
bezpieczeństwa gospodarstwa pod 
kątem użycia maszyn rolniczych.

(pw)

Uprawy

Chronić rośliny i nie szkodzić
Wiosna to czas stosowania środków ochrony roślin. Pamiętajmy o stosowaniu 
podstawowych zasad, dzięki którym unikniemy szkodzeniu przyrodzie oraz 
ewentualnych kar.

Szczegółowe zapisy dotyczą-
ce stosowania środków ochrony 
roślin pochodzą z rozporządzenia 
ministra rolnictwa. Zgodnie z nimi 

nie można stosować sprzętu na-
ziemnego do środków ochrony ro-
ślin w odległości mniejszej niż 20 
metrów od pasiek. Opryskiwacze 

ciągnikowe lub samobieżne można 
stosować za to w odległości co naj-
mniej 3 m od krawędzi jezdni dróg 
publicznych, z wyłączeniem dróg 

publicznych zaliczanych do kate-
gorii dróg gminnych oraz powiato-
wych. Opryskiwacze powinny tak-
że zachować tą samą odległość od 
zbiorników i cieków wodnych oraz 
terenów nieużytkowanych rolniczo, 
innych niż będących celem zabiegu 
z zastosowaniem środków ochro-
ny roślin. Warto także uważać na 
wiatr. Jeśli jego prędkość przekra-
cza 4 m/s, wówczas nie ma sensu 
ich stosowania.

Nie mniej ważne jest zadba-
nie o sam sprzęt. Pierwsze badanie 
nowego sprzętu przeprowadza się 
nie później niż po upływie 5 lat od 
dnia jego nabycia. Aby zapewnić 
prawidłowe stosowanie środków 
ochrony roślin, do zabiegów można 
używać wyłącznie sprzętu spraw-
nego technicznie oraz prawidłowo 
skalibrowanego.

(pw)

Smaki regionu
12 maja po raz 19. panie z kół gospodyń z całego re-
gionu rywalizować będą w konkursie „Nasze Kulinar-
ne Dziedzictwo Smaki Regionów”.

Konkursy

Konkurs ma szczytny cel – 
poszukiwanie i popularyzacja 
tradycyjnych przepisów związa-
nych z Kujawami i Pomorzem. 
Do konkursu zaproszone są 
mieszkanki wsi, ale także szko-
ły gastronomiczne, restauracje 
oraz pasjonaci gastronomii. Aby 
dotrzeć do finału, który odbywać 
się będzie w podbydgoskim Mi-
nikowie, należy wypełnić kartę 
zgłoszeniową. Możliwe jest wy-
stawienie potrawy w dwóch ka-
tegoriach. Pierwsza to najlepszy 

regionalny produkt żywnościowy: 
produkt pochodzenia zwierzęce-
go, roślinnego, napoje oraz pro-
dukt mieszany. Druga kategoria 
to najlepsza potrawa regionalna. 
Kapituła konkursu oceni potra-
wy i wyłoni zwycięzców. Ważne, 
by kartę zgłoszeniową wysłać do 
10 kwietnia. Konkurs organizuje 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego i to na jego 
stronie internetowej znajdziemy 
zgłoszenie.

(pw), fot. ilustracyjne

Luka w lekach?
Sterydy i inne leki, które stosuje się w leczeniu zwie-
rząt gospodarskich wciąż nie są pod pełną kontrolą 
– ostrzega Najwyższa Izba Kontroli.

Zwierzęta

Leki anaboliczne, psychotro-
powe i inne wykorzystywane do 
leczenia zwierząt mogą być nie-
bezpieczne dla ludzkiego zdrowia. 
Wykrycie afery związanej ze sto-
sowaniem nielegalnie sterydów 
w hodowli dodatkowo uderza 
ekonomicznie w rolników. Spa-
da zaufanie konsumentów oraz 
eksport. Najwyższa Izba Kontroli 
w swoim raporcie z marca tego 
roku wskazuje na rozbieżności 
w interpretacji obowiązujących 
przepisów ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii w związku 
z przepisami ustawy Prawo far-
maceutyczne. Uznano, że Głów-
ny Lekarz Weterynarii wyparł 
problem nadzoru nad lekami na 
stronę Inspekcji Farmaceutycznej. 
Tymczasem Inspekcja Farmaceu-
tyczna nie posiada uprawnień do 
kontroli stosowania produktów 

leczniczych weterynaryjnych. 
NIK zauważa także, że Inspekcja 
Weterynaryjna nie dysponowa-
ła informacjami o dynamicznie 
wzrastającej wartości sprzedaży 
produktów o działaniu anabolicz-
nym hormonalnym, odurzającym 
i psychotropowym.

Rynek leków weterynaryj-
nych rośnie w niesamowitym 
tempie. W ciągu dwóch lat, mię-
dzy 2014 i 2016 rokiem wzrost 
sprzedaży leków wyniósł 250%! 
W ślad za tym nie poszły jednak 
środki finansowe na kontrolę. NIK 
obliczyła, że  dany zakład leczni-
czy dla zwierząt może być obję-
ty  kontrolą średnio raz na 10 lat, 
mimo że okres przechowywania 
dokumentacji lekarsko-wetery-
naryjnej wynosi 5 lat od dnia jej 
sporządzenia.

(pw)
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Co? Gdzie? Kiedy?Przyjacielska wizyta
BIBLIOTEKI  Biblioteka golubska prowadzi współpracę z wie-
loma instytucjami, którym nie jest obca szeroko pojęta kultu-
ra. Jedną z nich jest Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Go-
lubiu-Dobrzyniu istnieje od wielu 
lat. Pensjonariusze tego ośrodka 
w ramach swoich zajęć kultural-
nych chętnie korzystają z wiedzy 
i doświadczenia pracowników go-
lubskiej biblioteki, która specjalnie 
dla nich prowadzi szereg zajęć kul-
turalnych.

W ramach tych zajęć pod-
opieczni DPS wraz z bibliotekarza-
mi postanowili odwiedzić pobliskie 
miasteczko, czyli Wąbrzeźno. W ra-
mach wycieczki uczestnicy spotkali 
się z władzami samorządowymi 
miasta, czyli burmistrzem i jego 
zastępcą, którzy pokrótce przed-
stawili swoje miasto. Goście z Golu-

bia-Dobrzynia zwiedzili także rynek 
wąbrzeski, który w ostatnich latach 
przeszedł gruntowną  moderni-
zację. Jednak głównym punktem 
programu była książnica wąbrze-
ska, czyli biblioteka publiczna. Tu 
spotkało ich ciekawe przywitanie. 
Po zasobach biblioteki oprowadza-
ła naszych wycieczkowiczów Alek-
sandra Kurek – dyrektor biblioteki, 
która pochwaliła się nowym bu-
dynkiem i poszczególnymi działa-
mi. W trakcie pobytu w książnicy 
można było wziąć udział w grze 
planszowej specjalnie przygotowa-
nej dla golubiaków.

Wizyta w Wąbrzeźnie na pew-
no była ciekawą odskocznią kultu-
ralną dla mieszkańców golubskiego 
DPS-u i jednocześnie może w przy-
szłości przynieść inne pozytywne 
efekty tej współpracy kulturalnej.

(Maw), Fot. Nadesłane

Biblioteki

Oko w oko z Moniką Wiśniewską
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi szereg 
działań mających na celu przybliżenie mieszkańców do książki. Tym razem było 
to spotkanie z autorką młodego pokolenia.

W połowie marca w golub-
skiej bibliotece odbyło się spotka-
nie z Moniką Wiśniewską. Jest to 
jedna z autorek młodego poko-
lenia, która pisze książki właśnie 
dla młodego czytelnika. Pisarka 
jest autorką książki pt. „Polska 
dziewczyna w Pogoni za Angiel-
skim Snem”. Książka o tyle cieka-

wa, że opowiada fakty z prawdzi-
wego życia, które przeszła właśnie 
autorka.

Jej cichym marzeniem była 
chęć wyjazdu i zamieszkania 
w „wymarzonym raju” jak się jej 
wydawało, czyli w Wielkiej Bry-
tanii. Jej marzenie się spełniło, 
gdyż wyjechała do tego kraju już 

w 2004 roku. Czy faktycznie to 
jest wymarzony raj dla młodych 
ludzi? O tym można się dowie-
dzieć, czytając jej książkę. Do-
wiemy się tam jakie przeszkody 
trzeba pokonać na obczyźnie. Ile 
trzeba determinacji, aby osiągnąć 
sukces na obczyźnie. Przekonamy 
się też czy po dłuższym okresie 
czasu zamieszkiwania w nowym 
kraju jesteśmy swoi czy też obcy. 
To wszystko zobaczymy poprzez 
pryzmat „Polskiej Dziewczyny”.

Autorka na spotkaniu odpo-
wiadała na wiele pytań nie tylko 
młodych ludzi, którzy podobnie 
jak ona pragną tam ułożyć swo-
je życie. Pytania były też bar-
dzo prozaiczne i poruszały wiele 
spraw, z którymi młody człowiek 
może się spotkać, żyjąc w obcym 
kraju.

(Maw)
Fot. Nadesłane

 Golub-Dobrzyń
 Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza wszystkich zainteresowanych do 

dołączenia do grupy taneczno-baletowej. Jeśli chcesz poznać technikę tańca współ-
czesnego, podstawy baletu czy modern jazzu, a przede wszystkim dobrze się bawić, 
przyjdź na zajęcia. Zajęcia w grupach prowadzi Karolina Kopeć. Lekcje odbywają się 
we wtorki: grupa 5-7 lat godz. 17.30-18.15; grupa 8-12 lat godz. 18.15-19.30 i grupa 
powyżej 12 lat godz. 19.30-20.30. DK zaprasza do Sali Lustrzanej na ul. Hallera 13.

 Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza na Śmieszny Stand-Up: RESZELA/
GAJDA/LEŚNIOWSKI; Data: 02.04.2019 Godz. 19:00; Bilety: 30,00 zł przedsprzedaż/
rezerwacje; 40,00 zł w dniu występów; Bilety do nabycia: sekretariat DK - 56 683 24 
08. Stand up – forma komedii która gra w otwarte karty, na widno porusza to o czym 
ludzie boją się mówić. Może być wulgarny, ale nie musi, szokuje, śmieszy, dziwi, bawi, 
zaskakuje! Nic dodać nic ująć. Jazda bez trzymanki!!! Wiek 18+!!! W skład grupy wy-
stępującej wchodzą: Bartosz Gajda – były członek Kabaretu Łowcy.B, dojrzały komik 
z bardzo abstrakcyjnym poczuciem humoru. Trafne puenty, zabawne spostrzeżenia, 
prześmieszne anegdoty… cały on. Wystarczy być na występie, resztą zajmuje się on 
– a dobry z niego opiekun widza. Paweł Reszela – Jeden z pierwszych standup’erów 
w naszym kraju, nie licząc Tadeusza Drozdy. Uczestnik pierwszej edycji programu „Za-
bij mnie śmiechem” emitowanego w telewizji Polsat. Osoba o urodzie awangardowej, 
chamski, ale piekielnie śmieszny. Wojciech Leśniowski - Członek Zielonogórskiego 
Klubu Komedii, wulkan energii, którą zaraża innych. Dzięki tej osobie widzowie zapo-
minają o codzienności i w pełni oddają się zabawie. Lubi to co robi, a robi to co lubią 
inni np. Taki Krzysiek z Kwidzyna.

 Lipno
 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza 12 maja na godz. 17.00 na naj-

nowszy projekt kabaretu PARANIENORMALNI p.t. Vip Tour. „Paranienormalni bacznie 
obserwują zjawiska obyczajowe i społeczne, fenomeny popkultury i przyrodę, relacje 
damsko-męskie, absurdalne postacie i sytuacje z życia codziennego to tematy, które 
pojawiają się w ich żartach, natomiast konsekwentnie nie uprawiają satyry politycznej 
oraz nie dotykają tematów religii. Bilety w wyjatkowej cenie 60 zł juz do nabycia w se-
kretariacie MCK przy ul. Piłsudskiego 22.

 MCK Lipno ogłasza 64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. W tym roku 
eliminacje dla powiatu lipnowskiego odbędą się 14 kwietnia 2019 w Cen-
trum Kultury Browar B, w sali kameralnej. Zgłoszenia przyjmowane są do  
1 kwietnia 2019. Regulamin i karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.ckbro-
warb.pl/64-ogolnopolski-konkurs-recytatorski.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. Kon-
kurs prowadzony jest w formie czterech turniejów: turniej recytatorski; Turniej „wywie-
dzione ze słowa”; Turniej teatrów jednego aktora; Turniej poezji śpiewanej. Warunkiem 
uczestnictwa jest przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu, 
którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach. Zgłosze-
nie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie 01.04.2019. w Miejskim 
Centrum Kulturalnym w Lipnie bądź w Centrum Kultury Browar B. we Włocławku.

 Wąbrzeźno
 26 maja 2019 r. o godzinie 18.00 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na koncert 

znanego, polskiego wokalisty Andrzeja Rybińskiego. Artysta jest wybitnym piosenka-
rzem i muzykiem, a także aranżerem i kompozytorem. Większość piosenek jest jego 
własną kompozycją, a najbardziej lubi je wykonywać na gitarze. Kto z nas nie pamięta 
takich utworów, jak „Nie liczę godzin i lat” czy „Za każdą cenę”. Stare przeboje do dzi-
siejszego dnia porywają publiczność do tańca. Andrzej Rybiński koncertował w Polsce 
oraz za granicą, niemal we wszystkich zakątkach świata. Skomponował kilka utworów 
dla dam polskiej sceny, m. in. Edyty Geppert, Zdzisławy Sośnickiej oraz Alicji Ma-
jewskiej. Bilety w cenie 35 zł/os. i 30 zł/os. grupowy (grupa od 15 osób) do nabycia 
w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00.  do 15 maja 2019 r. A więc drodzy 
Państwo jeżeli nie macie jeszcze koncepcji na upominek dla swoich mam z okazji ich 
święta – to bilet na to muzyczne spotkanie będzie dobrym pomysłem.

 Po raz kolejny znani polscy aktorzy wystąpią na scenie Wąbrzeskiego Domu 
Kultury. Tym razem 5 kwietnia o godz. 18.00 w przedstawieniu „Kłamstwo” Floriana 
Zellera. Reżyserem spektaklu jest Wojciech Malajkat.

Dwie pary małżeńskie, dwie pary przyjaciół, dwie pary kochanków, a ich nadal tyl-
ko czworo, jak to jest możliwe? Wszystko – z ogromną dozą humoru – wyjaśni się 
podczas spektaklu. Metaforycznie udało się połączyć Bergmanowskie „Sceny z życia 
małżeńskiego” z kilkoma komediami Woody`ego Allena. Oczywiście sztuka nie jest 
jedynie słowną ekwilibrystyką, zawiera również racjonalny, ale i filozoficzny podtekst. 
To intelektualna rozgrywka między dwiema parami uroczych i jakże przy tym zakła-
manych ludzi. Wspaniała reżyseria i świetna obsada aktorska z pewnością pomogą 
Państwu zobaczyć w scenicznym lustrze sztuki – opary absurdu i kłamstw jakie na co 
dzień towarzyszą nam w życiu.Bilety w cenie 65 zł/os. i grupowy 60 zł/os. (grupa od 
15 osób). Rezerwacje w kasie WDK od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 16.00 
do dnia 1.03.2019 r.

 Rypin
 7 kwietnia 2019 r. o godz. 18.00 na scenie w sali widowiskowej Rypiń-

skiego Domu Kultury przy ul. Warszawskiej 8 wystąpi Mateusz Ziółko. Bilety  
w cenie 95 zł parter i 70 zł balkon dostępne będą wkrótce. Podobnie szczegóły koncer-
tu. Koncert odbędzie się pod patronatem medialnym tygodnika CRY.

 RDK zaprasza na „Skok w bok” - spektakl teatru Capitol - 16 czerwca 2019 r. Dwie 
pary z długoletnim stażem planują kolejne wspólne wakacje. Ta sama willa, te same 
atrakcje, no i oczywiście niestety partner także ten sam. Aby więc tym razem urlop nie 
był nudny, mężowie postanawiają urozmaicić sobie letni wypoczynek i namówić żony 
do spędzenia wakacji oddzielnie. Tylko jakich argumentów powinni użyć, by ich chytry 
plan się ziścił? Ich obawy są jednak przedwczesne. Szybko okazuje się, że pań wcale 
nie trzeba do tego pomysłu przekonywać… Jak zamierzają ten urlop spędzić mężo-
wie? A w jaki sposób będą wypoczywać ich małżonki? I na koniec – najważniejsze 
pytanie! Dlaczego wybór miejsca docelowego ma aż tak ogromne znaczenie?

Komedia „Skok w bok”, autorstwa Donalda Churchilla i Petera Yeldhama, wysta-
wiana była z dużym powodzeniem na londyńskim West Endzie. Ogromną popular-
nością cieszyła się także  we Francji, w Niemczech oraz w RPA. Teraz pora na Polskę! 
16 czerwca 2019 r. godz. 16.00 i 19.00. Cena biletu: 95 zł.parter, 70 zł.balkon, sala 
widowiskowo-kinowa RDK, ul. Warszawska 8, Rypin. Sprzedaż biletów w kasie kina - 
Rypiński Dom Kultury oraz online: www.rdk.bilety24.pl.

oprac. (ak)



04.04.2019-10.04.2019

To prawdziwa klasyka i film godny polecenia dla miłośników ga-
tunku science-fiction. Ale Transformers to także film ze świetnymi 
elementami kina akcji, a niekiedy nawet komedii. Jeżeli dodamy od-
niesienie do słynnego komiksu, a w obsadzie wspomnimy Shię La-
beoufa i Megan Fox oraz słynnego Michaela Bay’a za kamerą, mamy 
dopełnienie pozycji obowiązkowej. Ocena 7,3 w serwisie Filmweb też 
świadczy o wartości Transformersów. Historię młodego Sama Wi-
twicky’ego, który wchodzi w posiadanie samochodu – autobota, nie 
mniej słynnego Bumblebee, znamy chyba wszyscy, więc nie ma co 
się rozpisywać. Pierwsza część Transformersów w TV to okazja do 
obejrzenia świetnego filmu po raz 156. dla fanów, albo do zapozna-
nia się z nielubianą (być może niesłusznie) konwencją S-F. Tak czy 
siak, musisz to zobaczyć! 

Transformers
TVN  |  Piętek 20:00  |  Sobota 23:10



Czwartek, 4 kwietnia 2019

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 147 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 458 - serial
08:00 Wiadomości 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 51 s. 4 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 103 
  s. 8 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 67 
  s. 5 - serial
11:30 Korona królów odc. 200 - serial
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda
12:40 To się opłaca 
12:55 Mały zwierzak w dzikim świecie 
  odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 459 - serial
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm!
16:05 Wieczna miłość odc. 148 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3463
18:30 Korona królów odc. 201 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Alarm!
20:35 Ojciec Mateusz odc. 269 
  s. 21 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas 
23:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 47
23:50 Ocaleni odc. 54 
00:55 Tanie dranie - Moroz  
  i Kłopotowski komentują świat 
  odc. 93 

05:55 Ukryta prawda odc. 527 - serial
06:55 Sąd rodzinny odc. 47 - serial
07:50 Szpital odc. 245 - serial
08:45 Big Brother odc. 13
09:40 Doradca smaku odc. 16 s. 10
09:50 Big Brother Pobudka odc. 14
09:55 Zakochani po uszy odc. 47 
  - serial
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 54 - serial
12:35 Doradca smaku odc. 24 s. 9
12:45 Ukryta prawda odc. 309 - serial
13:45 Big Brother Popołudnie odc. 14
13:50 Sąd rodzinny odc. 48 - serial
14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
  odc. 85 - serial
15:50 Szpital odc. 246 s. 7 - serial
16:50 Big Brother Podwieczorek 
  odc. 14
16:55 Gotowe na wszystko odc. 15 
  s. 4 - serial
17:50 Przyjaciele odc. 7 s. 6 - serial
18:20 Singielka odc. 25
18:55 Singielka odc. 26
19:30 Zakochani po uszy odc. 48 
  - serial
20:00 Big Brother odc. 14
21:00 Miłość na zamówienie - komedia
23:05 Big Brother Nocą odc. 12
23:40 Wyrolowani - komedia
01:45 Moc magii odc. 445

06:00 Buffy: postrach wampirów 
  odc. 6 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
  odc. 21 - serial
07:35 Dragon Ball Super odc. 4 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 90
09:00 Septagon odc. 56 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
  odc. 57
11:25 Anatomia głupoty odc. 9 - serial
11:55 Mecenas Lena Barska 
  odc. 8 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 152 
  - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 80
15:00 Policjantki i policjanci odc. 517 
  - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 54 
  - serial
17:00 Joker odc. 54
18:00 Septagon odc. 57 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 518 
  - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 280 - serial
21:00 Nasza niania jest agentem 
  - komedia
23:00 Ameryka pod ostrzałem 
  odc. 3 - serial
00:05 Ameryka pod ostrzałem 
  odc. 4 – serial

06:00 Słodka miłość odc. 14

07:05 Zbuntowany anioł odc. 192

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 174 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 23 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 39 

  s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

  odc. 3 s. 7 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

  odc. 4 s. 7 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 12 s. 5 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 13 s. 5 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 50 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 23 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 24 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 174 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 175 s. 4 - serial

20:00 Wakacje Jasia Fasoli - komedia

21:55 Twarda laska - komedia

23:55 American Pie: księga miłości 

  - komedia

01:50 Chłopcy pani Brown odc. 3 

  s. 2 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1458

08:40 Listy naszych czytelników - film

09:15 W sumie rodzina - komedia

11:00 Noce i dnie odc. 9 - serial

12:05 Noce i dnie odc. 10 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1458

13:25 Taśmy Kultury odc. 7

13:35 Taśmy Kultury odc. 8

14:00 Kontrakt - film

16:05 Nadzieja - dramat

18:00 Mały lalkarz - film

19:00 Teledyski

19:20 Pegaz odc. 122

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 139

20:25 Sprawa Moranta - film

22:20 Koło pióra odc. 5

22:45 Świątynie kultury odc. 5 - serial

23:30 Scena klasyczna odc. 47

06:50 Był dzień odc. 522

06:55 Dziennik telewizyjny

07:45 Czarne chmury odc. 4 - serial

08:50 Wielcy znani i nieznani 

  odc. 1 - film

09:45 Po PRL-u odc. 5

10:25 Sensacje XX wieku odc. 172

11:05 Amerykańska broń odc. 4 - film

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 9

12:20 Czas honoru odc. 14 s. 2 - serial

13:20 Grecka odyseja Joanny Lumley 

  odc. 2 - film

14:20 Bizancjum: opowieść o trzech 

  miastach odc. 3 - film

15:20 Zaginiona flota Kolumba - film

16:25 Racławice 1794 - film

17:50 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:25 Taśmy bezpieki odc. 75

18:50 Polska Kronika Filmowa odc. 9

19:05 Czarne chmury odc. 5 - serial

20:05 Instynkt przetrwania odc. 2 - serial

21:00 Opowieść o Chinach odc. 2 

  - serial

22:05 Spór o historię odc. 163

22:40 Szerokie tory odc. 151

23:20 Tajne akta III Rzeszy odc. 2 

  - serial

00:20 Sensacje XX wieku odc. 7

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:45 Przygody Mobilków odc. 8 - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Wbrew wszelkim przeciwnościom 
  - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Błogosławiony męczennik - film
14:00 Miłość odnajdzie cię wszędzie 
  - film 
15:30 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
15:40 Przegląd tygodnika rodzin 
  katolickich „Źródło”
15:45 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
  i świat
16:35 Porady medyczne bonifratrów
17:00 Modlitwa w intencji rodzin 
  i obrony życia poczętego 
  w Sanktuarium św. Józefa 
  w Kaliszu
19:25 40 dni ze św. Gerardem
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
  - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Przyroda i ludzie
22:30 Z wędką nad wodę w Polskę 
  i świat
23:00 Sanktuarium św. Anny w Auray 
  - film
23:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial

05:50 Na dobre i na złe odc. 738 
  - serial
06:45 Operacja Zdrowie! odc. 22
07:15 Na sygnale odc. 33 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 23
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 330
11:25 Rodzinka.pl odc. 147 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2036 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 58 - serial
14:10 Na dobre i na złe odc. 738 
  - serial
15:10 Górski lekarz odc. 67 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada 
17:15 Więzień miłości odc. 33 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 41 s. 2 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 24
19:10 Muzeum polskiej piosenki odc. 9
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 60
19:35 Barwy szczęścia odc. 2036 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2037 
  - serial
20:45 Dance Dance Dance odc. 9
21:55 Dance Dance Dance odc. 10
23:00 Big Music Quiz odc. 3
00:00 Na sygnale odc. 226 - serial
00:30 Uziemieni - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 19 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2427

11:00 Ukryta prawda odc. 1018 - serial

12:00 Szpital odc. 907 - serial

13:00 Szkoła odc. 670 - serial

14:00 19+ odc. 371 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 3

15:30 Szkoła odc. 671 - serial

16:30 19+ odc. 372 - serial

17:00 Szpital odc. 908 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1019 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5633

20:10 Doradca smaku odc. 20 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2853 - serial

20:55 Milionerzy odc. 251

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 19

22:30 Wkręceni - komedia

00:30 Odwróceni. Ojcowie i córki 

  odc. 6 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 696 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 697 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 110 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 873 - serial
12:00 Gliniarze odc. 154 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 855 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2857 
  - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 901 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4122
16:30 Na ratunek 112 odc. 324 - serial
17:00 Gliniarze odc. 314 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2858 
  - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 421 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 136 s. 12
21:10 Przyjaciółki odc. 152 s. 13 - serial 
22:15 Ślad odc. 51 - serial
23:20 Mój chłopak się żeni - komedia
01:40 Grey’s Anatomy: Chirurdzy 
  odc. 149 - serial 

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1253

07:00 Strażnik Teksasu odc. 165 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 24 

  s. 3 - serial

09:00 Gwiazdy kabaretu odc. 6

10:00 Galileo odc. 163

11:00 V.I.P. odc. 8 s. 4 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 19 - serial

12:30 Miodowe lata odc. 20 - serial

13:05 Miodowe lata odc. 21 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 4 - serial

14:15 MacGyver odc. 45 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 63 - serial

16:15 Drużyna A odc. 11 - serial

17:15 Paulina odc. 56 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 22 - serial

18:50 Miodowe lata odc. 24 - serial

19:25 Miodowe lata odc. 25 - serial

20:00 Galileo odc. 164

21:00 CSI: Cyber odc. 9 - serial

21:55 CSI: Cyber odc. 10 - serial

22:55 Impas - thriller

00:45 STOP Drogówka odc. 97

07:15 Shimmer i Shine odc. 53 - serial
07:40 Smerfy odc. 196 - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 100 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 9 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 33 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 52 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 21 - serial
09:15 Wielka podróż Bolka i Lolka 
  odc. 15 - serial
09:30 Domisie odc. 388
10:00 Nieziemscy odc. 7
10:15 Strażak Sam odc. 12 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 4 s. 5 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 4 s. 3 - serial
10:45 Robot Trains odc. 2 - serial
11:05 Wissper odc. 9, 10 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 21 s. 4 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 35 - serial
12:20 Między nami bocianami 
  odc. 12 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 115 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 61 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 34 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 1 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 9 - serial
13:55 Zaczarowany świat odc. 3 - serial
14:10 To Timmy odc. 16 - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 16 - serial
14:40 Tabaluga odc. 3 - serial
15:10 Nieziemscy odc. 7
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 37 - serial
15:40 Domisie odc. 389
16:10 Nela - mała reporterka odc. 44
16:25 Billy kot odc. 9 - serial
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
  odc. 35 - serial
17:25 Robot Trains odc. 3 - serial
17:45 Wissper odc. 11, 12 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 22 s. 4 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 16 - serial
19:00 Smerfy odc. 198 - serial
19:25 Stacyjkowo odc. 85 - serial
19:35 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 75 - serial
19:45 Bella i Sebastian odc. 35 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 244
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 23 
  - serial
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 148 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 459 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 52 s. 4 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 104 
  s. 8 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 68 
  s. 5 - serial
11:30 Korona królów odc. 201 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:33 Agropogoda
12:35 Bo ja wybieram zdrowie odc. 6
12:55 Mały zwierzak w dzikim świecie 
  odc. 4 - serial
14:00 Elif odc. 460 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość odc. 149 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3464
18:30 Korona królów - taka historia… 
  odc. 29
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
  odc. 57 s. 4
21:30 Uciekinier - dramat
23:50 Wiktoria odc. 11 s. 2 - serial
00:50 El Príncipe - dzielnica zła 
  odc. 26 - serial

05:55 Ukryta prawda odc. 528 - serial

06:55 Sąd rodzinny odc. 48 - serial

07:50 Szpital odc. 246 s. 7 - serial

08:45 Big Brother odc. 14

09:40 Doradca smaku odc. 24 s. 9

09:50 Big Brother Pobudka odc. 15

09:55 Zakochani po uszy odc. 48 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy 

12:10 19+ odc. 55 - serial

12:45 Ukryta prawda odc. 310 - serial

13:45 Big Brother Popołudnie odc. 15

13:50 Sąd rodzinny odc. 49 - serial

14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 86 - serial

15:50 Szpital odc. 247 - serial

16:50 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 15

16:55 Gotowe na wszystko odc. 16 

  s. 4 - serial

17:50 Przyjaciele odc. 8 s. 6 - serial

18:20 Singielka odc. 27

18:55 Ugotowani odc. 3 s. 10

20:00 Big Brother odc. 15

21:00 Naga broń 2 1/2 - komedia

22:50 Kontrabanda - film

01:20 Moc magii odc. 446

06:00 Buffy: postrach wampirów 
  odc. 7 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
  odc. 22 - serial
07:35 Dragon Ball Super odc. 5 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 91
09:00 Septagon odc. 57 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
  odc. 58
11:25 SuperPies odc. 13
11:55 Mecenas Lena Barska 
  odc. 9 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 153 
  - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 198
15:00 Policjantki i policjanci odc. 518 
  - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 55 
  - serial
17:00 Joker odc. 55
18:00 Septagon odc. 56 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 519 
  - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 18
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 277 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 278 - serial
23:05 Gallows Hill - horror
00:55 Zagadkowe zgony odc. 5 – serial

06:00 Słodka miłość odc. 15

07:00 Zbuntowany anioł odc. 193

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 175 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 24 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 40 

  s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 4 

  s. 7 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 5 

  s. 7 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 13 s. 5 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 14 s. 5 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 51 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 24 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 25 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 175 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 176 s. 4 - serial

20:00 Likwidator - film

22:10 W pogoni za zemstą - film

00:10 Bez litości odc. 5 - serial

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1415

08:35 Co mówią lekarze - film

09:10 Nadzieja - dramat

11:00 Noce i dnie odc. 11 - serial

12:05 Noce i dnie odc. 12 - serial

13:10 Ja gorę! - komedia

13:45 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1415

14:10 Hollywood in Vienna - A Tribute 

 to Alexandre Desplat - koncert

16:00 Niemcy - dramat

18:00 Piano - film

18:50 Teledyski

19:30 Koło pióra odc. 5

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do filmu odc. 137

20:25 Daleko od nieba - dramat

22:20 Za młodzi na śmierć  

  odc. 6 - serial

23:25 Tygodnik kulturalny

00:15 Boleś - film

06:50 Był taki dzień odc. 523

06:55 Dziennik telewizyjny 

07:45 Czarne chmury odc. 5 - serial

08:40 Marzyciele odc. 24

09:15 Racławice 1794 - film

10:40 Sensacje XX wieku odc. 173

11:15 Historia jedzenia po amerykańsku 

  odc. 4 - serial

12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 9

12:20 Czas honoru odc. 15 s. 2 - serial

13:20 Krajobrazy Dzikiego Zachodu 

  odc. 2 - serial

14:20 Odkryć tajemnicę odc. 1 - serial

15:20 Szkocki sen o Kanadzie - film

16:25 Golgota Wschodu - stacja Katyń

17:45 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 1 - serial

18:15 Ex libris 

18:35 Polska Kronika Filmowa odc. 9

18:50 Czarne chmury odc. 6 - serial

19:55 Burmistrz Niepodległości - film

21:00 Zaginiony świat Aleksandra 

  Wielkiego odc. 2 - serial

22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 

  w DTV odc. 70

22:35 Szerokie tory odc. 91

23:15 Instynkt przetrwania odc. 2 - serial

00:05 Sensacje XX wieku odc. 8

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
08:45 Jezus - królestwo bez granic 
  - serial
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
  i świat 
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Iluminator - film
11:15 100 cudownych miejsc na 
  świecie - serial
11:25 Głos Polski
11:35 Ziemia Święta - ziemia 
  bez chrześcijan - film
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Eksodus - Droga Narodu 
  Wybranego - film
14:20 Święty na każdy dzień
14:25 Mała Nellie od Świętego Boga
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
17:00 Misjonarze Afryki - Ojcowie Biali 
  odc. 3
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
  tygodniu
19:30 Opowieści Theo odc. 2 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ziemia obiecana odc. 28 - serial
22:40 Siedem - cztery - film
23:35 Ja głuchy - film

05:50 Egzamin z życia odc. 32 - serial
06:45 Podróże z historią odc. 45 s. 5
07:20 Na sygnale odc. 34 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 24
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 331
11:25 Rodzinka.pl odc. 148 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2037 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 59 - serial
14:00 Coś dla Ciebie odc. 196
14:30 Operacja Zdrowie! odc. 22
15:10 Górski lekarz odc. 68 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 34 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 42 s. 2 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 25
19:15 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 21
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 56
19:35 Barwy szczęścia odc. 2037 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2038 
  - serial
20:45 O mnie się nie martw odc. 123 
  s. 10 - serial
21:45 Rodzinka.pl odc. 257 - serial
22:20 La La Poland odc. 15 s. 2
22:50 Operacja Samum - film
00:35 Biały aligator - thriller

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 20 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2428

11:00 Ukryta prawda odc. 1019 - serial

12:00 Szpital odc. 908 - serial

13:00 Szkoła odc. 671 - serial

14:00 19+ odc. 372 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 3

15:30 Szkoła odc. 672 - serial 

16:30 19+ odc. 373 - serial 

17:00 Szpital odc. 909 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 1020 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5634

20:00 Transformers - film

23:00 Królestwo - thriller

01:15 Kuba Wojewódzki odc. 19 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 SuperPies odc. 17
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 698 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 111 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 874 - serial
12:00 Gliniarze odc. 155 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 856 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2858 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 902 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4123
16:30 Na ratunek 112 odc. 325 - serial
17:00 Gliniarze odc. 315 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2859 
  - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 422 - serial
20:05 Dancing with the Stars. Taniec 
  z gwiazdami odc. 89
22:05 PolandJa - komedia
00:25 Nic nie widziałem, nic  
  nie słyszałem - komedia
02:35 Tajemnice losu odc. 3256

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1254

07:00 Strażnik Teksasu odc. 166 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 25 

  s. 3 - serial

09:00 Nokaut odc. 5 - serial

10:00 Galileo odc. 164

11:00 V.I.P. odc. 9 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 22 - serial

12:30 Miodowe lata odc. 24 - serial

13:05 Miodowe lata odc. 25 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 5 - serial

14:15 MacGyver odc. 46 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 64 - serial

16:15 Drużyna A odc. 12 - serial

17:15 Paulina odc. 57 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 39 - serial

19:00 Miodowe lata odc. 54 - serial

20:00 Galileo odc. 165

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 42 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 43 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 3 - serial

00:00 Chłopaczki z sąsiedztwa 

  - komedia

02:00 Benny Hill odc. 71

07:15 Shimmer i Shine odc. 54 - serial 
07:40 Smerfy odc. 197 - serial 
08:10 Stacyjkowo odc. 101 - serial 
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 10 - serial 
08:35 Bella i Sebastian odc. 34 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 53 
  - serial 
09:00 Krecik i panda odc. 22 - serial
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 1 - serial 
09:30 Domisie odc. 389
10:00 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
  odc. 155
10:15 Strażak Sam odc. 13 s. 8 - serial 
10:30 Świnka Peppa odc. 5 s. 5 - serial 
10:35 Świnka Peppa odc. 5 s. 3 - serial 
10:45 Robot Trains odc. 3 - serial 
11:05 Wissper odc. 11, 12 - serial 
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 22 s. 4 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 36 - serial 
12:20 Między nami bocianami 
  odc. 13 - serial 
12:50 Stacyjkowo odc. 116 - serial 
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 62 - serial 
13:15 Bella i Sebastian odc. 35 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 2 
  - serial  
13:35 Krecik i panda odc. 10 - serial
13:55 Budzik odc. 306
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 17 - serial
14:40 Tabaluga odc. 4 - serial 
15:10 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
  odc. 156
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 38 - serial 
15:40 Domisie odc. 405
16:10 Nela - mała reporterka odc. 1
16:25 Billy kot odc. 10 - serial 
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
  odc. 36 - serial 
17:25 Robot Trains odc. 4 - serial 
17:45 Wissper odc. 13, 14 - serial 
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 23 s. 4 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 17 - serial 
19:00 Smerfy odc. 199 - serial 
19:25 Stacyjkowo odc. 86 - serial 
19:35 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 76 - serial 
19:45 Bella i Sebastian odc. 36 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 245
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 24 
  - serial 
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05:55 Klan odc. 3462
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Pełnosprawni
08:30 Wojsko-polskie.pl 
08:30 Wojsko-polskie.pl 
08:55 Studio Raban odc. 71
09:25 Rodzinny ekspres odc. 75
09:55 Korona królów - taka historia… 
  odc. 29
10:25 Korona królów odc. 198 - serial
11:00 Korona królów odc. 199 - serial
11:30 Korona królów odc. 200 - serial
12:00 Korona królów odc. 201 - serial
12:40 Sekrety Jowisza - film
13:40 Z pamięci - rozmowy  
  z Andrzejem Doboszem odc. 22
13:50 Okrasa łamie przepisy odc. 207
14:25 Jak to działa? odc. 173
15:00 Wiktoria odc. 11 s. 2 - serial
16:00 Sanatorium miłości odc. 10
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie Winnych odc. 5 - serial
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Wolny strzelec - thriller
22:40 Echo serca odc. 12 - serial
23:35 Misery - thriller
01:30 Jaka to melodia?

05:50 Ukryta prawda odc. 529 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 11

09:55 Big Brother odc. 12

10:55 Big Brother odc. 13

11:50 Ukryta prawda odc. 308 - serial

12:45 Ukryta prawda odc. 309 - serial

13:50 Przyjaciele odc. 7 s. 6 - serial

14:20 Egipskie psiaki - komedia

16:20 Naga broń 33 i 1/3 - komedia

17:55 Wygraj randkę - komedia

20:00 Big Brother Raport odc. 3

20:35 Batman Forever - film

23:05 Big Brother Nocą odc. 3

23:40 Pod słońcem Toskanii - komedia

01:55 Moc magii odc. 447

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 30 - serial
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 31 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 32 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 33 - serial
07:55 Flintstonowie odc. 29 - serial
08:35 Flintstonowie odc. 30 - serial
09:15 Tom i Jerry i Sherlock Holmes 
  - film
10:05 Policjantki i policjanci odc. 515 
  - serial
11:05 Policjantki i policjanci odc. 516 
  - serial
12:05 Policjantki i policjanci odc. 517 
  - serial
13:05 STOP Drogówka odc. 199
14:05 Za wszelką cenę - dramat
17:00 Quest - film
19:00 Galileo odc. 736
20:00 Policjantki i policjanci odc. 518 
  - serial
21:00 Policjantki i policjanci odc. 519 
  - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 279 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 280 - serial
00:00 Oczy anioła - thriller
02:10 Anatomia głupoty odc. 8 - serial

06:00 Pan wzywał, Milordzie? odc. 2 

  s. 4 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 14 s. 4

07:50 Tajemnice medyczne  

  odc. 14 - serial

08:55 13. posterunek odc. 12 

  s. 2 - serial

09:30 13. posterunek odc. 13 

  s. 2 - serial

10:10 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 172 s. 4 - serial

11:10 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 173 s. 4 - serial

12:05 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 174 s. 4 - serial

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 175 s. 4 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 176 s. 4 - serial

15:00 Rodzinny interes odc. 21 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 22 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 23 - serial

18:00 Rodzinny interes odc. 24 - serial

19:00 Rodzinny interes odc. 25 - serial

20:00 Rambo II - film

22:00 Furia - dramat

00:40 American Pie: księga miłości 

  - komedia

07:00 Teledyski 

07:30 Informacje kulturalne

07:45 Śpiewnik Komedy - koncert

08:45 Klub profesora Tutki odc. 5 

  - serial

09:05 Klub profesora Tutki odc. 6 

  - serial

09:20 Klub profesora Tutki odc. 7 

  - serial

09:50 Tygodnik kulturalny

10:45 Kaseta: dokumentalna składanka 

  - film

12:20 Inni ludzie - Grzegorz Jarzyna

12:50 Leśmian - film

14:25 Adela jeszcze nie jadła kolacji 

  - komedia

16:15 One. Kobiety Kultury odc. 5

16:50 Laura - thriller

18:30 Dranie w kinie odc. 53

18:30 Dranie w kinie odc. 53

19:15 French Touch - francuskie 

  electro - film

20:20 Droga do zapomnienia - film

22:25 Alicia Keys plays Baloise Session

00:05 Ptak o kryształowym upierzeniu 

  - horror

06:15 Był taki dzień odc. 524

06:20 Dziennik telewizyjny

07:05 Wszystkie kolory świata 

  odc. 26 - serial

08:10 Koło się kręci odc. 14

08:25 Zakochaj się w Polsce odc. 33 s. 1

08:55 U Pana Boga w ogródku 

  odc. 1 - serial

09:45 Okrasa łamie przepisy odc. 116

10:25 Grecka odyseja Joanny Lumley 

  odc. 2 - film

11:25 Bizancjum: opowieść o trzech 

  miastach odc. 3 - film

12:30 Olbrzymy oceanów odc. 2 - serial

13:35 Szerokie tory odc. 152

14:05 Z Andrusem po Galicji odc. 13

14:35 Amerykańska broń odc. 4 - film

15:35 Spór o historię odc. 195

16:20 Historia jedzenia po amerykańsku 

  odc. 4 - serial

17:10 Marzyciele odc. 25

17:35 Kariera Nikodema Dyzmy 

  odc. 5 - serial

18:40 Ryngraf - film

19:10 Z życia regionu odc. 477

19:50 Opowieść o Chinach odc. 2 

  - serial

21:00 Stawka większa niż życie 

  odc. 14 - serial

22:10 Krystyna - ostatnia klasówka - film

23:15 Ameryka za kółkiem - film

00:55 Katyń. Prawda i kłamstwo 

  o zbrodni - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
09:00 Sanktuarium Matki Bożej 
  o Złotym Sercu w Beauraing 
  - film
09:50 Szafarskie dni i noce, czyli 
  Chopin był u nas
10:00 Informacje dnia
10:15 Święty na każdy dzień
10:20 Retrospekcja
10:25 Myśląc Ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Uroczystość święceń biskupich 
  ks. bp. Wojciecha Skibickiego 
  w Elblągu
12:50 Porady medyczne bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
14:00 Ikona Miłości - film
14:40 Tryptyk rzymski
15:30 Wierzę w Boga
16:00 Informacje dnia
16:10 Kaplica Pamięci
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego 
  Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Misterium Męki Pańskiej - Górka 
  Klasztorna 2016

05:55 Barwy szczęścia odc. 2034 
  - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2035 
  - serial
07:00 M jak miłość odc. 1433 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:25 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 332
11:55 To je Borowicz. Podróże 
  ze smakiem odc. 18
12:30 Bake off - Ale ciacho! odc. 47
13:25 Na sygnale odc. 226 - serial
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:20 O mnie się nie martw odc. 123 
  s. 10 - serial
16:15 Rodzinka.pl odc. 257 - serial
16:45 Słowo na niedzielę
16:55 Zmiennicy odc. 6 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 42
20:05 Dance Dance Dance odc. 11
21:10 Dance Dance Dance odc. 12
22:10 Sierocki na sobotę odc. 16
23:05 Zderzenie - thriller
00:55 Fascynacja - thriller

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1149

11:00 Na Wspólnej odc. 2850 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2851 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2852 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2853 - serial

12:50 MasterChef Junior odc. 5 s. 4

14:25 Agent - gwiazdy odc. 6 s. 4

15:25 Efekt domina odc. 5 s. 6

16:00 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 19

17:00 Dorota inspiruje odc. 4 s. 2

18:00 36,6 °C odc. 6 s. 5

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5635

20:00 Chyłka - Zaginięcie odc. 2 - serial

21:00 Powiedzmy sobie wszystko 

  - komediodramat

23:10 Transformers - film

02:10 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 19

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:05 Legenda o Smoku Gnatochrupie 

  - film

08:25 Świąteczna gorączka II - film

10:10 Ewa gotuje odc. 357

10:45 Sekrety rodziny odc. 13 - serial

11:45 Sekrety rodziny odc. 14 - serial

12:45 Sekrety rodziny odc. 15 - serial

13:45 Świat według Kiepskich 

  odc. 53 - serial

14:25 Świat według Kiepskich 

  odc. 54 - serial

15:05 Świat według Kiepskich 

  odc. 55 - serial

15:45 Kabaret na żywo odc. 55

17:45 SuperPies odc. 18

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 154

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 423 - serial

20:05 Krudowie - film

22:10 Twoja twarz brzmi znajomo 

  odc. 104 s. 11

00:25 Pan i władca - Na krańcu świata

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1255

07:00 Detektyw Monk odc. 11 

  s. 7 - serial

07:55 Detektyw Monk odc. 12 

  s. 7 - serial

08:50 Pan Peabody i Sherman Show 

  odc. 4 - serial

09:20 Pan Peabody i Sherman Show 

  odc. 5 - serial

09:50 Maszyny parowe z krainy 

  Oz - film

11:35 Powrót do przyszłości - film

13:55 Columbo odc. 4 - serial

15:55 Szczęśliwy dzień - komedia

18:20 Tylko jeden - film 

20:00 Galileo odc. 166

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 44 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 45 - serial

23:00 Instytut Rosyjski: Lolitki - film

00:30 Hawaii 5.0 odc. 23 s. 5 - serial

01:30 Włatcy móch odc. 113 - serial

07:10 Shimmer i Shine odc. 55 - serial
07:40 Smerfy odc. 198 - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 102 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 11 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 35 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 54 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 23 - serial
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 2 - serial
09:30 Domisie odc. 405
10:00 Supełkowe ABC odc. 153
10:15 Strażak Sam odc. 16 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 6 s. 5 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 6 s. 3 - serial
10:45 Robot Trains odc. 4 - serial
11:05 Wissper odc. 13, 14 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 23 s. 4 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 37 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 1, 2, 5 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 117 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 63 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 36 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 5 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 11 - serial
13:55 Zaczarowany świat odc. 4 - serial
14:10 To Timmy odc. 17 - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 18 - serial
14:40 Tabaluga odc. 5 - serial
15:10 Nieziemscy odc. 8
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 39 - serial
15:40 Domisie odc. 379
16:10 Nela - mała reporterka odc. 2
16:25 Billy kot odc. 11 - serial
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
  odc. 37 - serial
17:25 Robot Trains odc. 5 - serial
17:45 Wissper odc. 15, 16 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 24 s. 4 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 18 - serial
19:00 Smerfy odc. 200 - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 87 - serial
19:30 Nawet nie wiesz jak bardzo cię 
 kocham odc. 78 - serial
19:45 Bella i Sebastian odc. 37 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 278
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 25 
  - serial
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05:35 Klan odc. 3464
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
  Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
  Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:30 Zakochaj się w Polsce odc. 125
09:05 Ziarno odc. 702
09:40 Ulubiony sport mężczyzn 
  - komedia
11:50 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Misja w Afryce odc. 10 - serial
13:00 Z pamięci - rozmowy  
  z Andrzejem Doboszem odc. 23
13:15 Wyprawa na Galapagos 
  odc. 1 - serial
14:05 Wokół mórz odc. 6 - serial
14:30 Weterynarze z sercem 
  odc. 62 - serial
15:00 Pensjonat nad rozlewiskiem 
  odc. 3 - serial
16:00 The Wall. Wygraj marzenia 
  odc. 73
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz odc. 269 
  s. 21 - serial
18:30 Jaka to melodia?
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Stulecie Winnych odc. 6 - serial
21:15 To był rok! odc. 3
22:30 Legalna blondynka - komedia
00:15 Wolny strzelec - thriller

05:50 Ukryta prawda odc. 530 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 14

09:55 Big Brother odc. 15

10:50 Zakochani po uszy odc. 45 

  - serial

11:25 Zakochani po uszy odc. 46 

  - serial

11:55 Zakochani po uszy odc. 47 

  - serial

12:25 Zakochani po uszy odc. 48 

  - serial

12:55 Strzały nad Saber River

14:55 Batman Forever - film

17:30 Kochaj i tańcz - komedia

20:00 Big Brother Arena odc. 4

21:30 Kapitan Ameryka: Pierwsze 

  starcie - film

00:00 Wykidajło - film 

02:25 Moc magii odc. 448

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 32 - serial

06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 33 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 34 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 35 - serial

07:55 Flintstonowie odc. 30 - serial

08:35 Flintstonowie odc. 31 - serial

09:15 Tom i Jerry: Dziadek  

  do orzechów odc. 6 - film

10:05 Galileo odc. 735

11:05 Galileo odc. 736

12:05 Pokojówka na Manhattanie 

  - komedia

14:30 Wyścig szczurów - komedia

16:45 Biały Tygrys - film

19:00 Galileo odc. 737

20:00 Obcy III - film

22:30 Uciekający pociąg - film

00:50 Ameryka pod ostrzałem 

  odc. 5 - serial

05:40 Flash odc. 15 - serial

06:20 Flash odc. 16 - serial

07:15 Przygody Merlina odc. 6 

  s. 4 - serial

08:15 Przygody Merlina odc. 7 

  s. 4 - serial

09:10 Przygody Merlina odc. 8 

  s. 4 - serial

10:05 Bibliotekarze odc. 7 s. 2 - serial

11:10 Żandarm i kosmici - komedia

12:55 Najpiękniejsze baśnie 

  braci Grimm - film

14:05 Syn prezydenta - komedia

16:05 Matylda - film

18:05 Wakacje Jasia Fasoli - komedia

20:00 Non-Stop - thriller

22:10 Dziedzictwo krwi - film

23:55 Skorpion odc. 18 s. 3 - serial

00:50 Na jedwabnym szlaku 

  odc. 4 - serial

07:00 Teledyski

07:35 Którędy po sztukę odc. 23

07:45 Dranie w kinie odc. 53

08:30 Wszystkie stworzenia duże 

  i małe odc. 14 s. 3 - serial

09:35 Spotkania z muzyką odc. 27

10:40 Pchła Szachrajka - spektakl

11:55 Trzeci punkt widzenia odc. 283

12:25 Madame Tutli-Putli - film

12:50 Ucieczka z kina „Wolność” 

  - dramat

14:30 Wniebowzięci - komedia

15:20 Chuligan literacki

15:55 Luci mie traditrici Opera 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

  odc. 533

18:05 Handlarz cudów - film

20:00 Kultura na żywo

21:10 Gwiazda szeryfa

22:55 Trzeci punkt widzenia odc. 283

23:35 Ucho wewnętrzne - film

01:05 Droga do zapomnienia - film

06:15 Był taki dzień odc. 525

06:20 Dziennik telewizyjny

07:05 Życie odc. 3 - serial

08:10 W służbie odkupienia  

  - redemptoryści polscy 

  w okowach dwóch totalitaryzmów 

09:05 U Pana Boga w ogródku 

  odc. 2 - serial

09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 175

10:30 Krajobrazy Dzikiego Zachodu 

  odc. 2 - serial

11:30 Odkryć tajemnicę odc. 1 - serial

12:30 Wielkie widowiska natury 

  odc. 1 - serial

13:35 Archiwum zimnej wojny odc. 5 

14:15 Stawka większa niż życie 

  odc. 14 - serial

15:25 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 1 - serial

16:20 Wielka gra odc. 183

17:15 Niezwykłe dwudziestolecie. 

  Historia gospodarcza II RP 

  odc. 5 - serial

17:50 Kariera Nikodema Dyzmy 

  odc. 6 - serial

19:00 Krystyna - ostatnia klasówka - film

20:05 Zaginiony świat Aleksandra 

  Wielkiego odc. 2 - serial

21:00 Karbala - film

23:05 Wielki test z historii. Karol Wojtyła 

  - Jan Paweł II odc. 2

00:50 Lustro - film

08:00 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc Ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
  Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
10:40 Cuda Jezusa Serial obyczajowy 
11:35 Królewna Śnieżka odc. 18 - serial 
12:00 Anioł Pański z Ojcem Świętym 
  Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
  - serial
14:30 Juan Diego - posłaniec 
  z Gwadelupy - film
15:05 Dzieje Apostolskie odc. 3 - serial 
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Gorzkie żale 
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Retrospekcja
21:45 Próba wiary - serial 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
  widać lepiej
23:30 Tam, gdzie Bóg płacze - serial 

05:55 Barwy szczęścia odc. 2037 
  - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2038 
  - serial
07:00 M jak miłość odc. 1434 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 Wyspy na morskim pustkowiu 
  - film
12:00 Bandolero
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny 
15:15 Szansa na sukces - Opole 2019 
  odc. 1
16:15 Na dobre i na złe odc. 738 
  - serial
17:10 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
  i „Na sygnale” odc. 42 - serial
17:20 Rodzinka.pl odc. 256 - serial
17:55 Zainwestuj w marzenia 
  odc. 5 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 PKO Półmaraton Rzeszowski
18:35 Za marzenia odc. 18 s. 2 - serial
19:30 Rodzinka.pl odc. 257 - serial
20:05 RoboCop - film
22:10 Konsul z Bordeaux - dramat
23:55 Syn Królowej Śniegu - film
01:30 RoboCop - film

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1150

11:00 Efekt domina odc. 6 s. 6

11:30 Co za tydzień odc. 896

12:00 Diagnoza odc. 6 s. 4 - serial

12:55 Szóstka odc. 1 - serial

13:55 Step Up III - film

16:10 Jak ukraść księżyc - film

18:00 Big Brother Tydzień odc. 3

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5636

20:00 MasterChef Junior odc. 6 s. 4

21:30 Szóstka odc. 2 - serial

22:35 Thor - film

00:55 Big Brother Tydzień odc. 3

01:55 Uwaga! Odc. 5636

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 50 - serial

09:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 51 - serial

09:45 Księga dżungli II - film

11:20 Sam w domu - po raz trzeci 

  - komedia

13:40 Krudowie - film

15:45 Twoja twarz brzmi znajomo 

  odc. 104 s. 11

17:50 Nasz nowy dom odc. 136

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 310

20:00 W rytmie serca odc. 46 - serial

21:05 Kabaret na żywo odc. 56

23:10 Aniołki Charliego - komedia

01:20 Szklana pułapka 5 - film 

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1256

07:00 Detektywi w akcji odc. 43 - serial

08:00 Jaś Fasola odc. 5 - serial

08:30 Galileo odc. 165

09:30 Galileo odc. 166

10:35 Powrót do przyszłości - film

13:00 Gwiazdy kabaretu odc. 7

14:00 Nokaut odc. 6 - serial

15:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 252 - serial

16:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 253 - serial

17:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 254 - serial

18:00 Columbo odc. 4 - serial

20:00 Galileo odc. 167

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 46 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 47 - serial

23:00 Bez litości II - horror

01:10 Hawaii 5.0 odc. 24 s. 5 - serial

07:10 Shimmer i Shine odc. 56 - serial
07:40 Smerfy odc. 199 - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 103 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 12 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 36 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 55 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 24 - serial
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 3 - serial
09:30 Domisie odc. 379
10:00 Teleranek odc. 80
10:15 Strażak Sam odc. 17 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 7 s. 5 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 7 s. 3 - serial
10:45 Robot Trains odc. 5 - serial
11:05 Wissper odc. 15, 16 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 24 s. 4 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 38 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 7, 8, 9 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 118 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 64 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 37 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 6 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 12 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 4 - bajka
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 19 - serial
14:40 Tabaluga odc. 6 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki odc. 58
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 40 - serial
15:40 Domisie odc. 392
16:10 Nela - mała reporterka odc. 3
16:25 Billy kot odc. 12 - serial
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
  odc. 38 - serial
17:25 Robot Trains odc. 6 - serial
17:45 Wissper odc. 17, 18 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 25 s. 4 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 19 - serial
19:00 Smerfy odc. 202 - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 88 - serial
19:30 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 1 - serial
19:45 Bella i Sebastian odc. 38 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 247
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 26 
  - serial
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 149 
  s. 2 - serial 
07:05 Elif odc. 460 - serial 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 53 s. 5 - serial 
09:35 Komisarz Alex odc. 105 
  s. 9 - serial 
10:35 Ojciec Mateusz odc. 69 
  s. 5 - serial 
11:30 Korona królów - taka historia… 
  odc. 29
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:39 Magazyn rolniczy
12:50 Wyprawa na Galapagos 
  odc. 1 - serial 
14:00 Elif odc. 461 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 207
16:05 Wieczna miłość odc. 150 
  s. 2 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3465
18:30 Korona królów odc. 202 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka odc. 109 - serial 
21:00 Smoleńsk - dramat 
23:10 Ekstradycja odc. 3 - serial 
00:15 Przyjaźń w cieniu Kremla. 
 Jutro Ukraina - film

05:55 Ukryta prawda odc. 531 - serial 
06:55 Sąd rodzinny odc. 49 - serial 
07:50 Szpital odc. 247 - serial 
08:45 Big Brother Tydzień odc. 3
09:50 Big Brother Pobudka odc. 16
09:55 Przyjaciele odc. 8 s. 6 - serial 
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 56 - serial 
12:35 Doradca smaku odc. 19 s. 10
12:45 Ukryta prawda odc. 311 - serial 
13:45 Big Brother Popołudnie odc. 16
13:50 Sąd rodzinny odc. 50 - serial 
14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
  odc. 87 - serial 
15:50 Szpital odc. 248 - serial 
16:50 Big Brother Podwieczorek 
  odc. 16
16:55 Gotowe na wszystko odc. 17 
  s. 4 - serial 
17:50 Przyjaciele odc. 9 s. 6 - serial 
18:20 Singielka odc. 28
18:55 Singielka odc. 29
19:30 Zakochani po uszy odc. 49 
  - serial 
20:00 Big Brother odc. 16
21:00 Karol. Człowiek, który został 
  papieżem odc. 1 - serial 
23:10 Big Brother Nocą odc. 13
23:40 The Ring - horror
02:00 Moc magii odc. 449

06:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 8 - serial 

07:05 Przygody Kota w butach 

  odc. 23 - serial 

07:35 Dragon Ball Super odc. 6 - serial 

08:00 Nasz nowy dom odc. 93

09:00 Septagon odc. 56 - serial 

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 59

11:25 Anatomia głupoty odc. 10 - serial 

11:55 Galileo odc. 735

13:00 Detektywi w akcji odc. 154 

  - serial 

15:00 Policjantki i policjanci odc. 519 

  - serial 

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 56 

  - serial 

17:00 Joker odc. 56

18:00 Nokaut odc. 6 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 520 

  - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 281 - serial 

21:00 Gwiazdy kabaretu odc. 18

22:00 Galileo odc. 736

23:00 3000 mil do Graceland - komedia

01:30 STOP Drogówka odc. 198

06:00 Słodka miłość odc. 16

07:00 Zbuntowany anioł odc. 194

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 176 s. 4 - serial 

09:00 Rodzinny interes odc. 25 - serial 

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 40 

  s. 2 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 16 

  s. 24 - serial 

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 17 

  s. 24 - serial 

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 15 s. 5 - serial 

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 52 s. 2 - serial 

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 41 

  s. 2 - serial 

16:00 Rodzinny interes odc. 25 - serial 

17:00 Rodzinny interes odc. 26 - serial 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 176 s. 4 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 177 s. 4 - serial 

20:00 Wasabi - komedia

21:55 Rambo II - film 

23:55 Stalingrad - film 

02:35 Taki jest świat odc. 14 s. 4

07:00 Teledyski

07:35 Rzecz Polska odc. 4

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1480

08:15 Marchenbilder - Obrazki 

  z bajek - film

08:55 Niemcy - dramat

11:00 Lalka odc. 1 - serial

12:20 Analiza wzruszeń i rozdrażnień 

  - film

12:40 List - dramat

13:45 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1480

14:00 Spotkania z muzyką odc. 27 

  - koncert

15:10 Chleba naszego powszedniego 

  - film

16:15 Życie za życie. Maksymilian 

  Kolbe - dramat

18:00 Jerzy Grzegorzewski. Skrywana 

  obecność - film

19:05 Teledyski

19:30 Którędy po sztukę odc. 8

19:35 Pomnik. Europa Środkowo 

  - Wschodnia 1918-2018

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Nocny recepcjonista  

  odc. 6 - serial

21:15 Zero - dramat

23:15 Antyfonie odc. 9 - serial

23:50 Konformista - dramat

01:50 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 526

06:55 Dziennik telewizyjny

07:40 Czarne chmury odc. 6 - serial

08:45 Ex libris

09:20 Golgota Wschodu - stacja Katyń

10:25 Sensacje XX wieku odc. 174

11:00 Olbrzymy oceanów odc. 2 - serial

12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 9

12:20 Czas honoru odc. 16 s. 2 - serial

13:20 Wichry Kołymy - film

15:20 Wielkie widowiska natury 

  odc. 1 - serial

16:20 Spór o historię odc. 112

17:00 Katyń. Prawda i kłamstwo 

  o zbrodni - film

17:55 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:25 Flesz historii

18:45 Polska Kronika Filmowa odc. 10

19:00 Czarne chmury odc. 7 - serial 

20:05 Ameryka za kółkiem - film

22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 6

22:40 Marzyciele odc. 25

23:15 Wojna stuletnia odc. 3 - serial 

00:15 Znaki zapytania odc. 1 - serial 

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
09:30 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Syria - z serca pustyni
11:50 Hwange
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Najkrótsza droga do domu: 
  C.S.Lewis - film
13:20 - Koncert życzeń
14:10 Idealna fala - film
15:40 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie
17:20 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań odc. 117 
  - serial
23:10 Żywe kamienie - film

05:55 O mnie się nie martw odc. 123 
  s. 10 - serial 
06:50 Coś dla Ciebie odc. 192
07:20 Na sygnale odc. 35 - serial 
07:45 Przepis dnia odc. 25
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 333
11:25 Rodzinka.pl odc. 149 s. 6 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 2038 
  - serial 
12:30 Koło fortuny
13:10 Nabożeństwo Purim
14:10 O mnie się nie martw odc. 123 
  s. 10 - serial 
15:05 Górski lekarz odc. 69 - serial 
15:50 Zainwestuj w marzenia 
  odc. 6 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 35 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 43 s. 2 - serial 
19:05 Przepis dnia odc. 26
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 78
19:35 Barwy szczęścia odc. 2038 
  - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 2039 
  - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
  odc. 97
20:55 M jak miłość odc. 1435 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:55 Za marzenia odc. 19 s. 2 - serial 
22:45 Zainwestuj w marzenia 
  odc. 6 - serial
22:55 Terror w podziemiach  
  odc. 5 - dramat 
23:55 Fałszerze. Powrót sfory 
  odc. 2 - serial 
00:55 Ucieczka Ulzany

05:50 Uwaga! odc. 5636

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

  odc. 6 s. 3

07:55 Akademia ogrodnika odc. 6

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2429

11:00 Ukryta prawda odc. 1020 - serial

12:00 Szpital odc. 909 - serial

13:00 Szkoła odc. 672 - serial

14:00 19+ odc. 373 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 3

15:30 Szkoła odc. 673 - serial

16:30 19+ odc. 374 - serial

17:00 Szpital odc. 910 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1021 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5637

20:10 Doradca smaku odc. 21 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2854 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 252

21:30 Odwróceni. Ojcowie i córki 

  odc. 7 - serial 

22:30 Chyłka - Zaginięcie odc. 2 - serial

23:30 Thor - film

01:55 Co za tydzień odc. 896

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 699 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 700 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 112 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 875 - serial
12:00 Gliniarze odc. 156 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 857 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2859 
  - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 903 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 4124
16:30 Na ratunek 112 odc. 326 - serial
17:00 Gliniarze odc. 316 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2860 
  - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 424 - serial
20:05 Szklana pułapka 5 - film 
22:15 Ślad odc. 52 - serial 
23:20 Niezniszczalni - film 
01:45 Oczy smoka - film 

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1257

07:00 Strażnik Teksasu odc. 167 

  - serial 

08:00 Medicopter 117 odc. 26 

  s. 3 - serial 

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 252 - serial 

10:00 Galileo odc. 167

11:00 V.I.P. odc. 10 s. 4 - serial 

12:00 Miodowe lata odc. 54 - serial 

13:00 Miodowe lata odc. 39 - serial 

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 6 - serial 

14:15 MacGyver odc. 47 - serial 

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 65 s. 4 - serial 

16:15 Drużyna A odc. 13 s. 3 - serial 

17:15 Paulina odc. 58 - serial 

18:15 Miodowe lata odc. 38 - serial 

19:00 Miodowe lata odc. 80 - serial 

20:00 Galileo odc. 168

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 78 - serial 

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 79 - serial 

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 4 - serial 

00:00 Eden Lake - thriller

01:55 Benny Hill odc. 39

07:15 Shimmer i Shine odc. 57 - serial
07:40 Smerfy odc. 200 - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 104 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 13 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 37 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 56 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 25 - serial
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 4 - serial
09:30 Domisie odc. 392
10:00 Mój zwierzyniec odc. 22
10:15 Strażak Sam odc. 19 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 8 s. 5 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 8 s. 3 - serial
10:45 Robot Trains odc. 6 - serial
11:05 Wissper odc. 17, 18 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 25 s. 4 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 39 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 10, 12, 13 
 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 119 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 65 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 38 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 7 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 13 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 5 - bajka
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 20 - serial
14:40 Tabaluga odc. 7 - serial
15:10 Mój zwierzyniec odc. 23
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 41 - serial
15:40 Domisie odc. 393
16:10 Nela - mała reporterka odc. 4
16:25 Billy kot odc. 13 - serial
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
  odc. 39 - serial
17:25 Robot Trains odc. 7 - serial
17:45 Wissper odc. 19, 20 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 26 s. 4 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 20 - serial
19:00 Smerfy odc. 204 - serial
19:25 Stacyjkowo odc. 89 - serial
19:35 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 2 - serial
19:45 Bella i Sebastian odc. 39 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 248
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 28 
  - serial
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 150 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 461 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 54 s. 5 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 106 
  s. 9 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 70 
  s. 6 - serial
11:30 Korona królów odc. 202 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Mały zwierzak w dzikim świecie 
  odc. 5 - serial
14:00 Elif odc. 462 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 109 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 151 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3466
18:30 Korona królów odc. 203 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka odc. 110 - serial
21:00 Głębia ostrości odc. 13
21:40 Echo serca odc. 13 - serial
22:35 Kompania X odc. 27 s. 3 - serial
23:30 Miasto gniewu odc. 19 s. 2 
  - serial
00:15 Nigdy nie mów nigdy - film

05:55 Ukryta prawda odc. 532 - serial
06:55 Sąd rodzinny odc. 50 - serial
07:50 Szpital odc. 248 - serial
08:45 Big Brother odc. 16 
09:40 Doradca smaku odc. 19
09:50 Big Brother Pobudka odc. 17
09:55 Zakochani po uszy odc. 49 
  - serial
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 57 - serial
12:35 Doradca smaku odc. 20 s. 10
12:45 Ukryta prawda odc. 312 - serial
13:45 Big Brother Popołudnie odc. 17
13:50 Sąd rodzinny odc. 51 - serial
14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
  odc. 88 - serial
15:50 Szpital odc. 249 - serial
16:50 Big Brother Podwieczorek 
  odc. 17
16:55 Prawo Agaty odc. 1 - serial
17:55 Przyjaciele odc. 11 s. 6 - serial
18:25 Ugotowani odc. 9 s. 10 
19:30 Zakochani po uszy odc. 50 
  - serial
20:00 Big Brother odc. 17
21:00 Zapłata - thriller
23:30 Big Brother Nocą odc. 14
00:00 To już jest koniec - komedia
02:15 Moc magii odc. 450

06:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 9 - serial

07:05 Przygody Kota w butach 

  odc. 24 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 7 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 107

09:00 Nokaut odc. 6 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 60

11:55 Galileo odc. 736

13:00 Detektywi w akcji odc. 155 

  - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 82

15:00 Policjantki i policjanci odc. 520 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 57 

  - serial

17:00 Joker odc. 57

18:00 Septagon odc. 58 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 521 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 282 - serial

21:00 Potrzask - thriller

23:00 Obcy III - film

01:25 STOP Drogówka odc. 199

06:00 Słodka miłość odc. 17

07:00 Zbuntowany anioł odc. 195

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 177 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 26 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 41 

  s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 17 

  s. 24 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 18 

  s. 24 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 16 s. 5 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 53 s. 2 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 42 

  s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 26 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 27 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 177 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 178 s. 4 - serial

20:00 Czasy ostateczne: Pozostawieni 

  - film

22:05 Piąta fala - film

00:20 Gorąca laska - komedia

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1475

08:30 Signum

08:50 Broken Tale - film

09:10 Życie za życie. Maksymilian 

  Kolbe - dramat

11:00 Lalka odc. 2 - serial

12:25 Wrony - dramat

13:35 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1475

13:55 Studio Kultura - niedziela z... 

  odc. 533

14:50 Meta - film

16:10 Cudowne miejsce - film

18:00 Fabryka hitów odc. 6 - serial

19:00 Teledyski

19:25 Antyfonie odc. 9 - serial

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Kariera Artura Ui - spektakl

21:55 Mów mi Vincent - komedia

23:45 One. Kobiety Kultury odc. 5

00:25 Luna - film

06:50 Był taki dzień odc. 527

06:55 Dziennik telewizyjny

07:45 Czarne chmury odc. 7 - serial

08:50 Flesz historii

09:15 Katyń. Prawda i kłamstwo 

  o zbrodni - film

10:15 Sensacje XX wieku odc. 175

10:45 Spór o historię odc. 5

11:30 Niecała nieprawda czyli PRL 

  w DTV odc. 70

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 10

12:20 Czas honoru odc. 17 s. 2 - serial

13:20 Życie odc. 3 - serial

14:20 Historia w postaciach zapisana 

  odc. 2 - serial

16:25 Marzyciele odc. 25

16:50 Poświęcając życie prawdzie - film 

17:45 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:15 Ale nam się wydarzyło... Jan 

  Paweł II odc. 12

18:25 Polska Kronika Filmowa odc. 10

18:40 Czarne chmury odc. 8 - serial 

19:55 W imię honoru - film 

21:00 Era kosmiczna: historia NASA 

  odc. 1 - serial

22:00 Po PRL-u odc. 6

22:35 W cieniu nienawiści - film

00:40 Sensacje XX wieku odc. 4

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie
09:10 Próba wiary - serial
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
  widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc Ojczyzna
11:45 20 lat dla świata 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuaria polskie
12:35 Nadzieja zranionych serc - film 
14:00 Dziesięć przykazań odc. 117 
  - serial
15:00 Święty Paweł i pierwsze Kościoły 
  - film 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wybór Sary - dramat
23:30 Pustynia Boga - film 

05:55 M jak miłość odc. 1435 - serial
06:50 Niech pamięć o Nich nie zaginie
07:15 Na sygnale odc. 36 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 26
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 334
11:25 Rodzinka.pl odc. 150 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2039 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 60 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1435 - serial
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
  rozdział odc. 70 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 36 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 44 s. 2 - serial
19:10 Przepis dnia odc. 27 
19:15 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 100
19:25 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 97
19:40 Barwy szczęścia odc. 2039 
 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2040 
  - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
  odc. 98
20:55 M jak miłość odc. 1436 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Ofiarowanie - film 
23:55 Za marzenia odc. 19 s. 2 - serial
00:45 Rodzinka.pl odc. 257 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 21 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2430

11:00 Ukryta prawda odc. 1021 - serial

12:00 Szpital odc. 910 - serial

13:00 Szkoła odc. 673 - serial

14:00 19+ odc. 374 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 3

15:30 Szkoła odc. 674 - serial

16:30 19+ odc. 375 - serial

17:00 Szpital odc. 911 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1022 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5638

20:10 Doradca smaku odc. 22 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2855 - serial

20:55 Milionerzy odc. 253

21:30 Diagnoza odc. 7 s. 4 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 20 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1156

00:05 36,6 °C odc. 6 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 701 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 702 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 113 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 876 - serial
12:00 Gliniarze odc. 157 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 858 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2860 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 904 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4125
16:30 Na ratunek 112 odc. 327 - serial
17:00 Gliniarze odc. 317 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2861 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 425 - serial
20:10 Niezniszczalni - film
22:25 Ślad odc. 53 s. 2 - serial
23:35 Czas zemsty - film
01:30 Tajemnice losu odc. 3260

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1258

07:00 Strażnik Teksasu odc. 168 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 27 

  s. 3 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 253 - serial

10:00 Galileo odc. 168

11:00 V.I.P. odc. 11 s. 4 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 80 - serial

13:00 Miodowe lata odc. 38 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 7 - serial

14:15 MacGyver odc. 48 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 66 - serial

16:15 Drużyna A odc. 14 - serial

17:15 Paulina odc. 59 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 23 - serial

19:00 Miodowe lata odc. 85 - serial

20:00 Galileo odc. 169

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Miami odc. 80 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Miami odc. 81 - serial

23:00 Wilki - horror

01:00 STOP Drogówka odc. 98

07:15 Shimmer i Shine odc. 58 - serial
07:40 Smerfy odc. 202 - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 105 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 14 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 38 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 57 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 26 - serial
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 5 - serial
09:30 Domisie odc. 393
10:00 Przyjaciele lasu odc. 26
10:15 Strażak Sam odc. 20 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 9 s. 5 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 9 s. 3 - serial
10:45 Robot Trains odc. 7 - serial
11:05 Wissper odc. 19, 20 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 26 s. 4 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 40 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 14-16 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 120 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 66 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 39 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 8 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 14 - serial
13:55 Teleranek odc. 80
14:10 To Timmy odc. 18 - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 21 - serial
14:40 Tabaluga odc. 8 - serial
15:10 Przyjaciele lasu odc. 27
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 42 - serial
15:40 Domisie odc. 396
16:10 Nela - mała reporterka odc. 5
16:25 Billy kot odc. 14 - serial
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
  odc. 40 - serial
17:25 Robot Trains odc. 8 - serial
17:45 Wissper odc. 21, 22 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 1 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 21 - serial
19:00 Smerfy odc. 205 - serial
19:25 Stacyjkowo odc. 90 - serial
19:35 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 3 - serial
19:45 Bella i Sebastian odc. 40 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 249
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 29 
  - serial
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 151 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 462 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 55 s. 5 - serial
09:35 Komisarz Alex odc. 107 
  s. 9 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 71 
  s. 6 - serial
11:30 Korona królów odc. 203 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:55 Mały zwierzak w dzikim świecie 
  odc. 6 - serial
14:00 Elif odc. 463 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 110 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 152 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3467
18:30 Korona królów odc. 204 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Leśniczówka odc. 111 - serial
20:55 Manchester United 
 - FC Barcelona: ćwierćfinał
23:00 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
00:25 Warto rozmawiać

05:55 Ukryta prawda odc. 533 - serial 
06:55 Sąd rodzinny odc. 51 - serial 
07:50 Szpital odc. 249 - serial 
08:45 Big Brother odc. 17
09:40 Doradca smaku odc. 20 s. 10
09:50 Big Brother Pobudka odc. 18
09:55 Zakochani po uszy odc. 50 
  - serial
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 58 - serial 
12:35 Doradca smaku
12:45 Ukryta prawda odc. 313 - serial 
13:45 Big Brother Popołudnie odc. 18
13:50 Sąd rodzinny odc. 52 - serial 
14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
  odc. 89 - serial 
15:50 Szpital odc. 250 - serial 
16:50 Big Brother Podwieczorek 
  odc. 18
16:55 Prawo Agaty odc. 2 - serial
17:55 Przyjaciele odc. 12 s. 6 - serial
18:25 Ugotowani odc. 10 s. 10
19:30 Zakochani po uszy odc. 51 
  - serial
20:00 Big Brother odc. 18
21:00 Twój na zawsze - melodramat
23:20 Big Brother Nocą odc. 15
23:55 Miłość na zamówienie - komedia
02:00 Moc magii odc. 451

06:00 Buffy, postrach wampirów 

  odc. 10 s. 4 - serial

07:05 Przygody Kota w butach 

  odc. 25 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 8 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 108

09:00 Septagon odc. 58 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 11

11:25 Sekrety sąsiadów odc. 1 - serial

11:55 Galileo odc. 737

13:00 Detektywi w akcji odc. 156 

  - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 83

15:00 Policjantki i policjanci odc. 521 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 58 

  - serial

17:00 Joker odc. 58

18:00 Septagon odc. 59 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 522 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 283 - serial

21:00 Czerwony świt - film

23:00 Prawo zemsty - thriller

01:15 Żona dla milionera odc. 9

06:00 Słodka miłość odc. 18

07:00 Zbuntowany anioł odc. 196

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 178 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 27 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 42 

  s. 2 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 18 

  s. 24 - serial 

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 1 

  s. 7 - serial 

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 17 s. 5 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 54 s. 2 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 43 

  s. 2 - serial 

16:00 Rodzinny interes odc. 27 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 28 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 178 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 179 s. 4 - serial

20:00 9. kompania - dramat

22:50 Stalingrad - film

01:20 Code Black: Stan krytyczny 

  odc. 18 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1482

08:35 Doradcy króla Hydropsa - film

09:10 Cudowne miejsce - film

11:00 Lalka odc. 3 - serial

12:30 Wyspa - film

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1482

13:25 Wyspa Brel - piosenki Jacquesa 

  Brela - koncert

14:30 Warszawska premiera - film

16:25 Rififi po sześćdziesiątce 

  - komedia

18:00 Currentzis - Buntownik wśród 

  klasyków - film

19:00 Teledyski

19:25 Chuligan literacki

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Gdy budzą się demony - dramat 

22:20 Pegaz odc. 123

23:00 Zwykłe zaburzenie - film

00:10 Muzyka Polska dla Zwycięstwa 

  - koncert

06:50 Był taki dzień odc. 528
06:55 Dziennik telewizyjny
07:40 Czarne chmury odc. 8 - serial 
08:45 Archiwum zimnej wojny odc. 17
09:20 Ale nam się wydarzyło... Jan 
  Paweł II odc. 12
09:35 Gorycz i chwała - film
10:15 Flesz historii
10:35 Sensacje XX wieku odc. 176
11:05 W imię honoru - film
12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 10
12:20 Czas honoru odc. 18 s. 2 - serial 
13:20 Wszystkie kolory świata 
  odc. 28 - serial
14:25 Krystyna - ostatnia klasówka - film
15:30 Wojna stuletnia odc. 3 - serial
16:35 Smoleńsk 2010 - na własne 
  oczy - film
17:40 Było, nie minęło - kronika 
  zwiadowców historii
18:10 Niezwykłe dwudziestolecie. 
  Historia gospodarcza II RP 
  odc. 6 - serial 
18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 10
18:55 Czarne chmury odc. 9 - serial 
20:00 Wiadomości
20:40 Tajne akta III Rzeszy odc. 3 
  - serial 
21:40 Zobaczyłem zjednoczony naród 
  - film
22:40 Weterani. Wyrwani śmierci 
  odc. 3 - serial 
23:10 Smoleńsk - dramat 
01:35 Sensacje XX wieku odc. 10

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
  odc. 24 - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Wielkie serce Jack - film
14:00 Oratorium Szlakiem Ikara 
  - koncert
15:40 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Powrót Feniksa - odbudowa 
  teatru La Fenice w Wenecji - film
17:00 Po stronie prawdy
17:55 40 dni ze św. Gerardem 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:00 Msza święta w intencji Ofiar 
  katastrofy smoleńskiej 
  w Bazylice Archikatedralnej 
  pw. Męczeństwa św. Jana 
  Chrzciciela w Warszawie
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Niebieskooki Anioł - film
22:50 Konzentrationslager Stutthof 
  - film
23:35 Ostatni rzeźbiarz w szkle

05:55 M jak miłość odc. 1436 - serial
06:50 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 37 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 27
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 335
11:25 Rodzinka.pl odc. 151 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2040 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 61 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1436 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 71 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 37 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 45 s. 2 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 28
19:10 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 82
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 79
19:30 Barwy szczęścia odc. 2040 
  - serial
20:05 Barwy szczęścia odc. 2041 
  - serial
20:35 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
  i „Na sygnale” odc. 43 - serial
20:50 Na dobre i na złe odc. 739 
  - serial
21:50 Na sygnale odc. 227 - serial
22:30 Walking on Sunshine. Chodzę 
  w słońcu - musical
00:15 O mnie się nie martw odc. 123 
  s. 10 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 22 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2431

11:00 Ukryta prawda odc. 1022 - serial

12:00 Szpital odc. 911 - serial

13:00 Szkoła odc. 674 - serial

14:00 19+ odc. 375 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 3

15:30 Szkoła odc. 675 - serial

16:30 19+ odc. 376 - serial

17:00 Szpital odc. 912 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1023 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5639

20:10 Doradca smaku odc. 23 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2856 - serial

20:55 Milionerzy odc. 254

21:30 Agent - gwiazdy odc. 7 s. 4

22:30 Ścigani - film

00:50 American Horror Story: Murder 

  House odc. 10 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 703 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 704 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 114 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 877 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 158 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 859 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2861 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 905 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4126
16:30 Na ratunek 112 odc. 328 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 318 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2862 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 108 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
  odc. 546 - serial
20:30 Śpiewajmy razem. All Together 
  Now odc. 14 s. 2
22:05 Ślad odc. 54 s. 2 - serial
23:10 Zamachowiec - thriller
01:25 Nasz nowy dom odc. 61

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1259

07:00 Strażnik Teksasu odc. 169 

  - serial 

08:00 Medicopter 117 odc. 28 

  s. 3 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 254 - serial

10:00 Galileo odc. 169

11:00 V.I.P. odc. 12 s. 4 - serial 

12:00 Miodowe lata odc. 85 - serial

13:00 Miodowe lata odc. 23 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 8 - serial

14:15 MacGyver odc. 49 - serial 

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 67 - serial

16:15 Drużyna A odc. 15 - serial 

17:15 Paulina odc. 60 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 26 - serial

19:00 Miodowe lata odc. 50 - serial

20:00 Galileo odc. 170

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 82 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 83 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 5 - serial

00:00 VI batalion - dramat

02:40 Top 10 lista przebojów odc. 1259

07:10 Shimmer i Shine odc. 59 - serial
07:40 Smerfy odc. 204 - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 106 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 15 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 39 - serial 
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 58 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 27 - serial 
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 6 - serial
09:30 Domisie odc. 396
10:00 Zwierzaki Czytaki odc. 58
10:15 Strażak Sam odc. 22 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 10 s. 5 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 10 s. 3 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 10 s. 3 
  - serial
10:45 Robot Trains odc. 8 - serial
11:05 Wissper odc. 21, 22 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 1 - serial 
11:50 Shimmer i Shine odc. 41 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 17-19 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 121 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 67 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 40 - serial 
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 9 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 15 - serial 
13:55 Supełkowe ABC odc. 153
14:10 To Timmy odc. 19 - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 22 - serial 
14:40 Tabaluga odc. 9 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki odc. 36
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 43 - serial
15:40 Domisie odc. 385
16:10 Nela - mała reporterka odc. 6
16:25 Billy kot odc. 15 - serial
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
  odc. 41 - serial
17:25 Robot Trains odc. 9 - serial
17:45 Wissper odc. 23, 24 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 2 - serial 
18:30 Shimmer i Shine odc. 22 - serial
19:00 Smerfy odc. 206 - serial
19:25 Stacyjkowo odc. 91 - serial
19:35 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 4 - serial
19:45 Bella i Sebastian odc. 41 - serial 
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 250
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 30 
  - serial
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HOROSKOP
KOZIOROŻEC 22.12-19.01

WODNIK 20.01-18.02

RYBY 19.02-20.03

STRZELEC 22.11-21.12

SKORPION 24.10-21.11

WAGA 23.09-23.10

PANNA 23.08-22.09

LEW 23.07-22.08

RAK 21.06-22.07

BLIŹNIĘTA 22.05-20.06

BYK 21.04-21.05

BARAN 21.03-20.04

Krzyżówka panoramiczna

Tarta szpinakowa
Składniki: 
Spód do słonej tarty: 
mąka 240g
masło 160g
śmietana 18% 30g
żółtko 1szt
cukier puder5 g
szczypta soli 
Farsz: 
szpinak 500g
cebula 100g
czosnek 2ząbki
oliwa 30 ml
jaja 5szt
śmietanka 18% 250ml
ser ementaler 100 g
pieprz, sól, gałka muszkatołowa
Sposób wykonania:
Przyrządzić ciasto kruche: do przesianej mąki dodać 

masło i siekać nożem, dodać pozostałe składniki tj. śmie-
tanę, żółtko, cukier puder i sól. Ciasto wyrobić i schłodzić 
w lodówce przez minimum 1 h. Rozwałkować ciasto na 
grubość 5mm, i wylepić formę do tarty. Nakłuć ciasto, 
przykryć folią aluminiową, wsypać fasolę aby podczas 
pieczenia nie opadły boki. Piec 10 minut w temp. 220°C, 
usunąć fasolę i folię i piec ponownie 10 minut. Szpinak 
podsmażyć na połowie oliwy z posiekanym czosnkiem. 
Dodać zeszkloną cebulę. Jaja wymieszać ze śmietanką na 
jednolitą masę, Dodać do masy starty ser. Masę jajowo-

śmietanową z serem połączyć ze szpinakiem. Do-
prawić do smaku solą, pieprzem i gałką. Wylać farsz na 
upieczony spód tarty, całość piec przez 35 minut w temp. 
180°C.

Smacznego!
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Dobry czas, ale spodziewaj się nagłej zmiany planów. Chcesz w weekend zająć się 
ogródkiem, kupiłeś już nawet kwiaty, by go upiększyć? Okaże się, że ktoś z przyjaciół 
namówi cię na wspólną podróż. Przełożysz obowiązki na później i skorzystasz z roz-
rywek. Nie będziesz żałował. Samotne Koziorożce mogą spotkać kogoś wyjątkowo 
atrakcyjnego.

Stale poświęcasz się dla innych, a teraz przyszła pora, by pomyśleć tylko o sobie. 
Miałaś ostatnio bardzo dużo odpowiedzialnych zadań na głowie i teraz czujesz się 
zmęczona. W pracy dotrą do ciebie niepokojące plotki. Nie powtarzaj ich, nie daj się 
też wciągnąć w żadne biurowe intrygi. W weekend nadarzy się doskonała okazja do 
odpoczynku lub zabawy.

Chcesz dać upust swojej ambicji i będziesz wikłać się w sytuacje, które dotąd oceniałeś 
jako bardzo ryzykowne. Zastanów się, jakie działania mogą przełożyć się na awans lub 
podwyżkę. W sprawach finansowych niespodziewany przypływ gotówki – ktoś odda ci 
dług, na którego odzyskanie przestałeś liczyć. Postanowisz odnowić kontakty z ludźmi 
z przeszłości. Dobrze to przemyśl.

Pogódź się wreszcie z niepowodzeniem, które ci się przytrafiło i przyjmij do wiado-
mości, że są rzeczy, na które nie masz wpływu. Nie patrz w przeszłość, idź do przodu. 
Zyskasz autorytet i osiągniesz zamierzone cele. Nie lekceważ poleceń przełożonych.

Zastanów się, jak lepiej rozplanować obowiązki zawodowe, by mieć więcej czasu dla 
siebie. Z pewnych spraw po prostu trzeba zrezygnować. Dostaniesz ciekawą propo-
zycję, niewykluczone, że kusić cię będzie zmiana pracy. W miłości zaczniesz szukać 
nowych pokus.

Ambitnie postanowisz poprawić swój status materialny i zaczniesz szukać dodatko-
wych zleceń. Może uda ci się chwycić dodatkowe zajęcie, które tak ci się spodoba, 
że zmienisz wizję swojej dalszej kariery zawodowej? W uczuciach stabilizacja i har-
monia.

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

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

Co nie jest u ciebie częste, oderwiesz się od spraw materialnych. Oddasz się miłości 
i poszukiwaniu nowych, twórczych zainteresowań. Masz szansę zawrzeć inspirujące 
znajomości. W sprawach zawodowych wykażesz się wiedzą, o którą przełożeni cię nie 
podejrzewali. Zapunktujesz. Koniecznie wybierz się na imprezę integracyjną. Okaże się, 
że jesteś ceniony i lubiany.

Skup się na zdrowiu, bo twój układ odpornościowy jest mocno osłabiony. Długotrwały 
stres dał mu się we znaki. Konieczna będzie wizyta u lekarza. Na dodatek w twoim 
związku będzie się źle działo. Kłótnie i poczucie niezrozumienia będą na porządku 
dziennym. Za to w sprawach zawodowych i finansowych dobra passa. Wykorzystaj ją.

Przyda ci się sporo cierpliwości. Jeśli chcesz przystąpić do realizacji założonego pla-
nu, musisz być pewny jego powodzenia. Ktoś, kto dotąd był dla ciebie miły i wydawał 
się być przyjazny, nagle zmieni front. Nie wahaj się zakończyć tej znajomości, jeśli jest 
na gruncie prywatnym. W życiu zawodowym musisz nauczyć się postępować z takimi 
osobami.

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

Agata Janiszewska z klasy II Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych ZS Kowalewo Pomorskie
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Wielkie sprzątanie jezior
GOLUB-DOBrzyń  Wędkarze nie tylko łowią ryby, ale również sprzątają zbiorniki wodne. Jest to bardzo 
ważna inicjatywa, która zawsze się dobrze sprawdza i nie wymaga specjalnego nagłośnienia wśród miej-
scowych wędkarzy

Tradycyjnie wędkarze 
z miejscowych kół wędkarskich 
przed rozpoczęciem nowego 

sezonu wędkarskiego sprząta-
ją okoliczne akweny. Miesią-
cem, w którym wyruszają na 

Członkowie koła po sprzątaniu jez. Okonin

sezon sprzątania, jest marzec. 
W tym roku sprzątanie odbyło 
się w pierwszej połowie marca, 

a do uporządkowania było kilka 
akwenów.

Członkowie koła miejskiego 
PZW „Drwęca”, koła z Kowale-
wa Pomorskiego i Ciechocina 
sprzątali jezioro w Okoninie. 
Tu w sprzątaniu brało udział 
24 wędkarzy i zebrano 14 wor-
ków różnego rodzaju śmieci. 
Przeważnie były to plastikowe 
butelki i opakowania. Jezioro 
Słupno też podlegało sprzątaniu 
i uczestniczyli w nim członko-
wie koła PZW „Drwęca”. Odbyło 
się ono kilka dni wcześniej. Tu 
też zebrano kilka worków róż-
nego rodzaju śmiecia.

Członkowie innego koła 
miejskiego „Brzana” także włą-
czyli się w wędkarskie sprząta-

nie. Tu przedmiotem ich sprzą-
tania było jezioro Owieczkowo. 
Śmieci nie brakowało. Tradycyj-
nie po zakończeniu czyszczenia 
jezior było ognisko i skromny 
posiłek.

Na tym jednak nie planu-
je się zakończenia sprzątania 
akwenów w powiecie golubskim. 
W kwietniu jest planowanie 
sprzątanie rzeki Drwęcy wspól-
nie z fundacją Life Promotion. 
Również na wiosnę planowane 
jest montowanie foto pułapek 
mających na celu ograniczenie 
kłusownictwa i utrzymanie po-
rządku nad naszymi zbiornika-
mi wodnymi.

Tekst i fot. (Maw)

Skąd się biorą ryby?
Na to pytanie można było znaleźć odpowiedź, uczest-
nicząc w akcji zarybiania, która odbyła się na golub-
skich akwenach w marcu.

Golub-Dobrzyń

Polski związek wędkarski Koło 
Miejskie „Drwęca” w Golubiu-Do-
brzyniu w marcu br. przystąpiło 
do zarybiania akwenów na naszym 
terenie. Zarybek pozyskano z Za-
kładu Zarybieniowego w Grzmie-
cej. Do zarybienia wytypowano 
jezioro Okonin, gdzie wpuszczono 
2.700.000 sztuk sielawy. Do rze-
ki Ruziec wpuszczono natomiast 
510.000 sztuk troci, a do rzeki Łu-
bianka trafiło 5.000 sztuk tej samej 
ryby.

Zarybienia dokonywała spe-

cjalna komisja złożoną z członków 
Koła „Drwęca” i Społecznej Straży 
Rybackiej działającej przy golub-
skim kole. Nad całością akcji zary-
bieniowej czuwał ichtiolog Grze-
gorz Ostrowski z Grzmięcej. Jednak 
to nie koniec akcji zarybieniowej. 
Na nowe życie czekają jeszcze za-
rodki szczupaka i sandacza.

Jednak zanim te wszystkie ryby 
trafią na wędkarski haczyk, upłynie 
jeszcze trochę czasu.

Tekst I fot. (Maw)

Następny semestr na UTW
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Golubia-Dobrzynia spotkali się na ko-
lejnym wykładzie. Tym razem była mowa o ciele człowieka.

Golub-Dobrzyń

Słuchacze UTW w Golubiu-
Dobrzyniu rozpoczęli kolejny już 
semestr nauki. Tym razem jest to 
semestr letni. Temat ostatniego 
wykładu to „Czy jelita to nasz drugi 
mózg”. Wykład poprowadziła Iwo-
na Osial z Wyższej Szkoły Gospo-
darki w Bydgoszczy.

Organizm człowieka w 80% 

składa się z wody. Występują jed-
nak w ciele człowieka różne części 
anatomiczne, których współgra-
nie jest bardzo ważne i wpływa na 
zdrowie i kondycję człowieka. Taki-
mi ważnymi organami są na pew-
no jelita, przez które przepływa 
nasz pokarm. O tym jak ważnym 
czynnikiem w życiu człowieka jest 

właśnie pokarm i jak on wpływa 
na nasz organizm, można się było 
dowiedzieć właśnie z wykładu aka-
demickiego.

Również cały układ pokar-
mowy wpływa na nasze myślenie, 
czyli na nasz mózg, który „zawia-
duje” całym ciałem człowieka. To 
właśnie mózg daje sygnał, czego 
w naszej diecie brakuje. Właśnie od 
mózgu idzie pierwszy sygnał, że coś 
z naszym organizmem jest nie tak. 
Słuchacze po wykładzie na pewno 
bardziej będą zwracać uwagę na to, 
co spożywają i w jakiej ilości.

Marcowy wykład był pierw-
szym w nowym semestrze. Na-
stępne zajęcia już 10 kwietnia, na 
które serdecznie zaprasza koordy-
nator UTW Janina tuszyńska.

(Maw)
Fot. nadesłane

Golubskie Koło Sybiraków 
pamięta
Pod koniec marca członkowie Koła Miejskiego Sybiraków wzięli udział w spotka-
niu organizacyjnym. 

Golub-Dobrzyń

Przedmiotem spotkania były 
przedsięwzięcia do realizacji w br. 
Spotkaniu przewodniczyła prezes 
golubskiego oddziału sybiraków 
Ewa Każmierkiewicz. Poruszono 
wiele tematów, w tym sprawy fi-
nansowe i tematy działań eduka-
cyjnych. Wszystko po to, aby nie 

zapomniano o tych mieszkańcach 
naszego miasta, którzy zostali 
wywiezieni podczas drugiej woj-
ny światowej w głąb byłego ZSRR, 
czyli na Syberię. Przypomnijmy, że 
zostało wywiezionych około 100 
osób, z których część nigdy nie 
wróciła.

Omówiono organizacje Świa-
towego Dnia Sybiraka, który jest 
obchodzony 17 września. W ramach 
tegorocznych obchodów planowa-
ny jest przemarsz mieszkańców 
ulicami miasta, msza święta w go-
lubskim kościele oraz spotkanie 
potomków golubskich sybiraków. 

W ramach działań naszego koła jest 
również aktywny udział w obcho-
dach 30. rocznicy powstania Od-
działu Sybiraków w Toruniu, które 
odbędzie się 30 czerwca.

Jednak głównym tematem 
spotkania było opracowanie publi-
kacji opisującej losy mieszkańców 
miasta wywiezionych do dalekiej 
Rosji. Powołano komitet redakcyj-

ny, który zajmie się opracowaniem 
wspomnień.

Mieszkańcy miasta, którzy po-
siadają jakiekolwiek materiały dot. 
wywiezienia mieszkańców Golu-
bia-Dobrzynia na daleką Syberię, 
proszeni są o kontakt z prezesem 
koła Ewą Każmierkiewicz pod nu-
merem telefonu 508 265 279.

Tekst i fot. (Maw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Do tej pory przyznano łącznie 
29 262 świadczeń

– Zachęcam wszystkich, którzy mają 
w swoim otoczeniu osoby z prawem do 
rodzicielskiego świadczenia uzupełnia-
jącego, by informowały je o możliwości 
złożenia wniosku. To bardzo ważne, by 
te osoby, często w podeszłym wieku, 
wiedziały o takim programie i wsparciu 
„Mama 4+” – apeluje minister Elżbieta 
Rafalska.

Coraz więcej chętnych na świadczenie 
„Mama 4+”

Już ponad połowa uprawnionych złożyła wnioski 

o świadczenie „Mama 4+” – wynika z najnow-

szych danych. – Zachęcam wszystkich, którzy mają 

w swoim otoczeniu osoby z prawem do rodziciel-

skiego świadczenia uzupełniającego, by informo-

wały je o możliwości złożenia wniosku – apeluje 

minister Elżbieta Rafalska. Program działa od mar-

ca br.
Program „Mama 4+” wszedł w życie 1 marca br. To 

rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługu-

jące osobom, które urodziły, wychowały lub tylko 

wychowały co najmniej czworo dzieci, a nie mają 

prawa do minimalnej emerytury lub ich świadcze-

nia są niższe.

Prawie 68 mld zł dla rodzin

Na koniec lutego 2019 r. 2,38 mln rodzin korzystało ze świadczenia 
wychowawczego. W tej grupie największy udział stanowiły rodziny 
z dwójką dzieci, których było ponad 1,5 mln, a ich udział w ogólnej 
liczbie rodzin ze świadczeniem 500+ wyniósł 63,18%. Kolejną grupę 
stanowią rodziny z jednym dzieckiem. W sumie  497,1 tys. jedyna-
ków objętych było świadczeniem 500+, co stanowiło 20,86% ogólnej 
liczby rodzin w programie. Ze wsparcia korzystają także rodziny wielo-
dzietne. W lutym 2019 r. świadczenia otrzymywało 380,3 tys. takich 
rodzin (16 proc. rodzin uczestniczących w programie).
Od momentu uruchomienia programu „Rodzina 500+” do rodzin tra-
fiło już blisko 68 mld zł. Z programu korzysta dzisiaj 3,62 mln dzieci 
(stan na koniec lutego 2019 r.). To ponad 52% wszystkich dzieci do lat 
18 objętych wsparciem - 57% w gminach wiejskich, 55% w gminach 
wiejsko-miejskich i 46% w gminach miejskich.

Wsparcie dla każdego dziecka

Od 1 lipca 2019 roku program czekają zmia-ny. Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który tra-fił w drugiej połowie marca do konsultacji społecznych, przewiduje m.in. zniesienie kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego. – Wraz z likwi-dacją testu dochodowego liczba jedynaków objętych świadczeniem wzrośnie o dodat-kowe 2 mln dzieci. W sumie ze świadczenia 500+ skorzysta ok. 2,5 mln rodzin z jednym dzieckiem. – mówi minister Elżbieta Rafal-ska, dodając, że łącznie programem zostanie objętych aż 6,8 mln dzieci.

Trzy lata w oczach rodziców  

- Wprowadzenie programu 500+, pozwoliło nam zarówno na swobodniejsze zaspoka-
janie podstawowych potrzeb naszych dzieci, takich jak zakup ubrań, czy pomocy szkol-
nych. Dzięki 500+ nie musimy wybierać pomiędzy wakacjami spędzonymi rodzinnie, 
a wyjazdami dzieci wynikającymi z ich potrzeb, zainteresowań, czy pasji. Od momentu 
wprowadzenia programu, możemy też część naszych oszczędności, przeznaczać wy-
łącznie na przyszłość naszych dzieci – mówi Marek Wilczewski, ojciec czwórki dzieci 
z Lublina.
– Program 500+, niesamowicie wpłynął na nasz rozwój, na nasze możliwości. Dzieci 
mogły też realizować swoje pasje. Starszy syn Tomek chodzi na dodatkowe zajęcia 
z elektroniki. Piotruś zaczął chodzić na zajęcia z Taekwondo. Jeździmy na basen, zwie-
dzamy Polskę. Te pieniądze nam się po prostu przydają – mówi p. Anna z woj. opol-
skiego.
Świadczenie wychowawcze jest nieopodatkowane, nie są od niego odprowadzane 
również żadne składki. Oznacza to, że przysługuje ono w pełnej wysokości. W prakty-
ce jest to 6 tys. zł rocznie na dziecko.

Dobre emocje wokół Rodzina 500+ 

Program „Rodzina 500+” jest uznawany za najlepszy lub 
jeden z najlepszych sposobów wspierania rodzin. Sprawił, 
że dzisiaj 49% Polaków pozytywnie ocenia działania pań-
stwa w obszarze polityki rodzinnej. Dla porównania w 2012 
roku taką ocenę wystawiało zaledwie 9% badanych.
– Program przyniósł zdecydowaną poprawę warunków ma-
terialnych rodzin oraz diametralnie odmienił postrzeganie roli 
państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej. Wiedzieliśmy od 
początku, że to w rodzinie tkwi potencjał, który jest źródłem 
rozwoju naszego kraju – mówi Elżbieta Rafalska, minister 
rodziny, pracy i polityki społecznej.

Połowa już złozyła wnioski

Z najnowszych danych przekazanych MRPiPS 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, 
że wnioski o rodzicielskie świadczenie uzupeł-
niające „Mama 4+” złożyło 44 355 osób. Z sza-
cunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej wynika, że łączna liczba uprawnio-
nych do świadczenia to 85 tys. osób. Oznacza 
to, że wnioski złożyła już ponad połowa upraw-
nionych. 8 635 – to liczba wniosków złożonych 
przez osoby w wieku 70-79 lat, powyżej 79 lat – 
1984 osoby. 123 wnioski złożyły osoby w wieku 
90-99 lat. Zdecydowana większość to kobiety – 
w gronie przeszło 44 tys. wnioskujących o świad-
czenie znalazło się 72 mężczyzn.
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KALENDARIUM
Czwartek 4 kwietnia
1946 – Oddziały UPA spaliły miasto Bukowsko oraz wsie: Nowota-

niec, Nagórzany, Dudyńce, Pielnia, Pobiedno. Spłonęło m.in. 420 domów 
w Bukowsku, cały Nowotaniec, Nagórzany i Pielnia.

1959 – Polskie Radio rozpoczęło regularne nadawanie audycji 
w esperanto.

1984 – Prezydent USA Ronald Reagan wezwał do międzynarodowe-
go zakazu broni chemicznej.

Piątek 5 kwietnia
1821 - Po ponad 4 miesiącach dryfowania w szalupach uratowano 

pozostających przy życiu rozbitków z zatopionego przez kaszalota stat-
ku wielorybniczego Essex. Zdarzenie to zainspirowało Hermana Melvil-
le’a do napisania powieści Moby Dick.

1971 – We francuskim magazynie „Le Nouvel Observateur” ukazał 
się Manifest 343 podpisany przez 343 znane kobiety, które przyznawały 
się w nim do dokonania nielegalnej wtedy we Francji aborcji oraz żądały 
jej legalizacji i wolnego dostępu do środków antykoncepcyjnych.

1990 – Premier RP Tadeusz Mazowiecki wydał zarządzenie w spra-
wie przekształcenia dzielnic miasta stołecznego Warszawy w gminy.

Sobota 6 kwietnia
1944 – Oddział Gestapo pod dowództwem Klausa Barbiego, za zgo-

dą administracji terytorialnej rządu Vichy, dokonał zatrzymania 44 ży-
dowskich dzieci i ich 7 opiekunów, ukrywanych w domu żydowskiego 
małżeństwa Zlatinów w miasteczku Izieu w departamencie Ain. Spośród 
51 zatrzymanych osób końca wojny dożyła tylko jedna z opiekunek.

1980 – Telewizja Polska wyemitowała premierowy odcinek serialu 
Kariera Nikodema Dyzmy w reżyserii Jana Rybkowskiego i Marka No-
wickiego.

1990 – Rząd Tadeusza Mazowieckiego przeprowadził w Sejmie kon-
traktowym pakiet ustaw znoszących Milicję Obywatelską, a powołują-
cych w zamian Policję oraz tworzących Urząd Ochrony Państwa w miej-
sce Służby Bezpieczeństwa. Tego samego dnia Sejm przywrócił Święto 
Narodowe Trzeciego Maja, znosząc jednocześnie Narodowe Święto Od-
rodzenia Polski, które było obchodzone 22 lipca.

2007 - Prezydent Rwandy Paul Kagame zdecydował o uwolnieniu 
po dwóch (zamiast przewidzianych piętnastu) latach pozbawienia wol-
ności Pasteura Bizimungu, prezydenta kraju w okresie po ludobójstwie 
dokonanym na przedstawicielach grupy etnicznej Tutsi w 1994 roku.

Niedziela 7 kwietnia
1791 – Włoski awanturnik, wolnomularz, alchemik, uzdrowiciel 

i okultysta Alessandro di Cagliostro został skazany przez Świętą Inkwi-
zycję na karę śmierci. Wyrok został następnie zamieniony przez papieża 
Piusa VI na dożywotnie pozbawienie wolności.

1849 – Wiosna Ludów: Jan Gajda zaapelował w odezwie opubliko-
wanej na łamach wychodzącego w Bytomiu polskojęzycznego „Dzienni-
ka Górnośląskiego” o utworzenie Ligi Śląskiej dla poparcia narodowości 
śląskiej.

1927 – W USA miał miejsce pierwszy przekaz telewizyjny na dużą 
odległość (Waszyngton-Nowy Jork) dzięki wykorzystaniu linii telefonicz-
nej.

1995 – Otwarto pierwszą linię warszawskiego metra Kabaty-Poli-
technika.

Poniedziałek 8 kwietnia 
1958 – Premiera filmu dla dzieci Król Maciuś I w reżyserii Wandy 

Jakubowskiej.
1861 – Ponad 100 osób zginęło, a kilkaset zostało rannych na Placu 

Zamkowym w Warszawie podczas rozpędzania przez wojsko rosyjskie 
demonstracji przeciwko rozwiązaniu Delegacji Miejskiej i Towarzystwa 
Rolniczego.

1940 - Niemieckie Naczelne Dowództwo Sił Zbrojnych, na mocy de-
cyzji Adolfa Hitlera, wydało rozporządzenie nakazujące zdymisjonowa-
nie wszystkich półkrwi Żydów, oraz żołnierzy ożenionych z Żydówkami 
i półkrwi Żydówkami.

1941 – Duński ambasador w Waszyngtonie, który odmówił uznania 
niemieckiej okupacji Danii, podpisał umowę z USA, która zezwalała ich 
siłom zbrojnym na zakładanie baz wojskowych na Grenlandii.

Wtorek 9 kwietnia
1941 – Duński ambasador w Waszyngtonie, który odmówił uznania 

niemieckiej okupacji Danii, podpisał umowę z USA, która zezwalała ich 
siłom zbrojnym na zakładanie baz wojskowych na Grenlandii.

1989 – W Tbilisi radzieccy komandosi zaatakowali przy użyciu gazu 
i łopatek saperskich niepodległościową demonstrację gruzińskich stu-
dentów, w wyniku czego zginęło 20 osób.

1993 – Zakończono produkcję polskiego silnika S-21, który był mon-
towany w samochodach: Warszawa, Żuk, Tarpan i Nysa.

Środa 10 kwietnia
1944 – Rudolf Vrba i Alfred Wetzler uciekli z KL Auschwitz na ro-

dzinną Słowację. Ich sprawozdanie z pobytu w obozie trafiło na Zachód, 
gdzie zostało nagłośnione przez media.

1993 – Japońska sonda Hiten rozbiła się o powierzchnię Księżyca.
1999 – Przed swym domem w Teheranie zginął w zamachu zor-

ganizowanym przez Ludowych Mudżahedinów były dowódca irańskich 
wojsk lądowych, gen. Ali Sajjad Szirazi.

2010 - Samolot Tu-154M z członkami delegacji państwowej na ob-
chody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej na czele z prezydentem RP Le-
chem Kaczyńskim, rozbił się podczas podchodzenia do lądowania na 
lotnisku w Smoleńsku. Katastrofy nie przeżył nikt z 96 pasażerów na 
pokładzie.

Źródło: wikipedia.org

Magnes na turystów
WYWIAD  Rozmowa z Grzegorzem Behlingiem, przewodni-
kiem na zamku w Golubiu-Dobrzyniu, wyróżnionym podzię-
kowaniami marszałka województwa z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Przewodnika

– Kilka lat temu znalazł 
się pan wśród zwycięzców 
konkursu krasomówczego dla 
przewodników. Czy bycie mi-
strzem w opowiadaniu to pod-
stawowa kwalifikacja dobrego 
przewodnika?

– (…) Dobrze opowiadać hi-
storię danego miejsca – to pod-
stawowa kwalifikacja dobrego 
przewodnika turystycznego. 
Każdy z nas jest zwykłym czło-
wiekiem posiadający wiedzę hi-
storyczną, którą w prosty sposób 
przekazuje ludziom. Potrafimy 
w nieskomplikowany sposób 
przedstawić wiedzę o tym jak 
żyło się dawniej, w średniowie-
czu i późniejszych epokach, np. 
bez energii elektrycznej (dziś 
byłoby to nie do pomyślenia). 
Krzyżacy na przykład używali 
do oświetlania pochodni, kagan-
ków łojowych lub świec z wosku 
pszczelego. Przewodnik powi-
nien charakteryzować się kulturą 
osobistą i dbać o bezpieczeństwo 
turystów. Najważniejszym jed-
nak zadaniem jest zainteresowa-
nie turystów miejscem i historią 
z nim związaną. Większość prze-
wodników pasjonuje się historią. 
Oczywiście, nie wszystkim zwie-
dzającym się dogodzi.

– Zamek w Golubiu-Do-
brzyniu to w pańskiej profesji 
wymarzone miejsce – wspa-
niały obiekt z interesującą hi-
storią.

– Golub Dobrzyń jest bardzo 
nietypowym miastem. Zamek na 
wzgórzu wybudowali Krzyżacy 
na przełomie XIII i XIV wieku. 
Inicjatorem budowy był cheł-
miński komtur Konrad von Sack. 
Na rzece Drwęcy przebiegała 
wówczas granica. Ziemia cheł-
mińska wraz z Golubiem należa-
ła do Zakonu Krzyżackiego, a na 
drugim brzegu rzeki znajdowały 
się tereny książąt mazowieckich, 
czyli tereny polskie. Zakon miał 
więc doskonały punkt obserwa-
cyjny i mógł reagować na dzia-

łania drugiej strony. Na zam-
ku dwukrotnie przebywał król 
Władysław Jagiełło. Pierwszy 
raz w 1410 roku, po bitwie grun-
waldzkiej. W 1422 roku wybuchła 
tak zwana wojna golubska. Król 
zdobył zamek przy pomocy cięż-
kiej artylerii, ostrzeliwując jego 
mury. Skutek był taki, że ze stu-
osobowej załogi zamku, składa-
jącej się z zakonników i rycerzy 
zaciężnych, połowa, wraz z kom-
turem, zginęła. Po kończącym 
wojnę trzynastoletnią drugim 
pokoju toruńskim w 1466 roku 
zakon musiał wycofać się z ziemi 
chełmińskiej. Zamek znalazł się 
w polskim posiadaniu. Znaczący 
rozkwit nastąpił po roku 1527, 
w czasach panowania rodziny 
Kostków. To ona przebudowała 
go z surowej krzyżackiej warow-
ni w renesansowy pałac. W 1611 
r. król Zygmunt III Waza nadał 
starostwo golubskie swojej sio-
strze Annie Wazównie, kobiecie 
nieprzeciętnej, wykształconej, 
władającej pięcioma językami. To 
ona jako pierwsza na wzgórzach 
golubskiego zamku wyhodowa-
ła sadzonki tureckiego tytoniu. 
Nasionka podarował jej polski 
poseł z Turcji Paweł Uchański. 
Zdolnym mieszczanom fundo-
wała stypendia i wysyłała ich na 
studia. Ponieważ całe życie po-
święciła nauce, ziołolecznictwu 
i pomaganiu ludziom nazywana 
była apteką dla chorych.

– Miasto Dobrzyń zosta-
ło utworzone przez hrabiego 
Ignacego Działyńskiego. Nadał 
mu prawa miejskie dopiero 
w roku 1789.

– Po raz drugi granica po-
między Golubiem i Dobrzyniem 
została utworzona w okresie za-
borów. Dobrzyń wcielono do Ro-
sji, Golub do Prus. Granica utrzy-
mała się do 17 stycznia 1920 roku, 
kiedy armia generała Józefa Hal-
lera na nowo przyłączyła oba 
miasta do Polski. W czasach II 
wojny światowej w ocalałej części 

zamku szkoliła się hitlerowska 
młodzież. Golub i Dobrzyń połą-
czono administracyjnie w jeden 
miejski organizm 15 maja 1951. 
Po II wojnie światowej przystą-
piono do odbudowy golubskiego 
zamku. Inicjatorem był nieżyjący 
już archeolog Ireneusz Sławiński. 
W 1964 roku powstał [lokalny] 
oddział Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego. 
Trzy lata później kustoszem zam-
ku został Zygmunt Kwiatkowski, 
w późniejszych latach dyrektor 
oddziału aż do roku 2005. Był 
inicjatorem i organizatorem wie-
lu cyklicznych wydarzeń, w tym 
międzynarodowych turniejów 
rycerskich według średniowiecz-
nych reguł, które, jako impreza 
międzynarodowa, odbywają się 
do dziś. Obecnie zamek w Golu-
biu jest ośrodkiem turystycznym 
i kulturalnym. Posiadamy 69 
miejsc noclegowych dla wycie-
czek, turystów indywidualnych 
i turystów biznesowych oraz re-
staurację.

– Czy w Golubiu-Dobrzy-
niu widać rozwój w oparciu 
o przemysł turystyczny i tury-
stów?

– W sezonie letnim zwykle 
jest tłum turystów, którzy chcą 
zwiedzić nasz zamek i poznać 
jego historię. Również poza se-
zonem zamek funkcjonuje jako 
obiekt turystyczny – przyjmuje-
my sporo grup zorganizowanych, 
m.in. wycieczek szkolnych, grup 
firmowych, grup odbywających 
szkolenia. Dla nich, oprócz zwie-
dzania, często przygotowujemy 
dodatkowe atrakcje – pokazy 
i zabawy rycerskie, gry miejskie, 
nocne zwiedzanie z lampionami 
i warsztaty muzealne. Oczywi-
ście, górujący nad miastem ma-
jestatyczną sylwetą zamek, jako 
bardzo interesujący obiekt, za-
bytek z bogatą siedemsetletnią 
historią, jest magnesem przy-
ciągającym turystów. Od kilku 
lat obserwujemy wzrost liczby 
odwiedzających, co przekłada się 
też na zwiększenie ruchu tury-
stycznego w okolicy. Co ważne, 
powoli rośnie świadomość, że tu-
rystyka jest dziedziną gospodar-
ki i może być źródłem dochodu. 
W tym kontekście naszemu mia-
stu potrzeba inwestycji w odpo-
wiednią promocję, jak również 
w infrastrukturę – mam na my-
śli na przykład budowę przystani 
kajakowych na Drwęcy i ścieżek 
rowerowych.

(red), Fot. Łukasz Antczak 
dla UMWKP
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Zaprojektują 
reklamy 

Edukacja  W Zespole Szkół nr 2 w Go-
lubiu-Dobrzyniu od trzech lat funkcjonu-
je technikum organizacji reklamy. To kie-
runek kształcenia, który wybiera spora 
grupa młodzieży. Absolwenci tego tech-
nikum mogą znaleźć prace w agencjach 
reklamowych, działach sprzedaży lub 
studiować na kierunkach graficznych. 

Nauka w technikum organiza-
cji reklamy trwa 4 lub 5 lat w zależ-
ności do ukończenia gimnazjum 
lub szkoły podstawowej.  W trakcie 
edukacji uczniowie zdają egzamin 
zawodowy, dzięki któremu zdoby-
wają odpowiednie kwalifikacje. Na 
koniec edukacji odbywa się nato-
miast egzamin dojrzałości, który 
jest przepustką na studia. 

– Absolwenci naszej szkoły 
mogą pracować w agencjach re-
klamy, działach marketingu w róż-
nych firmach lub podjąć studia na 
kierunkach reklamowych, graficz-
nych lub marketingowych – pod-
kreśla Alicja Sulkowska, nauczy-
cielka przedmiotów zawodowych 
w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-
Dobrzyniu. 

Oprócz przedmiotów ogólno-
kształcących uczniowie zdobywają 
wiedzę na zajęciach zawodowych 
(np. przedmiot – techniki organi-
zacji reklamy). Ponadto odbywają 
dwukrotnie miesięczne praktyki 
w firmach zajmujących się reklamą 
– np. w agencjach reklamowych na 
terenie Golubia-Dobrzynia i Rypi-
na. 

Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-
Dobrzyniu  bierze udział od kilku 
lat w licznych projektach edukacyj-
nych. Dzięki temu również ucznio-
wie technikum organizacji reklamy 
odbywają dodatkowe płatne staże 
w okresie wakacji. Tym samym 
zdobywają praktyczne umiejętno-
ści potrzebne na rynku pracy po 
ukończeniu edukacji. 

Absolwenci technikum organizacji reklamy mogą znaleźć prace m. in. 
w agencjach reklamy lub drukarniach

M A T E R I A Ł     P R O M O  C Y J N Y
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GODZINY OTWARCIA:
PN-PT: 7.OO-18.OO | SOB: 7.OO-14.OOMarket  w sezonie budowlanym 

otwarty do godz. 18.oo!

Tu kupisz
NA RATY!

W ofercie posiadamy również 
inne panele ogrodzeniowe.

R E K L A M A
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Auto-Moto
Części i akcesoria

Auto-Zarębski-części i akcesoria samochodowe, 
Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 32A, tel. 56 
683 50 58

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

Części i akcesoria sam. U Małgosi, Małgorzata 
Salach, Kowalewo Pom., ul. Batalionów Chłop-
skich 3B, tel. 56 684 40 72

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

U Adama Sklep motoryzacyjny Golub-Dobrzyń, 
ul. Świerkowa 8, tel. 566 833 784

Sklep motoryzacyjny, wymiana oleju MOTO-OIL, 
diag. komput., wymiana opon, klimatyzacja, na-
prawy bieżące, Golub-Dobrzyń,  ul. Dziewanow-
skiego 22, tel. 602 199 314

Auto częśći AiR, Golub-Dobrzyń, ul. Tulipanowa 
14, tel. 664 490 951

Auto części Ravis, ul. Skępska 31, Lipno, tel.  
54 288 46 76

MKF Auto-części i akcesoria do samochodów, 
motocykli, skutrów i quadów 2T i 4T, Wąbrzeźno,  
ul. Wolności 48, tel. 731 600 310

mamAuto-sprawdzone części używane do 
wszystkich aut-Gwarancja 1 miesiąc!, tel. 510 
503 510 

Kupię/Sprzedam
Sprzedam komplet opon letnich Kumho 
Ecsta HS51, rok produkcji 2013. Roz-
miar 205/50 R15. Bardzo mało używane. 
Cena - 380 zł/kpl., tel: 609884160

Serwisy
Auto-Zarębski naprawy bieżące, geometria kół 
3D, klimatyzacja, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Ry-
pińska 32A, tel. 56 683 50 58

Naprawa i serwis samochodów ciężarowych-Ga-
bar Wrocki, tel. 601 656 616

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

K.Bieganowski-zakład wulkanizacyjny, Golub-
Dobrzyń, ul. Strumykowa 1, tel. 601 917 253

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

Auto Check-klimatyzacja, elektryka sam., obsłu-
ga, naprawa, tel. 882 510 025

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

Wichurex-klimatyzacja, serwisy opon, mechani-
ka pojazd., Kowalewo Pomorskie, tel. 504 395 
786, 501 499 948

Auto Gaz-montaż instalacji gazowych, mechani-
ka pojazdowa, tel. 600 055 664

Tom-Gaz-montaż samochodowych instalacji ga-
zowych, tel. 608 027 239

G.Nowakowski-auto naprawa, handel wulkaniza-
cja, klimatyzacja, tel. 603 607 228

JB Truck-diagnostyka i naprawa samochodów 
ciężarowych, serwis klimatyzacji, tel. 608 711 
361

D.Kęsicki-usługi mech., klimatyzacja, wulkani-
zacja, diag. komp., tel. 665 832 917

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

Auto-Nik-mechanika i diagnostyka samochodo-
wa, Radomin 63 A, tel. 665 130 681

Mar-Mot-naprawa samoch., specjalizacja Re-
nault, Peugeot, Citroen, tel. 666 866 751

AiR-auto naprawa, kompleksowe naprawy powy-
padkowe, tel. 664 490 951

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

Auto Sumocki-opony hurt-detal, sprzedaż, 
wulkanizacja i serwis. Naprawa aut. Lakiernia 
proszkowa. Klimatyzacja, Makówiec 67, tel. 601 
927 221

Blonkowski, Tłuchowo, Mysłakówko 15, tel. 692 
144 235

Mechanika pojazdowa i serwis opon, Krojczyn 
22, tel. 603 904 781

Mar-Auto Marek Grąbczewski-mechanika pojaz-
dowa, wulkanizacja, geometria 3D, serwis klima-
tyzacji, Auto Pomoc 24h, Skępe, Józefkowo 4, 
tel. 508 086 766

Nowy serwis tachografów, legalizacja, naprawa, 
pobieranie danych analogowe i cyfrowe, Brodni-
ca, ul. Podgórna 45, tel. 535 303 234

Skup aut/demontaż
K. Bieganowski-skup aut gotówka, tel. 601 
917 253

Stacja demontażu pojazdów, auto kasacja, Ki-
kół, ul. Spółdzielcza 9, tel. 887 412 858

Stacja demontażu pojazdów. Samochodowe 
instalacje gazowe-montaż, serwis, Wola 27, 
tel. 500 102 555

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płacimy 
Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel. 510 
503 510 

Nieruchomości
NSP-Nieruchomości-biuro pośrednictwa w ob-
rocie nieruchomościami. Oferujemy profesjo-
nalne przeprowadzenie każdego rodzaju trans-
akcji w nieruchomościach, Golub-Dobrzyń, ul. 
Pod Arkadami 11, tel. 531 795 462

Sprzedam działkę budowlaną, okolice Wąbrzeź-
na, tel. 721 227 287

Działki, dookoła lasy, blisko do jeziora, 
warunki zabudowy, Huta k/Rypina, tel. 
602 689 100

Sprzedam dom jednorodzinny 84 m2, osobny 
garaż, duża działka, tel. 693 275 714

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

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

Sprzedam razem lub oddzielnie dwie przylega-
jące do siebie działki budowlane w Wąbrzeźnie. 
(razem około 1 500 m2), tel. 506 141 913

Praca
Poszukuję kierowcy kategorii C+E. Wyjazdy To-
ruń i okolice 2-3 razy w tygodniu. Wszystko do 
uzgodnienia. Pół etatu. Tel. 795 701 701.

Praca na terenie kraju, codziennie w domu, 
przewóz styropianu, tel. 609 558 987

Zatrudnię osobę-chętnie emeryta lub 
rencistę-jako sprzedawcę nagrobków, 
tel. 604 226 458

FHU Rolkop materiały budowlano-przemysłowe, 
Lipno, ul. Jastrzębska 17A, tel. 605 085 007

FU Krystian Pawłowski-adaptacja poddaszy, tyn-
ki elewacyjne i dekoracyjne, malowanie, gładzie, 
płytki, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 794 663 537

Gru-Met-piaskowanie z dojazdem. Usługi ślusar-
sko-spawalnicze, tel. 888 471 801

Hurtownia materiałów budowlanych F.H.U. Rad-
Met Radosław Będlin, Moszczone 40, tel. 513 178 
323, 727 688 027

M-4 okna, bramy garażowe, drzwi, rolety, parape-
ty, Lipno, ul. 3-go Maja 16, tel. 54 288 35 82

Marex technika grzewcza i sanitarna, Lipno, ul. 
Skępska 36, tel. 604 612 749

Max-Bruk-układamy kostkę brukową i granitową. 
Wykonujemy chodniki, parkingi, drogi, podjazdy, 
tarasy, ogrodzenia itp., Tłuchowo, tel. 790 547 
678

Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, 
produkcja kotłów CO, usługi hydrauliczne, ko-
parką i koparko-ładowarką, tel. 667 552 919, 607 
479 291

Ocieplanie pianką PUR, tynki i posadzki maszyno-
we, tel. 501 202 840

P.P.H.U Kalinowski-bramy, ogrodzenia, balustra-
dy, usługi spawalnicze, Tłuchowo, tel. 512 442 
245

P.P.H.U Rom-Dom-więźby dachowe, pokrycia 
dachowe, obróbki blacharskie, budowa domów 
w systemie szkieletowym. Roman Ruszkowski. 
tel. 601-811-909

P.P.H.U. Michał Ostrowicki-usługi koparkami, 
transport materiałów sypkich, Jasień 53a, tel. 505 
840 026, 502 212 981

Panorama-sprzedaż okien, drzwi, rolet, bram, pa-
rapetów, moskitier, Rypin, ul. Kościuszki 54, tel. 
509 728 154, 729 353 930

Schody drewniane, układanie podłóg/parkietów, 
cyklinowanie, balustrady, tarasy, meble ogrodo-
we, Tłuchowo, tel. 602 636 101

Tynki cenentowo-wapienne. Długoletnie doświad-
czenie, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 607 349 375

Usługi elektryczne, energetyczne, podnośnik 
koszowy 18m, pomiary i inne usługi, Ziółkowski 
Ireneusz, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 606 313 594

Usługi koparko ładowarką/wywrotką, melioracje, 
odwodnienia, pomiary spadków, eko szamba, 
Wola 9a, tel. 698 481 967

Zakład stolarski Szczepan Zaborowski oferuje: 
więźby dachowe, schody, meble ogrodowe, par-
kiety, Wielgie, tel. 606 320 635

Dachy, okna, drzwi, płyta warstwowa, garaże (bla-
szaki), tel. 514 866 203 lub 56 474 09 20

Usługi stolarskie-meble, schody i inne, Golub-
Dobrzyń, ul. Mostowa 1, tel. 604 548 693

Malowanie, gładzie, kominki, regipsy, ledy, itp., 
tel. 885 810 599 

Domy weselne/sale
Zajazd Złota Podkowa-sala weselna, imprezy oko-
licznościowe, Wrocki, tel. 601 913 928

Półwysep Wądzyn-sala weselna, imprezy okolicz-
nościowe, tel. 667 652 205

Sala bankietowa Róża, wesela, przyjęcia, stypy, 
imprezy okolicz., Golub-Dobrzyń, ul. Toruńska 7, 
tel. 532 524 082, 532 524 099

Sala bankietowa U Danieli-wesela, imprezy oko-
licznościowe, Zbójno 152, tel. 698 142 767

Restauracja Marsylio-wesela, imprezy okolicz-
nościowe, Lipno, ul. Wyszyńskiego 48, tel. 607 
981 703

Bar „U Eli” na stacji paliw Orlen, Frydrychowo 56, 
sala na imprezy okolicznościowe do 40 osób, tel. 
784 904 464 

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E
Rolnictwo
Maszyny

S. Motycki-akumulatory ZAP Piastów, FUCHS 
oleje rolnicze, folie kiszonkarskie, maty pry-
zmowe, ruszta betonowe dla trzody i bydła, 
Dulsk, tel. 501 291 755

Importer maszyn i urządzeń rolniczych Krzysz-
tof Jabłoński, Obręb 25, tel. 604 849 435

Land-Handel sprzedaż maszyn rolniczych. 
Usługi: koparką/spychem. Wulkanizacja: rolni-
cze, tir, przemysłowy, Kikół, Wola 47a, tel. 506 
053 816

Naprawa sprzętu rolniczego oraz sprzedaż czę-
ści do ciągników i maszyn rolniczych, Wielgie, 
ul. Ogrodowa 17, tel. 606 193 135, 54 288 77 
25

Sprzedaż sprzętu rolniczego: agregaty, pługi, 
kabiny, rozsiewacze, rozrzutniki, przyczepy, 
Wielgie, tel. 606 193 135

Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy, 
części do ciągników MTZ, Pronar, C-360, 
C-330, C-385, Zetor, JUMZ, ogumienie, Wą-
brzeźno, ul. Topolowa 16, tel. 502 461 368, 56 
689 10 70, 56 689 10 75

Zwierzęta
Hodowla materiału zarybieniowego ryb karpio-
watych, Wielka Łąka 61, tel. 606 638 810

Transport koni oraz bydła, wystawiam 
Faktury Vat, tel. 609 092 360

Sprzedaż narybku: karp, amur, tołpyga, karaś, 
lin, sandacz, Golub-Dobrzyń, tel. 604 793 224 

Sprzedam kurczaki brojlery do uboju, 13 kwiet-
nia, Kowalewo Pomorskie, tel. 693 110 176 

Inne
Agromax-hurtownia nawozów, Brodnica, tel. 56 
498 23 39

Marcinkowscy gospodarstwo szkółkarskie tel, 
Szychowo 18, tel. 698 587 647

Usługi
Auto handel/komisy

Auto Handel-komis skup i zamiana, Marek 
Wiśniewski, Brodnica, ul. Lidzbarska 10B, tel. 
603 858 933

Damar-auta sprowadzane z Niemiec, komis, 
transport, Brodnica, ul. Sikorskiego 4, tel. 660 
466 986

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

Piasek, żwir-piasek płukany, sucho siany, żwir, 
czarnoziem, torf, kruszywo, kamień, tłuczeń, gruz-
Dowóz, tel. 608 219 596

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

Usługi hydrauliczno-ślusarskie, wodno-kan i CO. 
Wykonawstwo instalacji wodnych, kanalizacyj-
nych i CO. Montaż kotłowni. Radomin 23b, tel. 
512 295 280

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

Benstal-Ogród, Narzędzia, Stal, Rypin, Piłsud-
skiego 76A, tel. 54 230 90 66, 519 618 010

El-Dan firma ogólnobudowlana, stany surowe, 
elewacje, dachy, docieplenia, wykończenie wnętrz, 
tel. 792 080 506

Doradztwo/inwestycje
Formalności i inwestycje w pigułce „od A do Z”. 
Formalności i inwestycje w pigułce „od A do Z”. 
Operaty wodnoprawne, karty informacyjne i wnio-
ski, tel. 606 836 270

Viz-Arch biuro architektoniczne Dorota Czarno-
łucka-Krzemińska, projektowanie, nadzorowanie, 
doradztwo inwestycyjne, tel. 881 205 398, 886 
115 708

Biuro Rachunkowe Dorota Garkowska, Golub-Do-
brzyń, ul. Konopnickiej (Pawilon Nr 5), tel. 608 
514 548

Biuro Rachunkowe Sigma Barbara Jasieniecka, 
Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 3, tel. 666 083 
486

Biuro Rachunkowe Buchalter Beata Kudźba, Go-
lub-Dobrzyń, ul. Mickiewicza 1/17, tel. 668 237 
890

Prowadzenie dokumentacji: KPiR, ryczałt, pełna 
księgowość, Zus, kadry, płace, obsługa BHP, Tłu-
chowo, ul. Sierpecka 19, tel. 509 473 710

Profesjonalne usługi geodezyjne Rach-
Geo Jarosław Wróblewski, Nowogród k/ 
Golubia-Dobrzynia, tel. 601 883 514

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

OSK Paradziński, Golub-Dobrzyń, ul. Mostowa 
1A, tel. 693 032 565

OSK Ekspert Justyna Kuchcińska-kursy Kat. A, 
A1, A2, AM, B, Wielgie, ul. Ogrodowa 27, tel. 
507-764-236 , www.ekspert-szkola.pl

OSK Omega Ozimek Jacek-kursy prawa jazdy kat. 
A, B, B+E, C, C+E, Lipno, Osiedle W. Reymonta 
6/61, tel. 889-307-337 

OSK UT. Jabłoński Maciej-prawo jazdy kat. A, B, 
B+E, C, C+E, Tłuchowo, tel. 502 452 902

Finanse/bankowość
Lombard pożyczki pod zastaw  złota - aut - nie-
ruchomości, Kowalewo Pom.,  ul. Toruńska 4, 
tel. 781 491 378

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

Alior Bank Partner - pożyczki, kredyty kon-
solidacyjne, konta osobiste, ul. Kościuszki 2, 
Lipno, tel. 54 287 19 99

Kantor Euro-Max możliwość negocjowania 
kursu walut, nakorzystniejsze ceny, tel. 54 288 
30 11

Lombard Grosik skup złota, najniższa cena, 
najlepsze warunki, najniższe koszty, tel. 54 288 
30 11

Udzielę  bez BIK na raty od 1500 zł do 
20 000 zł. Szybko i dyskretnie. Również 
na dowód. Dojazd do klienta, tel. 572 
148 143

Gabinety weterynaryjne
Gabinet weterynaryjny lek. wet. K. Szarowska 
i M. Raś, dyżur całodobowy, Małe Pułkowo 42, 
tel. 608 156 833, 509 954 828

Gabinet weterynaryjny lek. wet. A. Sarek-Ka-
czorowska, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 
19/15, dyżur całodobowy, tel. 517 532 637
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ORGANIZUJEMY:
wesela, chrzciny, komunie, konsolacje (stypy),

spotkania okolicznoœciowe

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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gnacja lasów, nowe nasadzenia, tel. 605 739 
200

Zdrowie
Poradnie

Psychoterapia psychodynamiczna, poradnictwo 
psychologiczne, psychotesty k. zawodowi, kat. 
B, C, C+E, D, kierowcy prowadzący pod wpły-
wem alkoholu, przekroczenie punktów karnych, 
operator wózków i maszyn budowlanych tel. 502 
684 122

Rehabilitacja

Gabinet Terapii Manualnej Ludmiła Ma-
ciejewska poleca:  terapię manualną 
metodą Dorna, metodę masażu Mytnik-
Concept, masaż metodą Breussa. Cel 
terapii: profilaktyka, likwidowanie bó-
lów z dysfunkcji kręgosłupa, usuwanie 
napięcia i bólu mięśni. Zapraszam: ul. 
Wojska Polskiego 3C, 87-400 Golub-
Dobrzyń (poprzedni budynek NZOZ Nasz 
Medyk), pon - pt. 8,00-19,00 sob.8,00
-14,00  rejestracja: tel. 882 787 070 
tech. masażysta Ludmiła Maciejewska, 
zobacz więcej : www.polskiemasaze.pl

Różne
Przyjmę ziemię  do wyrównania terenu  
w Rypinie, duże ilości, dodatkowe in-
formacje na tel. 601 665 400

Tuje Brabant, Smaragd i inne iglaste. 
Od 70 do 150 cm. Wysoka jakość niskie 
ceny, możliwość transportu, Szpiegowo 
12A,  tel. 512 095 650

Węglopol, skład węgla, Kamionka 17, tel. 609 
092 360

Sport/rekreacja
Daria-siłownia tylko dla kobiet, Golub-Dobrzyń, 
ul. Ceglana 4, tel. 508-741-237

Hurtownia rowerów w Zieleniu-sprzedaż, serwis, 
naprawa, tel. 605 418 025

Salon firmowy Romet-skutery, motocykle, rowe-
ry, Rypin, ul. Piłsudskiego 47, tel. 600 261 092

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Wąbrzeźno,  ul. Kopernika 7, tel.608 516 205

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Wąbrzeźno, ul. Gen. Sikorskiego 8, tel. 660 522 
872

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery 
,części,  akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Brodnica, ul. Kopernika 7, tel. 530 186 139

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Brodnica, ul. Farna 4, tel. 784 085 614

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Brodnica, ul. Mostowa 8, tel. 662 126 961

Stacje kontroli pojazdów
Okręgowa stacja kontroli pojazdów Auto-Zaręb-
ski, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 32A, tel. 
56 683 50 57

J. Stuczyński, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypiń-
ska 30A, tel. 603 606 489

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

Okręgowa stacja kontroli pojazdów, Golub-Do-
brzyń, ul. Sokołowska 23 (naprzeciw targowi-
ska), tel. 887 508 100, 666 879 762

Okręgowa stacja kontroli pojazdów Gawrońscy, 
Rypin, ul. Mleczarska 21, tel. 54 444 71 15

Stacje paliw
Stacja paliw Lotos-Gabar Wrocki, tel. 56 683 69 66

Stacja Paliw Orlen-Frydrychowo 56, tel. 56 684 18 
62

Transport
Transport, usługi ładowarką-Gabar Wrocki, tel. 
601 656 616

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

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

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

Komunikacyjne, rolne, życiowe, mieszkaniowe, 
Wielgie, ul. Włocławska 10, tel. 604 906 775

Najtańsze OC, sprawdzone AC, uprawy, domy, 
na życie, Cezary Wioletta Kowalscy, Dobrzyń nad 
Wisłą, ul. Franciszkańska 19, tel. 502 172 308

OC/AC, mieszkania, rolne, firmy, na życie, po-
życzki, J. Stawarz, Tłuchowo, ul. Sierpecka 4, tel. 
664 059 393

Ubezpieczenia OC/AC, rolne, majątkowe, życio-
we, kredyty, inwestycje. Piotr Kycia, Lipno, ul. 
Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

Inne
Dorabianie kluczy, ostrzenie noży, nożyczek, 
maszynek, Golub-Dobrzyń, ul. Żeromskiego 
40a, tel. 502 683 025

FHU Olek Sprzedaż dywanów, wykładzin, chod-
ników, Ostrowite 22, tel. 501 621 145

Firanex pomiar wystrój i aranżacja okien w domu 
klienta, Golub-Dobrzyń, Plac 1000 lecia 13b, tel. 
516 126 855

Hotele/motele/zajazdy
Zajazd Złota Podkowa-hotel, restauracja, Wroc-
ki, tel. 601 913 928

Motel Przy Stacji, Frydrychowo 56, tel. 56 684 
18 62

Półwysep Wądzyn-hotel, restauracja, tel. 667 
652 205

Komputery/IT
Komputery, sprzedaż, serwis, kasy fiskalne, ter-
minale płatnicze, programy Insert, tel. 600 483 
434

PS Instal-komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 
instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie, tel. 
56 690 43 99

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, 
nawigacje, konsole, Golub-Dobrzyń, ul. Piłsud-
skiego 5, tel. 796 088 904

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

Kompix-sprzedaż, kupno, serwis komputerów 
PC oraz laptopów. Sprzedaż używanych kompu-
terów, Tłuchowo, tel. 788 745 302

Moda i uroda
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

Myjnie
Myjnia bezdotykowa 24h, Golub-Dobrzyń, ul. 
Żeromskiego 40A (naprzeciw TESCO), tel. 502 
683 025

Myjnia samochodowa. Stacja Orlen Frydrycho-
wo 56, tel. 56 684 18 62

Myjnia samoobsługowa bezdotykowa,  Kowale-
wo Pomorskie, ul. Brodnicka 21

Pomoc drogowa
Pomoc drogowa-autoholowanie-Gabar Wrocki, 
tel. 663 007 096

JAC Wypożyczalnia lawet i przyczep towarowach 
oraz podłodziowych, Golub-Dobrzyń, Podzamek 
Golubski 51, tel. 606 679 336, 606 478 379

Autoholowanie 24h, wulkanizacja, opony nowe 
i używane, akumulatory, felgi stalowe i alumi-
niowe, Wielgie, ul. Lipnowska 36, tel. 728 989 
861

Pomoc drogowa 24h Lipno. Autoholowanie Si-
korski. Przewóz maszyn i innych pojazdów-kraj 
i zagranica, tel. 733-573-007

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

Sklady opału
F.H. Dar-Pol-skład węgla Napole 80B, tel. 606 
148 049

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

F.H.U.  M. Onak skład opału, Kowalewo Pom., 
ul. Dworcowa 2, tel. 530 170 270

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

Skład węgla, Golub-Dobrzyń, Szosa Rypińska 
(naprzeciw szpitala), tel. 881 005 188

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

Inter-Pal ekogroszek, pellet, brykiet, tel. 531 132 
203

Agromax-autoryzowany sprzedawca katowickie-
go holdingu węglowego, Brodnica, tel. 56 498 
23 39
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rowerowe zmagania
Golub-Dobrzyń  31 marca na Hali Widowiskowo-Sporto-
wej Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się Otwarte Mistrzo-
stwa Golubia-Dobrzynia na Cykloergometrze

Udany start Saturna
Powoli do gry wracają również B-klasowe drużyny. W ostatni weekend Saturn 
Ostrowite mierzył się na wyjeździe z Piastem Łasin

Piłka nożna

Sobotni mecz przebiegał pod 
dyktando podopiecznych trenera 
Kamila Falkiewicza. Goście stwa-
rzali dużo sytuacji, jednak piłka nie 
chciała znaleźć drogi do siatki. Oko-
ło 30. minuty po stałym fragmen-
cie gry grający trener „Kosmicz-
nych” wyprowadził swój zespół 
na prowadzenie. Saturn cofnął się 
i wyczekiwał swoich sytuacji z kon-
try, jednak ostatecznie nie udało 
się strzelić drugiej bramki. Należy 
jednak odnotować, że kilka decyzji 
arbitra było dość niezrozumiałych. 

Po jednym z rzutów rożnych za-
wodnik Piasta padł na ziemię jak 
rażony piorunem. Sędzia bez wa-
hania wskazał na jedenasty metr, 
karząc jednego z naszych graczy, 
który znajdował się dobrych kil-
ka metrów od „pokrzywdzonego” 
piłkarza żółtą kartką. Golkiper 
Saturna jednak pewnie wybronił 
rzut karny i ostatecznie zawodni-
cy z Ostrowitego mogli cieszyć się 
z wygranej. 

– Trzy punkty bardzo nas cie-
szą i pozwalają nam trzymać kon-

takt z liderem – mówi trener Fal-
kiewicz – Chłopacy powoli wracają 
po ciężkich kontuzjach, co traktu-
ję jako największe wzmocnienie. 
Wprowadzamy do drużyny naszą 
młodzież, która wygląda bardzo 
dobrze. Ogólnie optymistycznie 
patrzymy w przyszłość i czekamy 
na kolejne mecze. 

Kolejne spotkanie Saturn roze-
gra na własnym boisku już w naj-
bliższą niedzielę o 14:00. Ich prze-
ciwnikiem będzie Start Toruń. 

Tekst: (lb)
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W niedzielne popołudnie mi-
łośników kolarstwa z naszego mia-
sta i okolic czekała nie lada gratka. 
OSiR przygotował dla nich impre-
zę, na której każdy mógł spróbo-
wać swoich sił na różnego rodzaju 
sprzętach. Do dyspozycji uczestni-

ków były cykloergometry, trenaże-
ry, rowery spinningowe oraz rolki 
do doskonalenia techniki jazdy ro-
werem. Każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Konkurencje miały charak-
ter rekreacyjno sportowy, więc nie 
trzeba było mieć żadnego przygo-

Skuteczność największą bolączką 
Promienia
W 18. kolejce okręgówki Promień Kowalewo Pomorskie gościł na własnym obiek-
cie Sportis Łochowo. Spotkanie zakończyło się podziałem punktów i wynikiem 1:1, 
ale gospodarze mogli je wygrać, gdyby wykorzystali swoje stuprocentowe okazje

Piłka nożna

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

O podsumowanie spotkania 
poprosiliśmy szkoleniowca ko-
walewian, Bartosza Jagielskiego:

– Jestem zadowolony z wy-
niku, ale z całą pewnością nie 
z gry. W pierwszej połowie mie-
liśmy dwie idealne sytuacje, po 
których powinniśmy prowadzić 
2:0. Jednak zamiast osiągnąć ko-
rzystny rezultat, schodziliśmy 
na przerwę przy stanie 0:1 po 
błędzie obrońcy. W drugiej po-
łowie udało nam się wyrównać, 
a obie ekipy miały jeszcze kilka 

sytuacji. Tak jak mówiłem: gene-
ralnie z wyniku jestem zadowo-
lony, bo Sportis to silna drużyna 
a my potrzebujemy punktów. 

W przyszłym tygodniu „Pro-
myczka” czeka wyjazd do Wą-
brzeźna na mecz z tamtejszą 
Unią, która po fatalnej jesieni 
gładko rozprawia się z rywala-
mi i oddala się od strefy spad-
kowej. 

– To będzie kolejny trudny 
mecz. Znowu mamy proble-
my z zestawienie optymalnego 

składu, bo co tydzień brakuje 
2-3 graczy. Na pewno Unia bę-
dzie u siebie bardzo groźna, bo 
na codzien grają na sztucznym 
boisku, które nam nie leży. 
Dodatkowo mamy potworne 
problemy ze skutecznością. Co 
z tego że stwarzamy sytuację, 
skoro mamy najmniej strzelo-
nych bramek w lidze. Musimy to 
jak najszybciej poprawić – koń-
czy trener Jagielski. 

Tekst: (lb)
fot. archiwum
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towania, aby wziąć w nich udział. 
Nad prawidłowym przebie-

giem zmagań uczestników czuwał 
Wiesław Młodziankiewicz. Kolarze 
rywalizowali w kilku kategoriach 
wiekowych. Darek Dębicki i Daria 
Dębicka byli najlepsi w roczniku 
2007 i młodsi natomiast Mateusz 
Sztramkowski wiódł prym w rocz-
niku 2001-2004. W kategorii 2000 
i starsi wśród kobiet zwyciężyła 
Wioletta Kucharska, przed Anetą 
Ciechacką i Joanną Anuszewską, 
a wśród mężczyzn zwyciężył Mi-
rosław Słomski, przed Markiem 
Kucharskim i Pawłem Brzuskiewi-
czem. 

O kolejnych ciekawych impre-
zach, które odbędą się w najbliż-
szym czasie przeczytacie w wy-
wiadzie z Krzysztofem Ośką na  
stronie 8.              

 Tekst i fot. (lb)
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pogrom zgarnia pełną pulę
Piłka nożna  W sobotnie popołudnie zawodnicy Pogromu Zbójno w pierwszym wiosennym meczu na 
własnym obiekcie podjęli ekipę Zamku Zamek Bierzgłowski. Gospodarze zaaplikowali przyjezdnym pięć 
bramek, jednak kibice musieli czekać na to aż do drugiej połowy. 

Po ubiegłotygodniowym, pe-
chowym remisie podopieczni Pio-
tra Rabażyńskiego mieli dodat-
kową motywację, aby w starciu 
z Zamkiem zdobyć trzy punkty. 
W jesiennym spotkaniu pomiędzy 
obiema ekipami padł wynik 2:1. 

Mecz w pierwszej połowie 
zdecydowanie nie należał do 
tych z gatunku pasjonujących. 
Pogrom miał delikatną przewa-
gę, ale niewiele z tego wynikało. 
Pierwszą groźną akcję widzowie 
zobaczyli dopiero ok 20 minuty, 
kiedy Jakub Nowicki huknął ze 

skraju pola karnego w spojenie. 
W tym miejscu należy dodać, że 
ten zawodnik był chyba najak-
tywniejszy w pierwszej połowie 
i widać było, że ma apetyt na 
strzelenie bramki. Z ciekawszych 
akcji w pierwszej połowie należy 
jeszcze odnotować strzał gości 
z rzutu wolnego, pewnie obronio-
ny przez Jarzębowskiego. 

Na drugą połowę trener wpu-
ścił Dariusza Grochockiego i Ma-
teusza Modrzejewskiego. Gołym 
okiem było widać, że wejście tych 
zawodników rozruszało gospoda-

rzy. Efektem tego była bramka 
Damiana Skrzeszewskiego w 50. 
minucie, który dopełnił formal-
ności po akcji przeprowadzonej 
przez Modrzejewskiego. Chwilę 
później było już 2:0, po znanym 
i lubianym z ekstraklasowych 
boisk centrostrzale w wykona-
niu Kamila Wróblewskiego. Wi-
dać było, że zawodnicy gości już 
się nie podniosą po tych knock-
downie, a kolejne bramki to tylko 
kwestia czasu. Niedługo później 
na lewym skrzydle piłkę odebrał 
Grochocki i posłał doskonałe po-

danie do wchodzącego Damiana 
Skrzeszewskiego który silnym 
strzałem podwyższył prowadze-
nie. Dwie bramki dołożył jeszcze 
Mateusz Modrzejewski i zwycię-
stwo 5:0 stało się faktem. 

–Jestem bardzo zadowolony 
z gry moich zawodników w dru-
giej połowie – mówi Piotr Raba-
żyński – W przyszłym tygodniu 
czeka nas trudny mecz z Bobro-
wem, z którym jeszcze nigdy nie 
udało nam się wygrać na wyjeź-
dzie. Mamy jednak nadzieję, że 
przełamiemy tę złą passę.  

Po tym spotkaniu Pogrom 
z dorobkiem 25. punktów zajmuje 
7. miejsce w tabeli.

Tekst i fot (LB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

Pogrom ZBójno 
VS.

Zamek Zamek 
BierZgłowSki

5 (0: 0) 0
Gole

D. Skrzeszewski x2, K. Wróblew-
ski, M. Modrzejewski x2

Piłka nożna

Przegrana z nutą 
kontrowersji
W 17. kolejce kujawsko-pomorskiej okręgówki Sokół Radomin wybrał się na trud-
ny teren do Bydgoszczy, by zagrać z faworytem do awansu. Zawisza wygrał 4:1, 
jednak co do dwóch bramek pojawiły się wątpliwości, czy zostały zdobyte prawi-
dłowo.

Chodzi o gole strzelone na 1:0 
i 2:0 w pierwszej połowie. Przy obu 
bramkach, zdając się na relację ki-
biców oraz skróty wideo można 
mieć wątpliwości, czy zawodnicy 
Zawiszy nie znajdowali się na pozy-
cjach spalonych. W drugiej połowie 

gospodarze podwyższyli na 3:0, 
a niedługo później Sokół za sprawą 
Krzysztofa Marcinkowskiego strze-
lił kontaktowego gola. W końcówce 
spotkania Adam Wiśniewski ustalił 
wynik spotkania na 4:1. 

O podsumowanie meczu po-

prosiliśmy trenera radominian, 
Sławomira Rożka:

– Nasza gra wyglądała całkiem 
dobrze. Zawisza w całym meczu 
był zespołem lepszym i wygrał za-
służenie. Mieliśmy kilka sytuacji, 
a bramkę strzeliliśmy po stałym 
fragmencie. Na to spotkanie zno-
wu wybraliśmy się w mocno okro-
jonym składzie. Mam wątpliwości 
co do dwóch bramek bydgoszczan, 
natomiast chce podkreślić, że nie 
zamierzam szukać wymówek. Mu-
simy zapomnieć o tym spotkaniu 
i myśleć o meczu ze Sportisem. 

W kolejnym spotkaniu szko-
leniowiec Sokoła nie będzie mógł 
skorzystać z Szymona Szyjkow-
skiego i Sebastiana Nurowskiego, 
którzy w meczu z Zawiszą obejrzeli  
4. żółtą kartkę w tym sezonie. Po-
zytywną informacją jest natomiast 
powrót do treningów Waldemara 
Jachowskiego i Krzysztofa Czaj-
kowskiego. 

Tekst (LB)
Fot. archiwum

Mecz do zapomnienia
W 17. kolejce A-klasy Drwęca Golub-Dobrzyń wybrała 
się na wyjazdowe spotkanie do Unisławia. Podopiecz-
ni trenera Pawła Peplińskiego odebrali bolesną lekcję 
futbolu, przegrywając 0:5.

Piłka Nożna

Zapytaliśmy trenera Drwęcy, 
jak podsumuje sobotni mecz wy-
jazdowy:

– Trudno coś powiedzieć po 
takim spotkaniu. Wygrała drużyna 
lepsza. Unisław postawił nam trud-
ne warunki. Nie mieliśmy możli-
wości, żeby im się przeciwstawić. 
Mimo, iż oni w przeciwieństwie 
do nas mieli bardzo krótką ławkę 
rezerwowych, to od początku do 
końca górowali nad nami niemal 
w każdym aspekcie. Mieliśmy swoje 
szanse i ten wynik mógł wyglądać 
trochę inaczej, ale ich bramkarz 
był dobrze dysponowany. Żałuję, 

że trzy gole tak naprawdę sprezen-
towaliśmy swoim rywalom, którzy 
bezlitośnie wykorzystywali każdy 
nasz błąd. Podsumowując – byli-
śmy gorsi od rywali, ale to błędy 
indywidualne sprawiły że przegra-
liśmy aż tak wysoko.

Drwęca z 28. punktami na 
koncie zajmuje obecnie 5. miejsce 
w lidze. W najbliższą sobotę o 11:00 
nasi zawodnicy zmierzą się na wła-
snym boisku z Victorią Czernikowo, 
której ulegli jesienią 1:4. 

Tekst: (LB)
Fot. archiwum
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