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Powiat  Próby porozumienia pomiędzy stroną rządową a na-
uczycielami spaliły na panewce, wobec czego od 8 kwietnia do 
odwołania w całej Polsce trwa strajk pracowników oświaty. Jak 
sytuacja wygląda w naszym regionie?

Strajk rozpoczęty
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Powiat  Zadłużenie w dół

Czasopismo „Wspólnota” opublikowało ranking zmian zadłużenia 
samorządów, jako procent dochodów budżetowych, w latach 2014 
– 2017. Golub-Dobrzyń zajął w nim 1. miejsce wśród miast powiato-
wych z naszego województwa. 

więcej na str. 3

Gmina Radomin  W oczekiwaniu 
na remont dróg

Jeden z naszych czytelników poprosił nas o interwencję w sprawie, 
która od kilku lat nie może doczekać się szczęśliwego finału. – „Ta 
droga nie nadaje się do jeżdżenia!” – alarmuje. 

więcej na str. 4

Początek ubiegłego tygodnia 
mógł dawać jakąś nadzieję na polu-
bowne załatwienie sporu pomiędzy 
Związkiem Nauczycielstwa Polskie-
go a rządem. Niestety, 7 kwietnia 
było już niemal pewne, że strajk 
się odbędzie. Rząd porozumiał się 
oświatową „Solidarnością”, co przez 
wielu zostało odebrane jako zdra-
da. Na łamach „Dziennika Gazety 
Prawnej” odniósł się do tych zarzu-
tów jej przewodniczący, Ryszard 
Proksa:

– Nic podobnego. Jako „So-
lidarność” mieliśmy bardzo jasne 
postulaty i zostały one spełnione. 
Dlaczego więc mielibyśmy strajko-
wać? Nie umawialiśmy się ze związ-
kami zawodowymi, że za wszelką 
cenę będziemy protestować, to nie 
był nasz cel.

– Osobiście uważam, że pod-
pisane w niedzielę porozumienie 
między „Solidarnością” a rządem 

jest błędem – komentuje Iwona 
Smużyńska, prezes oddziału ZNP 
w Golubiu-Dobrzyniu – Dobrze, 
że nie zgodzono się przynajmniej 
na podwyższenie pensum, jednak 
i tak to porozumienie stawia nas 
i pozostałe federacje związkowe 
w gorszej pozycji negocjacyjnej 
z rządem.

W naszym powiecie większość 
szkół strajkuje. Jednostki organiza-
cyjne, którym podlegają dane pla-
cówki apelowały do rodziców, by 
w miarę możliwości pozostawiać 
pociechy w domach. W przypad-
ku, gdy liczba uczniów w szkole 
przekraczałaby zasoby ludzkie dy-
rektorów, mieli być oni kierowani 
do miejsc mogących zapewnić im 
opiekę, takich jak Domy Kultury. 

– W poniedziałek w naszej 
szkole strajkowało 57 nauczycieli – 
mówi nam Piotr Floerke, dyrektor 
Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-

Dobrzyniu –  13 osób było do mojej 
dyspozycji. Pierwszego dnia strajku 
do szkoły przybyła tylko 6 uczniów, 
a we wtorek – 4. Jesteśmy więc 
w stanie spokojnie zapewnić opiekę 
dzieciom. My jako szkoła nie od-
czuwamy dyskomfortu z powodu 
prowadzonego strajku.

Z jakim odbiorem społecznym 
spotykają się nasi nauczyciele i z ja-
kimi problemami borykają się oni 
na co dzień? O to pytamy Szymona 
Wiśniewskiego, przewodniczącego 
komitetu strajkowego w Zespole 
Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu:

– Ze strony rodziców do tej 
pory nie spotkaliśmy się z negatyw-
nymi wypowiedziami. Część rodzi-
ców bardzo nas popiera. Jeśli chodzi 
o uczniów - tu bywa różnie. Nie-
którzy rozumieją nasze postulaty, 
inni niekoniecznie. Chodzi nam nie 
tylko o wyższe pensje, ale też o re-
formę oświaty, która naszym zda-
niem jest przeprowadzona szybko 
i niechlujnie. Rząd twierdzi, że były 
konsultacje z nauczycielami, ale nie 
jest to do końca prawdą. Na chwile 
obecną nie mamy np. określonych 
wszystkich podstaw programo-
wych przedmiotów zawodowych. 
Walczymy o to, żeby jakość oświaty 
była na wysokim poziomie.

Podobnie uważa również Iwo-
na Smużyńska. Według niej, na-
uczyciele są wysoce niezadowoleni 
z sytuacji w polskiej szkole.

dokończenie na str. 3



AKTUALNOŚCI2 Czwartek 11 kwietnia 2019 GOLUB–CGD.PL

Rowerzysto – zabezpiecz 
swój jednoślad!

Powiat  Golubsko-dobrzyńscy policjanci apelują do właścicieli jednośladów o prawidłowe za-
bezpieczanie rowerów

O G Ł O S Z E N I E    W Ł A S N E

Pogoda za oknem zachęca do 
wzmożenia aktywności fizycznej 
na świeżym powietrzu. Na dro-
gach i ścieżkach widzimy coraz 
więcej amatorów jednośladów. 
Jednak ich właściciele nie za-
wsze zabezpieczają swoje pojazdy 
w należyty sposób. Pozostawiają 
je na klatkach schodowych, przy 
sklepach lub urzędach bez żad-
nych zabezpieczeń. A jak wiado-
mo – okazja czyni złodzieja. 

– Apelujemy do właścicieli 
rowerów o prawidłowe zabezpie-
czanie swojej własności – mówi 
asp. sztab. Małgorzata Lipińska 
– Warto zainwestować w profe-
sjonalne zabezpieczenie, które 
zapobiegnie kradzieży. Im więcej 

czasu złodziejowi zajmie poko-
nanie przeszkody, tym mniejsze 
prawdopodobieństwo, że straci-
my rower. Zaopatrzmy się w so-
lidny łańcuch i kłódkę, aby zawsze 
przypinać rower do trwałego ele-
mentu, np. balustrady, kaloryfera 
na korytarzu. 

Kupując rower, zwłaszcza 
używany, koniecznie sprawdź-
my jego numery fabryczne, któ-
re zazwyczaj wybite są na ramie 
i porównajmy je z tymi podanymi 
w karcie gwarancyjnej.  Decydu-
jąc się na kupno roweru używa-
nego bez karty gwarancyjnej, 
należy wpisać w umowie kupna 
– sprzedaży jego oznakowanie, 
które może okazać się przydat-

ne przy ewentualnym zgłosze-
niu kradzieży.  Po kupnie roweru 
zróbmy mu zdjęcie- może być 
to pomocne w jego odzyskaniu 
w przypadku kradzieży. Spraw-
dzajmy legalność pochodzenia 
jednośladu, ponieważ posiadanie 
roweru pochodzącego z kradzie-
ży jest przestępstwem.

Warto przypomnieć, że każ-
dy właściciel roweru może ozna-
kować swój rower w budynku 
Komendy Powiatowej w Golubiu-
Dobrzyniu. Zainteresowane, peł-
noletnie osoby mogą zgłosić się 
tam z jednośladem, jego doku-
mentacją i dowodem osobistym.  

(red)
fot. KPP Golub-Dobrzyń

Powiat

“Trzeźwy kierujący” 
nie tylko z nazwy
„Trzeźwy kierujący” to nazwa działań przeprowadzonych przez golubsko-do-
brzyńską drogówkę. Wśród kilkuset skontrolowanych nie ujawniono nikogo, kto 
wsiadłby za kierownicę pod wpływem alkoholu.

W poniedziałek 8 kwietnia 
w godzinach od 4:30 do 8:00 na 
drogach naszego powiatu poli-
cjanci prowadzili działania pod 

kryptonimem „Trzeźwy kieru-
jący”. To już kolejna tego typu 
akcja, mająca na celu kontrolę 
trzeźwości kierowców, porusza-

jących się po naszych drogach. 
W dziewięciu wyznaczonych 
punktach funkcjonariusze skon-
trolowali prawie 500 kierują-
cych i co najważniejsze – żaden 
z nich nie był pod wpływem al-
koholu. Dodatkowo na drogach 
objętych działaniami nie doszło 
do żadnej kolizji ani wypadku 
drogowego. 

Pozostaje mieć nadzieję, że 
kolejne przeprowadzone akcje 
podtrzymają ten chlubny dla 
naszych kierowców wynik. 

(red)
fot. KPP Golub-Dobrzyń

Gmina Radomin

Odwiedziny u przedszkolaków
Dzielnicowy Dariusz Krzemiński spotkał się z dziećmi w Przedszkolu Publicznym 
w Radominie, aby porozmawiać o zasadach bezpieczeństwa. Najmłodsi mieli 
również okazję zasiąść w policyjnym radiowozie

Policjant odwiedził grupę 
Krasnoludków, Misiów, Motyl-
ków i Tygrysków w Przedszkolu 
Publicznym w Radominie. Funk-
cjonariusz rozmawiał z dziećmi 
o podstawowych zasadach bez-
piecznego poruszania się po dro-
gach jako pieszy. 

W trakcie spotkania dzielnico-

wy zachęcał najmłodszych do ko-
rzystania z elementów odblasko-
wych, które noszone na ubraniu 
czy plecaku bardzo poprawiają wi-
doczność a co za tym idzie – zwięk-
szają bezpieczeństwo pieszych na 
drodze. Uczestnicy spotkania roz-
mawiali również o zagrożeniach, 
które mogą spotkać najmłodszych 

podczas drogi z i do przedszkola 
i zasadach, jakie należy zachować 
podczas kontaktu z obcą osobą. 
Oczywiście największym zaintere-
sowaniem cieszyła się możliwość 
zwiedzenia policyjnego radiowo-
zu, do którego dzieci bardzo chęt-
nie się garnęły. 

(red)

W niedzielę przyjdź 
na OSiR
14 kwietnia od 9:00 na Hali Widowiskowo-Sportowej 
odbędzie się amatorski turniej siatkówki mężczyzn, 
połączony z akcją charytatywną na rzecz Karoliny 
Bednarskiej

Golub-Dobrzyń

W turnieju weźmie udział 9 
drużyn nie tylko z terenu naszego 
miasta. Turniej będą sędziować 
profesjonalni arbitrzy z Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej.  Organi-
zatorzy tego wydarzenia zapew-
niają, że tego dnia na kibiców cze-
ka wiele atrakcji.

– Podczas turnieju odbędzie 
się licytacja wielu wartościowych 
rzeczy, z której dochód zostanie 
w całości przekazany na rzecz 
Karoliny – mówi Krzysztof Ośka, 
szef OSiR-u – Wśród fantów jest 

m in. domek zabaw dla dzieci 
o wartości kilku tysięcy złotych 
i koszulka z akademii kolarskiej 
Michała Kwiatkowskiego „Coper-
nicus”. Pod koniec wydarzenia 
odbędzie się również losowanie 
nagród w loterii fantowej, która 
również zostanie przeprowadzo-
na podczas siatkarskich zmagań.

Warto zatem odwiedzić 
w najbliższą niedzielę halę OSiR
-u i spędzić miło czas nie tylko na 
obserwacji siatkarskich zmagań. 

(red)
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Zadłużenie w dół
Powiat  Czasopismo „Wspólnota” opublikowało ranking 
zmian zadłużenia samorządów, jako procent dochodów bu-
dżetowych, w latach 2014 – 2017. Golub-Dobrzyń zajął w nim  
1 miejsce wśród miast powiatowych z naszego województwa. 

Golub-Dobrzyń

Kontrola na przejeździe
3 kwietnia nieczynny przejazd kolejowy przy ulicy PTTK był poddany kontroli 
przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Bydgoszczy

Przypomnijmy – problem 
usunięcia przejazdu pozostałe-
go po rozbiórce linii kolejowej 

nr 209 trwa już od kilku lat. Tory 
leżą na drodze wojewódzkiej, 
a działka na których się znaj-

dują należy do PKP. Włodarze 
naszego miasta wielokrotnie 
apelowali do różnych instytucji 

z prośbą o pomoc w rozwiązaniu 
tego problemu. W tej sprawie 
interweniował nawet Marsza-
łek Województwa Kujawsko-Po-
morskiego, Piotr Całbecki, który 
zwrócił się do dyrektora PKP ds. 
gospodarowania nieruchomo-
ściami w Gdańsku, Krzysztofa 
Piekarskiego o jak najszybsze 
dokonanie rozbiórki. 

W ubiegłą środę na miejscu 
problematycznego przejazdu 
spotkali się przedstawiciele in-
spektoratu, Polskich Kolei Pań-
stwowych oraz Urzędu Miasta. 
O podsumowanie spotkania 
poprosiliśmy włodarza Golubia-
Dobrzynia, Mariusza Piątkow-
skiego:

– Póki co usłyszeliśmy kolej-
ne obietnice. Przypomnę, że tory 
miały być usunięte już do listo-
pada ubiegłego roku. Kolejnym 
terminem był marzec 2019 roku. 
Przedstawiciele PKP zapewnili 

że przejazd zostanie usunięty, 
jednak najpierw muszą wyłonić 
wykonawcę tego zadania na dro-
dzę postępowania przetargowe-
go. Uważam za niedopuszczal-
ny fakt, iż ta sprawa tak długo 
trwa. Najbardziej cierpią na tym 
nasi mieszkańcy i osoby prze-
jeżdżające przez nasze miasto, 
które na wjeździe są witane taką 
skandaliczną nawierzchnią. 

Warto dodać, że nadzór 
budowlany nakazał PKP nie-
zwłocznie doprowadzić przejazd 
do takiego stanu, by nie zagra-
żał on bezpieczeństwu osób go 
użytkujących. Pozostaje mieć 
nadzieję że faktycznie doczeka-
my się rychłej poprawy stanu 
tego przejazdu a w niedalekiej 
przyszłości – całkowitego jego 
rozebrania. 

(LB), Fot. UM 
w Golubiu-Dobrzyniu

„Wspólnota” to pismo o te-
matyce samorządowej, które 
dociera do zdecydowanej więk-
szości jednostek samorządów 
terytorialnych. Niedawno opubli-
kowało ranking, z którego jasno 
wynika, że Golub-Dobrzyń poczy-
nił w ciągu ostatnich lat bardzo 
dużo w kierunku tego, by obni-
żyć swoje długi. Przypomnijmy, 
w 2014 roku wynosiło ono 63% 
dochodów budżetowych. Zgodnie 
z ustawą o samorządzie była to 
górna granica. Co mogło spotkać 
Golub-Dobrzyń można zobaczyć 
np. w Strzelnie, gdzie już nieba-
wem ma zostać wprowadzony 
plan naprawczy, a gminę czeka 
mocne zaciskanie pasa przy, jak 
nazwał to tamtejszy burmistrz, 
„kosmicznych” długach. 

W ciągu trzech lat zadłuże-
nie Golubia-Dobrzynia spadło 
o 21,38%. Udało się spłacić ponad 
9 mln zobowiązań i odsetek. 

– Mam satysfakcję z tego, że 
udało nam się obniżyć to zadłu-

żenie  – mówi burmistrz Mariusz 
Piątkowski – Często byłem kryty-
kowany za to, że dużo narzekam. 
To nie było narzekanie, tylko 
szerość przekazu wobec miesz-
kańców – nasze finanse były 
w opłakanym stanie. Obejmując 
stanowisko w 2014 roku napraw-
dę brakowało nawet na wynagro-
dzenia urzędników. W pierwszej 
kadencji byłem krytykowany za 
brak inwestycji, ale dla mnie naj-
ważniejsze było spłacenie zobo-
wiązań. Proszę pamiętać że mimo, 
iż znacząco obniżyliśmy nasze za-
dłużenie, to i tak Regionalna Izba 
Obrachunkowa opiniując projekt 
budżetu miasta upomina o pil-
nowanie poziomu zadłużenia. 
Zdaję sobie sprawę, że polityka 
„zaciskania pasa” odbiła się na 
inwestycjach i bieżącym funkcjo-
nowaniu miasta. Ale zapewniam, 
że obecnie dzięki zdecydowanie 
stabilniejszym finansom możemy 
realizować szereg miejskich inwe-
stycji i planować realizację kolej-

nych, ważnych dla mieszkańców 
zadań.

Jak wygląda sytuacja w in-
nych gminach naszego powiatu 
za okres 2014-2017? Tylko gmina 
Zbójno zwiększyła swoje zadłu-
żenie w tym czasie. Zajmuje 28 
miejsce w Polsce wśród gmin 
wiejskich, ze wzrostem zadłuże-
nia o 12,50%. O powody takiego 
stanu rzeczy zapytaliśmy wójt 
gminy, Katarzynę Kukielską. 

– Ten wzrost wziął się głów-
nie z konieczności wzięcia kredy-
tu w wysokości 1,5 mln złotych 
jako wkład gminy w budowę 
nowej drogi w Zbójnie. Ponadto 
poczyniliśmy w tym okresie wie-
le innych inwestycji na naszym 
terenie, jak choćby rozbudowa 
przydomowych oczyszczalni. Sta-
ramy się, żeby nasza gmina ciągle 
się rozwijała, a do tego potrzeba 
pieniędzy. Chcę jednak zapewnić, 
że nie zapożyczamy się ponad 
stan. Warto w tym miejscu do-
dać, że w ubiegłym roku „Wspól-
nota” opublikowała ranking sko-
ku inwestycji, gdzie nasza gmina 
awansowała o kilkaset pozycji 
w górę. 

W pozostałych gminach wi-
dać spadek zadłużeń. Gmina Ko-
walewo Pomorskie w zadanym 
okresie obniżyła swoje zobo-
wiązania o 18,86 %, gmina Rado-
min o 19,93%, gmina Ciechocin 
o 6,93%, gmina Golub-Dobrzyń 
o 7,91, natomiast cały powiat go-
lubsko-dobrzyński o 10,64%. 

(LB)
Fot. ilustracyjne

aD VoCEM
W artykule pt. „Uparty producent smogu” ze str. 3 w 543 numerze tygodnika 
CGD z 28 marca 2019 r. podaliśmy błędne informacje. Niniejszym informujemy, 
że dym wydobywający się z komina opisanej posesji mieszczącej się przy ul. 
Działyskich w Golubiu-Dobrzyniu jest efektem spalania pochodzącego z pol-
skich kopalni węgla, a także krajowego drewna w piecu kotłowym spełniającym 
normy PN-EN 303-5:2012. Nabywany przez właściciela posesji opał – węgiel 
kamienny lub miał – posiada wymagane przepisami prawa certyfikaty, którymi 
właściciel posesji dysponuje i jest gotów przedłożyć na żądanie stosownych 
służb. Ponadto w oisywanej sprawie były przeprowadzane kontrole policji 
i straży miejskiej. Nie wykazały one żadnych uchybień. Nie było żadnych decy-
zji administracyjnych lub karnych. Za nieścisłość przepraszamy.

Redakcja CGD

Strajk rozpoczęty
Powiat

Dokończenie ze str. 1
Ponadto obawiają się, że zwięk-
szenie pensum (czyli liczby go-
dzin zajęć dydaktycznych do 
której jest zobowiązany jest 
pracownik instytucji dydaktycz-
nej) spowoduje zwolnienia lub 
wchłonięcie przez nie obecnie 
wypracowywanych nadgodzin, 
co oczywiście nie spowoduje 
wzrostu płac. 

Nasi rozmówcy podkreślają, 
że póki co spotykają się z pozy-
tywnym odbiorem akcji prote-
stacyjnej ze strony rodziców. Czy 
jednak nie obawiają się, że z bie-
giem czasu może się to zmienić?

– Liczymy się z tym – przy-
znaje Iwona Smużyńska – W do-
datku prawda jest taka, że nas, 
nauczycieli nie stać na prowa-
dzenie długotrwałego strajku. 
Każdy z nas ma jakieś zobowią-
zania finansowe, a należy pod-
kreślić, że za okres strajku nie 
otrzymamy wynagrodzenia. Je-
śli potrwa on dłużej, to niestety 
może on upaść.

Obawy rodziców doty-
czą również egzaminów ze-
wnętrznych, które odbywają się 
w kwietniu. 10,11 i 12 kwietnia ma 
się odbyć egzamin gimnazjalny, 

zaś 15, 16 i 17 kwietnia to czas 
egzaminów dla ósmoklasistów. 
W chwili obecnej jednak wydaje 
się, iż nie są one zagrożone na 
naszym terenie. Na mocy podpi-
sanego kilka dni temu rozporzą-
dzenia szefowej MEN egzaminy 
mogą przeprowadzić nauczycie-
le emerytowani lub inne osoby 
z wykształceniem pedagogicz-
nym, nawet jeśli nie pracują 
w szkołach. 

– Moi koledzy czują na so-
bie ciężar odpowiedzialności. 
Jesteśmy nauczycielami i nie-
przeprowadzenie egzaminu to 
byłaby ostateczność. My jednak 
pozostajemy w strajku i pod-
trzymujemy nasze żądania. Mar-
twi mnie to, że nauczycieli się 
dzieli – na tych z ZNP, z Solidar-
ności itp. Sławomirowi Bronia-
rzowi, szefowi ZNP zarzuca się, 
że nasz protest jest protestem 
politycznym. Chce podkreślić, że 
na mnie, jako szefowej lokalne-
go oddziału, nikt nie wywierał 
żadnych nacisków. Nie chcemy 
nikomu uprzykrzać życia, tylko 
wskazać na to jakie problemy 
ma polska edukacja – kończy 
Smużyńska.

tekst i fot. (LB)
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Gmina Radomin  Jeden z naszych czytelników poprosił nas o interwencję w sprawie, która od kilku 
lat nie może doczekać się szczęśliwego finału. „Ta droga nie nadaje się do jeżdżenia!” alarmuje 

W oczekiwaniu na remont dróg

Chodzi o odcinek drogi po-
wiatowej pomiędzy Szafarnią 
i Płonnem. Kto choć raz miał 
okazję tamtędy jechać ten wie, 
w jak fatalnym stanie jest jej na-
wierzchnia. Problem został pod-
niesiony podczas marcowej sesji 
Rady Gminy, na którą został za-
proszony m in. starosta powiatu 
golubsko-dobrzyńskiego, Fran-
ciszek Gutowski. Zabrał on głos 

w sprawie tego odcinka:
– W poprzedniej kadencji 

cztery razy ogłaszaliśmy prze-
targ na przebudowę tej drogi 
i budowę chodnika. Próbowali-
śmy podzielić tę inwestycję na 
etapy, bo oferenci przedstawiali 
zaporowe kwoty. Najniższa ofer-
ta na przebudowę nieco ponad 
kilometra tej trasy opiewała na 
1 900 000 zł. Powiatu nie było 

na to stać, nawet przy solidar-
nym partycypowaniu w kosz-
tach gminy Radomin. 

Starosta zapewnił jednak, że 
pojawiło się światełko w tunelu 
jeśli chodzi o realizację tej inwe-
stycji. Województwo Kujawsko-
Pomorskie otrzymało ponad 230 
mln złotych z ministerstwa na 
infrastrukturę drogową. Powiat 
przy współpracy z gminą Rado-
min chce pozyskać dofinansowa-
nie na drogę na odcinku Szafar-
nia-Płonne. Nawet jeśli nie uda 
się znaleźć tańszego wykonawcy, 
to przy dofinansowaniu ponad 
80% kosztów powiat i gmina bę-
dzie w stanie udźwignąć tę in-
westycję. Jeśli nie uda się zdobyć 
środków z urzędu marszałkow-
skiego, powiat ma „plan B”. Cho-
dzi o wsparcie z dofinansowania 
udzielonego przez Lokalną Gru-
pę Działania w kwocie ponad 
200 tysięcy złotych. Może się to 

jednak wiązać z koniecznością 
okrojenia inwestycji, np. odłoże-
nia w czasie budowy chodnika. 

Radni poruszyli również pro-
blem innych dróg, które szcze-
gólnie domagają się remontu, 
a więc odcinków na trasie Ple-
banka-Radomin i Wilczewo-
Dulsk. Jeśli chodzi o tę pierwszą 
trasę, to ma ona być ukończona 
już pod koniec kwietnia. 

–  W tej kadencji mamy 
usystematyzować prace nad po-
prawą infrastruktury drogowej 
– powiedział starosta Gutow-
ski – Zwróciliśmy się do wło-
darzy gmin, by wskazali które 
drogi na ich terenie wymagają 
remontu. Następnie planujemy 
przeprowadzić wspólne spotka-
nie radnych gminnych i przed-
stawicieli powiatu, którzy będą 
oceniać, które odcinki należy 
wykonać w pierwszej kolejno-
ści. Po ustaleniu harmonogramu 

będę chciał uzyskać jeszcze ak-
ceptacje włodarza danej gminy. 
Chodzi nam o to, by wychodzić 
naprzeciw potrzebom miesz-
kańców. Ponadto zależy nam na 
tym, aby na remonty dróg pozy-
skiwać dofinansowania i jak naj-
mniej obciążać budżety powiatu 
i gmin.  

Wójt Piotr Wolski wskazał, że 
drogami, które pilnie potrzebują 
remontu są, oprócz wspomnia-
nej wcześniej trasy Szafarnia-
Płonne, także odcinki na trasie 
Wilczewo-Dulsk i Kamionka-Bo-
cheniec. 

Pozostaje mieć nadzieje, że 
włodarze przejdą od słów do 
czynów i infrastruktura dróg 
ulegnie znacznej poprawie. Bę-
dziemy się przyglądać dalszemu 
rozwojowi spraw w tym tema-
cie. 

Tekst: (LB)
fot. (ben)

Golub-Dobrzyń

Bomba w mieście?
W minioną środę w godzinach przedpołudniowych 
na ulicach Golubia-Dobrzynia zaroiło się od wozów 
strażackich i radiowozów policyjnych z włączonym 
sygnałami i światłami alarmowymi. Kierowały się 
w okolice Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Wy-
glądało to naprawdę bardzo groźnie.

Jednak jak się wkrótce okazało 
były to tylko ćwiczenia służb ra-
towniczych, czyli Policji, Państwo-
wej Straży Pożarnej oraz Centrum 
Zarządzania Kryzysowego Sta-
rostwa Powiatowego. Scenariusz 
działań polegał na reakcji służby 
na podłożenie ładunku wybucho-

wego w Przedsiębiorstwie Energe-
tyki Cieplnej w Golubiu-Dobrzyniu 
przez grupę terrorystyczną. Kie-
rownictwo nad akcją objęła Policja. 

W ćwiczeniach oprócz Policji 
i Rozpoznania Minersko-Pirotech-
nicznego brali udział także nasi 
strażacy. 

– W akcji zabezpieczenia miej-
sca zdarzenia i ewentualnego wy-
buchu rozprzestrzeniającego się 
gazu uczestniczyło 7 zastępów 
straży pożarnej w tym 4 jednostki 
OSP (Radomin, Nowogród, Olszów-
ka i Łubki). Łącznie było 36 straża-
ków i 14 policjantów – mówi st. kpt. 
Witold Juszczak z Komendy Powia-
towej PSP w Golubiu-Dobrzyniu.

Podczas działań wyznaczono 
strefę bezpieczną, zorganizowano 
zaopatrzenie wodne budując linie 
wężową z pobliskiej strugi. Wyzna-
czono także strefę bezpośredniego 
zagrożenia i pozamykano zawory 
gazowe doprowadzające gaz do 
PEC. Ustawiono również kurtyny 
wodne. W toku ćwiczeń odnale-
ziono niebezpieczny ładunek i go 
unieszkodliwiono.

Ćwiczenia pokazały, że nasze 
służby ratownicze umieją działać 
w sytuacjach bezpośrednie zagro-
żenia i są prawidłowo przygotowa-
ne do takich działań.

Sprawność służb była obser-
wowana przez Burmistrza Miasta 
Golubia-Dobrzynia oraz pracowni-
ków Centrum Reagowania Kryzy-
sowego Starostwa Powiatowego.

Tekst i fot. (maw)

Spotkanie 
aktywnych kobiet
Panie z naszego powiatu, którym nie sposób odmówić 
zaangażowania w pracę na rzecz lokalnych społeczno-
ści, postanowiły wymienić się swoimi pomysłami pod-
czas spotkania w świetlicy wiejskiej w Nowogrodzie.

Powiat

Organizatorami tego przed-
sięwzięcia było Koło Miejskie SBP 
w Golubiu-Dobrzyniu, Bibliote-
ka Gminna w Nowogrodzie oraz 
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
w Golubiu-Dobrzyniu. Okazją do 
spotkania było Święto Kobiet, 
przypadające 8 marca. W spotka-
niu, oprócz bibliotekarek z całego 
powiatu, wzięły udział też panie 
działające aktywnie w organiza-
cjach pozarządowych w naszym 
regionie.  Nie zabrakło również 
przedstawicieli władz samorzą-
dowych, którzy aktywnym kobie-
tom złożyli życzenia z okazji ich 
święta oraz zachęcali do dalszej 
aktywności na rzecz lokalnej spo-
łeczności.

Podczas spotkania omówiono 

dotychczasowe działania, współ-
pracę między poszczególnymi 
stowarzyszeniami oraz dalsze 
plany działań. Część artystyczną 
dla zaproszonych gości przygoto-
wały dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Nowogrodzie, natomiast 
część kulinarną zaprezentowały 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
i Stowarzyszenia na Rzecz Roz-
woju Wsi Nowogród. Wydarzenie 
zakończyło się zwiedzaniem Bi-
blioteki Gminnej w Nowogrodzie.

Miejmy nadzieję, że okazji do 
dalszych spotkań tak aktywnych 
kobiet będzie w tym roku jeszcze 
więcej.

Tekst: (maw)
Fot. nadesłane
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wizyta w Hiszpanii 
z programu erasmus +

GOLUB-DOBRZYŃ  Od września 2018 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu 
realizowany jest projekt Erasmus+ pt. STEAM like Leonardo (skrót od ang. Science, Technology, Engine-
ering, Art, Maths czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka - z Leonardo) we współpracy ze 
szkołami z Hiszpanii, Włoch, Belgii i Rumunii

Projekt ma na celu ułatwienie 
uczenia się trudnych przedmiotów 
- głównie ścisłych, takich jak nauki 
przyrodnicze, technologia, inżynie-
ria i matematyka poprzez sztukę, 
stosując bardziej interdyscyplinar-
ne i całościowe podejście bazujące 
na praktycznych doświadczeniach, 
eksperymentach, nauce  poprzez 
działanie, które umożliwia jedno-
cześnie artystyczną ekspresję. 

W dniach od 10 września 
do 16 marca 2019 r. uczniowie i na-
uczyciele Wazówny brali udział 
w kolejnym z serii spotkań szkół 
partnerskich. Grupa gościła w szko-
le Institut Narcís Xifra i Masmitjà 
w katalońskiej Gironie. Celem spo-
tkania międzynarodowego było 
omówienie i prezentacja materia-
łów w ramach realizacji projek-
tu, w szczególności II etapu czyli 

Leonardo da Vinci artysta, a także 
wymiana dobrych praktyk pedago-
gicznych oraz pogłębienie dotych-
czasowych kontaktów pomiędzy 
szkołami.

Uczniowie - Klaudia Grajek, Ju-
lia Kubacka, Martyna Żeglarska, Zo-
sia Stefańska, Weronika Zalewska 
i Jędrek Krupa - zostali serdecznie 
przyjęci przez rodziny hiszpańskie. 
Mogli poznać kulturę i zwyczaje 
swoich gospodarzy. Mieli niepo-
wtarzalną okazję poznania stylu 
życia i posmakowania typowych 
hiszpańskich specjałów. W ramach 
oficjalnych spotkań delegacje szkół 
zostały powitane przez dyrekcję 
szkoły oraz wzięły udział w spotka-
niu w urzędzie miasta. 

Pierwszego dnia wizyty zapre-
zentowali efekty swojej dotychcza-
sowej pracy – zdjęcia przedstawia-

jące żywe obrazy Leonarda da Vinci 
takie jak Ostatnia Wieczerza czy 
Dama z łasiczką, prezentacje doty-
czące dzieł, technik malarskich, szki-
ców czy perspektywy w malarstwie 
mistrza Leonarda. Zaprezentowali 
także film o spotkaniu dwóch wiel-
kich okresu renesansu: Leonarda 
da Vinci i Mikołaja Kopernika. Wraz 
z nauczycielkami Małgorzatą Gar-
kowską (koordynatorem projektu) 
i Anną Borkowską oraz uczniami 
i nauczycielami szkół partnerskich 
uczestniczyli również w zajęciach 
przygotowanych przez szkołę hisz-
pańską. Wśród nich znalazły się 
wspólne gry – Gdzie jest Lisa czy 
Układ Okresowy. Był czas na za-
jęcia integracyjne w grupach mię-
dzynarodowych, warsztaty w szko-
le, podczas których samodzielnie 
przygotowywali plastelinę i badali 

jej właściwości, budowali niezwy-
kły most, który stoi stabilnie bez 
żadnych elementów wspierających 
według projektu Leonarda da Vin-
ci.

Uczniowie mieli okazję pozna-
nia legend i historii Girony. Wzięli 
udział w warsztatach artystycz-
nych związanych z realizacją pro-
jektu w Muzeum Sztuki w Gironie, 
gdzie samodzielnie przygotowywa-
li pigmenty do farb. 14 marca ob-
chodzono Dzień Matematyki, pod-
czas którego uczniowie brali udział 
w eksperymentach matematycz-
nych przygotowanych przez pra-
cowników Muzeum Matematyki 
w Barcelonie. 

W piątek 15 marca odbyła ca-
łodniowa wycieczka do Barcelony, 
ze zwiedzaniem jednej z najbar-
dziej znanych budowli katalońskie-
go modernizmu katedry Sagrada 
Família i spacerem po mieście. Wie-
czorem rodzice hiszpańskich 
uczniów podjęli nas pysznymi lo-

kalnymi potrawami na zorganizo-
wanej w szkole kolacji pożegnalnej 
kolacji. Uczniowie z żalem rozstali 
się ze swoimi nowymi przyjaciół-
mi.

Międzynarodowe spotkanie 
było nie tylko dla uczniów, ale i dla 
nauczycieli niezwykłym doświad-
czeniem. Możliwość wymiany do-
świadczeń, dzielenia się pomysłami 
i metodami pracy, stosowanie in-
nowacyjnych  i interdyscyplinar-
nych rozwiązań i narzędzi w szko-
łach partnerskich to niektóre 
z korzyści. 

Zgodnie z harmonogramem 
projektu do połowy maja ucznio-
wie będą pracować nad kolejnym 
tematem projektu związanym z za-
interesowaniami Leonarda anato-
mią ciała człowieka, a wszystkie 
przygotowane materiały zostaną 
zaprezentowane podczas następ-
nego spotkania, które odbędzie 
się w Rumunii.

(red), fot. nadesłane

Powiat

O pożarnictwie wiedzą wszystko
5 kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Do-
brzyniu odbył się powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W eliminacjach gminnych 
wzięło udział wielu uczniów, 
z których 27 najlepszych zmie-
rzyło się w ostatni piątek o prawo 
reprezentowania naszego powiatu 
na etapie wojewódzkim. Współor-
ganizatorem konkursu był Zarząd 

WYniki
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):
1. Maria Gwarek - SP Płonne
2. Dawid Gogolin - SP Klonowo
3. Klaudia Ziółkowska - OSP Wrocki
II grupa wiekowa (gimnazjum, klasy 7 i 8)
1. Michalina Dąbrowska - OSP Wrocki
2. Szymon Krzykowski - Gimnazjum im. Działyńskich w Golubiu-Dobrzyniu
3. Daria Dąbrowska - SP Płonne
III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1. Joanna Dąbrowska - OSP Wrocki
2. Bartłomiej Przeczewski - Liceum im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu
3. Natalia Nowakowska - ZS nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Zmagania uczestników ocenia-
ło jury eliminacji powiatowych 
w składzie: przewodniczący – mł 
bryg. Karol Cachnij, druh Dariusz 
Mężykowski, druh Piotr Malinow-

ski, druh Witold Wiwatowski i Jo-
anna Frączek. 

Podczas sprawdzania testów 
uczestnikom turnieju zaprezento-
wano sprzęt pożarniczy stanowią-
cy wyposażenie naszej jednostki. 
Ponadto omówiono ogólnopolską 

kampanię prewencyjno-eduka-
cyjną „Stop pożarom traw”, która 
porusza temat związany z bez-
pieczeństwem w posługiwaniu się 
otwartym ogniem podczas wio-
sennych prac porządkowych, nie-
korzystnych skutkach wypalania 
traw oraz pożarach nieużytków. 

Uczestnikom konkursu na-
grody wręczył w imieniu starosty 
golubsko-dobrzyńskiego Krzysztof 
Skrzyniecki, zajmujący się zadania-
mi z zakresu zarządzania kryzyso-

wego. Wyrazy uznania dla wszyst-
kich biorących udział w konkursie 
złożył Komendant Powiatowy PSP 
w Golubiu-Dobrzyniu bryg. Paweł 
Warlikowski i prezes zarządu od-
działu powiatowego ZOSP RP druh 
Dariusz Mężykowski. Zwycięzcy 
poszczególnych kategorii będą re-
prezentować nasz powiat na eta-
pie wojewódzkim konkursu. 

(red), fot. PSP 
w Golubiu-Dobrzyniu
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stosunki polsko-szwedzkie 
nie są im obce

Golub-Dobrzyń  5 kwietnia na Zamku Golubskim odbyła się finałowa gala ogólnopolskiego kon-
kursu wiedzy historycznej „Polska – Szwecja, między rywalizacją a współpracą”

Była to już trzecia edycja zma-
gań, organizowanych wspólnie 
przez Oddział PTTK im. Zygmunta 
Kwiatkowskiego wraz ze szkołami 
wyższymi: UMK w Toruniu, UKW 
w Bydgoszczy, UKSW w Warszawie, 
UWM w Olsztynie i WSD w Gru-
dziądzu. Honorowy patronat nad 
konkursem objęła Ambasada Kró-
lestwa Szwecji oraz Towarzystwo 
Polsko-Szwedzkie.

Tym razem w szranki stanęło 72 
uczniów z 20 szkół nie tylko z Pol-
ski, ale również z Litwy. Uczestni-
cy mieli za zadanie stworzyć film 
lub prezentację multimedialną lub 
napisać pracę na jeden z sześciu 
zadanych tematów. Jak udało nam 
się dowiedzieć, najbardziej popu-
larnymi były „Zygmunt III Waza na 
tronie polskim” oraz „Szwedzkie 
państwo dobrobytu w XX wieku”. 

Jury w składzie – prof. Mirosław 
Krajewski, prof. dr. hab. Zbigniew 
Karpus, dr. Alicja Saar-Kozłowska, 
dr. Zbigniew Górski i dr. Andrzej 
Graczkowski miało trudny orzech 
do zgryzienia. 

– Chce podkreślić, że mieliśmy 
do czynienia z wysokim poziomem 
merytorycznym przedłożonych 
prac  – mówił dr. Górski, przewod-
niczący komisji konkursowej – Jest 

nam miło, że ten poziom z roku na 
rok wzrasta. Sięgacie do coraz dal-
szych źródeł. Dyskutowaliśmy nad 
każdą z waszych prac.

Na podium zmagań konkur-
sowych mieliśmy laureatów z Go-
lubia-Dobrzynia, a konkretnie 
reprezentantów Liceum Ogólno-
kształcącego im. Anny Wazówny. 
W kategorii prac multimedialnych 
drugie miejsce zajęła praca „Zyg-
munt III Waza na tronie polskim”, 
przygotowana przez Marcelego 
Borkowicza, Alberta Guzowskiego, 
Bartosza Laskowskiego, Michała 
Lenartowicza i Bartosza Owsian-
nikowa pod opieką Marka Beygra 
i Justyny Radzimińskiej. Jeśli zaś 
chodzi o prace pisemne, to na trze-
cim miejscu uplasował się Michał 
Pomiankiewicz. 

– Chciałbym bardzo podzię-
kować samorządom oraz firmom, 

które ufundowały nagrody dla 
uczestników III edycji  – mówi Ma-
rek Beyger, jeden ze współorgani-
zatorów konkursu – Cieszę się że 
z roku na rok ten konkurs cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem 
szkół z różnych zakątków Polski. 
Chcemy nadal rozwijać to przed-
sięwzięcie. Być może już za rok uda 
się stworzyć dwudniową edycję gali 
finałowej, połączonej ze zwiedza-
niem zamku oraz Golubia-Dobrzy-
nia, bowiem uczestnicy z innych 
miast sygnalizowali nam, że bardzo 
im się tu podoba.  

To nie koniec turniejów wie-
dzy, organizowanych na naszym 
zamku. Już 15 kwietnia rusza bo-
wiem kolejna, dwudniowa edycja 
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 
Historycznej COPTIOSH.

Tekst i fot: (lb)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

Udany Dzień Techniki
19 marca w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim po raz trzeci został zorganizowa-
ny Dzień Techniki, połączony z „drzwiami otwartymi” oraz Szkolnymi Targami Pracy. 
Impreza promująca szkolnictwo zawodowe z roku na rok cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem uczniów. Tym razem z ofertą placówki zapoznało się ponad pół 
tysiąca ósmoklasistów oraz uczniów trzecich klas gimnazjum, zarówno z terenu po-
wiatu golubsko-dobrzyńskiego, jak też sąsiedniego powiatu wąbrzeskiego.

Kowalewo Pomorskie

– Kształcenie zawodowe to 
bardzo ważna dziedzina edukacji, 
dlatego staramy się zarówno pro-
mować ją wśród młodzieży, jak też 
nieustannie wzbogać naszą ofertę 
– mówi dyrektor Bogdan Oskwa-
rek. – Przez cały czas unowocze-

śniamy wyposażenie pracowni 
przedmiotowych, rozwijamy bazę 
dydaktyczną szkoły, remontujemy 
budynki, np. w ramach projektu 
unijnego termomodernizacji zo-
stał poddany cały budynek warsz-
tatowo-administracyjny. Dzięki 

zrozumieniu i pomocy organu pro-
wadzącego, jakim jest samorząd 
powiatu golubsko-dobrzyńskiego, 
nasze działania przynoszą bardzo 
wymierny efekt. Nie bez znaczenia 
jest ponadto dobry klimat i otwar-
cie na współpracę również ze stro-
ny władz samorządowych miasta 
oraz miejskich jednostek organiza-
cyjnych. Zawsze możemy liczyć na 
różnorodną pomoc z ich strony – 
dodaje dyrektor Oskwarek. 

Jak zaznacza dyrektor placów-
ki, współczesne szkolnictwo zawo-
dowe wymaga nie tylko realizacji 
podstawy programowej, ale też 
stwarzania uczniom możliwości do 
zdobywania dodatkowych kwalifi-
kacji i uprawnień. – Dlatego w na-

szej szkole młodzież bierze udział 
w różnych projektach. Dzięki temu 
może np. bezpłatnie ukończyć kurs 
na prawo jazdy, zdobyć uprawnie-
nia SEP, ukończyć kursy barmań-
skie, baristyczne, obsługi wózków 
widłowych, obsługi obrabiarek ste-
rowanych numerycznie itp. Dajemy 
młodzieży możliwość uczestnictwa 
w rozmaitych projektach – wylicza 
dyrektor Oskwarek. 

Podczas podsumowania Dnia 
Techniki dokonano również uro-
czystego wręczenia specjalnych 
statuetek uczniom Zespołu Szkół 
wyróżniającym się w nauce. Ponad-
to dyrektor wręczył pamiątkowe 
grawery oraz podziękowania sze-
fom firm i instytucji pomagającym 
szkole, współpracującym nią w za-
kresie kształcenia zawodowego. 
Podziękowania odebrali szefowie 
i przedstawiciele firm m.in.: Plasti-
ca, sp. z o.o., Hotel Pałac Roman-
tyczny z Turzna, Kuźnia Smaków 
z Małego Pułkowa, Conkret z Wiel-
kiego Rychnowa, Wyższa Szkoła 
Gospodarki z Bydgoszczy.

W organizację i przygotowa-
nie Dnia Techniki zaangażowała się 
cała społeczność szkolna. – Ucznio-
wie, pod kierunkiem nauczycieli, 

z zapałem przygotowywali stoiska 
prezentujące zawody, w których się 
kształcą. Tłumaczyli młodszym ko-
legom i koleżankom, na czym pole-
ga specyfika różnych zawodów, np. 
logistyka, mechatronika czy kucha-
rza – opisuje dyrektor Oskwarek. 

Swoje stoiska przygotowały 
także lokalne firmy, informując 
młodych ludzi o możliwościach 
znalezienia u nich zatrudnienia. 
Sporą atrakcję stanowią, jak co 
roku, pokazy sztuki kulinarnej czy 
umiejętności barmańskich. W taj-
niki smacznego przyrządzania po-
traw wprowadzał gości szef kuchni 
Marcin Drążkowski, zaś rewelacyj-
ny pokaz żonglerki barmańskiej za-
prezentował Michał Kobelański 
(BarKoktajl). 

Wśród odwiedzających Zespół 
Szkół uczniów wylosowano atrak-
cyjne nagrody. Specjalne vouchery, 
ufundowane przez Kuźnię Smaków 
i Hotel Pałac Romantyczny, trafiły 
do Zosi Jeżowskiej i Natalii Czy-
żewskiej z Kowalewa Pomorskiego, 
natomiast nagroda główna, tablet 
– do Joanny Jabłońskiej z Golubia-
Dobrzynia.

Tekst i fot. (krzan)
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podziękowania dla sołtysów
Gmina Zbójno  Na VI Sesji Rady Gminy Zbójno podziękowano sołtysom za ich pracę na rzecz 
społeczności lokalnej. Nie obyło się bez wzruszających momentów

Wójt Katarzyna Kukielska 
podkreśliła wartość współpracy 
z włodarzami najmniejszych jed-
nostek samorządowych i podzię-
kowała za ich bezinteresowne 
zaangażowanie na rzecz rozwo-
ju i poprawy jakości życia całej 
społeczności lokalnej. Szczególne 
wyrazy uznania skierowała wo-
bec wieloletniego sołtysa Działy-
nia, Henryka Bonieckiego, który 
swoje stanowisko piastował nie-
przerwanie od 1991 roku. 

– Chcę wobec radnych 
i wszystkich zaproszonych gości 
jeszcze raz serdecznie podzięko-
wać za pana długoletnią służbę 
i pracę na rzecz sołectwa – po-

wiedziała wójt Kukielska. 
Podziękowania za dobrą 

współpracę złożyli także pozosta-
li sołtysi z terenu gminy.

– Bardzo dziękuję za długo-
letnią, dobrą współpracę – po-
wiedział Henryk Boniecki – Cieszę 
się, że mieszkańcy mojego sołec-
twa ufali mi przez tyle lat. Jestem 
dumny z tego, że mogłem praco-
wać dla Działynia. Nie jest to ła-
twa praca, ale czasami trzeba być 
takim „trudnym” sołtysem, żeby 
podołać obowiązkom. 

Głos zabrał również obecny 
na sesji starosta powiatu golub-
sko-dobrzyńskiego, Franciszek 
Gutowski:

– Funkcja sołtysa jest bar-
dzo ważna. Z ostatnich informacji 
spływających do starostwa wy-
nika, że trwają prace ustawowe, 
ażeby funkcja sołtysa była od-
powiednio umocowana prawnie, 
a także by otrzymywali oni wy-
nagrodzenie za swoją pracę. Mam 
nadzieje, że już niedługo zosta-
niecie państwo docenieni przez 
organy administracji rządowej. To 
wy najbardziej dbacie o sprawy 
naszych małych ojczyzn. 

Sołtysi otrzymali również 
z rąk wójta akty mianowania na 
nową kadencję. 

(Lb)
fot. UG Zbójno

Gmina Zbójno

Nowe place zabaw
Marzec to nie tylko czas, kiedy przyroda budzi się do 
życia. W gminie Zbójno jest to także moment, kiedy 
jak grzyby po deszczu powstają nowe place zabaw.

Aż pięć miejscowości do-
czekało się nowych placów lub 
elementów, mających poprawić 
jakość zabawy najmłodszym 

Gmina Zbójno

Będzie remont przy świetlicy
Mieszkańcy Sitna już wkrótce zobaczą odmieniony teren wokół świetlicy wiejskiej, 
a to za sprawą podpisanej umowy na zagospodarowanie tamtejszego miejsca.

W Urzędzie Gminy Zbójno 3 
kwietnia została podpisana umowa 
z firmą „SAMBRUK” z Chrostkowa 
na przebudowę placu przy świetli-

cy. Obejmie on budowę parkingu, 
wyłożenie chodnika, wykonanie 
opaski żwirowej wokół budynku, 
montaż zewnętrznych siłowni oraz 

urządzeń małej architektury. Po-
nadto miejsce ma zostać ogrodzo-
ne, a na jego terenie ma pojawić się 
nowa roślinność i system nawad-
niania. Koszt inwestycji oszacowa-
no na 375 tys. złotych. Mieszkańcy 
prawdopodobnie będą mogli zo-
baczyć efekty prac już pod koniec 
sierpnia bieżącego roku. 

Inwestycja nie byłaby możliwa 
bez współpracy gminy z Samo-
rządem Województwa Kujawsko 
Pomorskiego, który pokrył 63% 
kosztów tego projektu w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów wiej-
skich na lata 2014-2020. 

(Lb), fot. UG Zbójno

mieszkańcom. Działyń, dzię-
ki wsparciu Rembiochy i Sitna, 
wzbogacił swoje wyposaże-
nie o kwadrat sprawnościowy. 

W Klonowie dzieci mogą korzy-
stać już z wagowej i wahadłowej 
huśtawki oraz bocianiego gniaz-
da. Młodzi amatorzy wspinacz-
ki zapewne cieszą się ze ścianki 
linowej z kratownicą, która jest 
dostępna w Rembiosze, nato-
miast Rudusk doczekał się całe-
go zestawu zabawowego, wraz 
z huśtawką wahadłową. 

Wszystkie urządzenia zosta-
ły dostarczone i zamontowane 
przez firmę Magic Garden z Pa-
kości. Rozbudowa placów zabaw 
nie byłaby możliwa bez wspar-
cia funduszów sołeckich. Miesz-
kańcy, uczestnicząc aktywnie 
w wrześniowych zebraniach, 
zadecydowali o sposobie wy-
datkowania środków. Najmłodsi 
mieszkańcy gminy Zbójno są im 
zapewne wdzięczni, ponieważ 
teraz mają kolejny argument ku 
temu, by spędzać czas w sposób 
aktywny na świeżym powie-
trzu.  

(Lb)
fot. UG Zbójno

Powiat  Pikietowali w obronie szpitali

2 kwietnia pod siedzibą Ministerstwa Zdrowia odbyła się pikieta w obro-
nie szpitali powiatowych. Jej organizatorami były Ogólnopolski Związek 
Pracodawców Szpitali Powiatowych i Związek Powiatów Polskich. W spo-
tkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele samorządów powiatowych, dy-
rektorzy szpitali powiatowych, pracownicy szpitali oraz pacjenci z całej 
Polski. Uczestnicy pikiety złożyli na ręce wiceministrów Sławomira Ga-
domskiego i Macieja Miłkowskiego petycję w sprawie poprawy  sytuacji 
szpitali powiatowych. Nasz powiat był również był reprezentowany m in. 
przez starostę Franciszka Gutowskiego. 

fot. Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu

Posadzili las
Harcerze z Hufca Związku Harcerstwa Polskiego 
w Golubiu-Dobrzyniu posadzili las w Leśnictwie Pa-
liwodzizna. 

Powiat

W miniona sobotę ponad 50 
harcerzy z Golubia-Dobrzynia, 
Kowalewa Pomorskiego, Radomi-
na i Wrocek sadziło dęby w lasach 
Leśnictwa Golub-Dobrzyń. Skauci 
pod opieką leśniczego Jacka Ja-
gielskiego najpierw zapoznali się 
z techniką sadzenia drzew. Na-
stępnie przez kilka godzin parami 
sadzili młode dęby. Po całej akcji 
nie zabrakło tradycyjnego harcer-
skiego ogniska. 

– Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z akcji – podkreśla Iwona Kałużna 
z Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń – 

Dzięki tego typu działaniom dzie-
ci i młodzież mogą zobaczyć na 
czym polega praca leśnika oraz jak 
wygląda życie lasu. 

– Udział w akcji sadzenia lasu 
to rodzaj służby – podkreśla prze-
wodnik Weronika Żółtowska, dru-
żynowa 27 Golubsko-Dobrzyńskiej 
Drużyny Harcerskiej „Zdobywcy 
Szlaków” im. Jana Pawła II – Har-
cerze mogą w ten sposób pokazać, 
że nie tylko bawią się, ale również 
pracują i służą na rzecz lokalnej 
społeczności. 

tekst i fot. Szyw
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Królewski biskup
POSTAĆ  Biskup Stanisław Karnkowski z Karnkowa koło Lipna w 1572 roku przygotował pierwszą wolną 
elekcję. Potwierdził elekcję na króla Polski Henryka Walezego. Po śmierci Stefana Batorego pełnił funkcję 
interrexa oraz koronował na króla Zygmunta III Wazę

Stanisław Karnkowski uro-
dził się 10 maja 1520 roku w Karn-
kowie na ziemi dobrzyńskiej. 
Wychował się na dworze swojego 
stryja Jana Karnkowskiego, bi-
skupa włocławskiego. W wieku 19 
lat rozpoczął studia na Akademii 
Krakowskiej. Studiował również 
w Padwie oraz w Wittenberdze.

Bardzo szybko rozpoczął rów-
nież działalność polityczną. Zo-
stał sekretarzem króla Zygmunta 
Augusta. Od 1567 pełnił funkcję 
biskupa kujawskiego. Włączył 
się w działania kontrreformacji. 
W tym celu ściśle współpracował 
z biskupem Stanisławem Hozju-
szem. Był sygnatariuszem aktu 
unii lubelskiej 1569 roku.

Co ciekawej jako pierwszy bi-
skup polski, wypełniając zalece-
nia soboru trydenckiego, założył 
w 1569 roku pierwsze w Rzeczy-
pospolitej seminarium duchow-
ne we Włocławku. Energicznie 
zwalczał wpływy protestantów. 
Szczególnie bezwzględnie wy-
stąpił przeciwko luterańskiemu 

Gdańskowi. Stał się wówczas 
nieformalnym przywódcą obo-
zu kontrreformacji w Rzeczy-
pospolitej. W 1570 opracował 
plan walki kościoła katolickiego 
z różnowiercami, przewidujący 
w ostateczności rzucenie klą-
twy papieskiej na króla. Zapisał 
się w historii Gdańska. Opraco-
wał tzw. Statuty Karnkowskie-
go, czyli status prawny Gdańska 
w Rzeczpospolitej.

Po śmierci ostatniego z Ja-
giellonów – Zygmunta II Augu-
sta w 1572 roku przygotowywał 
pierwszą wolną elekcję. Rok póź-
niej wydał traktat, który określał 
sposób wyboru przyszłych wład-
ców Rzeczypospolitej. W  tym 
samym roku potwierdził elekcję 
Henryka III Walezego na króla 
Polski.

Wobec wycofania się pry-
masa Jakuba Uchańskiego w 1576 
roku przejął faktycznie obowiąz-
ki interreksa, koronując Stefana 
Batorego w katedrze wawelskiej. 
W 1581roku został arcybiskupem 

gnieźnieńskim i prymasem Pol-
ski. W 1583 roku założył semina-
rium duchowne w Kaliszu.

Po śmierci Stefana Ba-
torego został interreksem  
i 19 sierpnia 1587 roku ogłosił kró-
lem Zygmunta III Wazę. W 1593 
roku wydał kolejny traktat, 
określające pozycję prymasa jako 
pierwszego senatora w państwie. 
W czasach obowiązywania unii 
polsko-szwedzkiej i nieobecności 
Zygmunta III w kraju sprawo-
wał funkcję namiestnika króla 
w Polsce.

Prymas Stanisław Karnkow-
ski zmarł 8 czerwca 1603 roku 
został pochowany w Kaliszu 
w ufundowanym przez siebie ko-
ściele św. Wojciecha i św. Stani-
sława Biskupa. W 1798 roku jego 
doczesne szczątki przeniesiono 
do bazyliki kolegiackiej Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny, gdzie spoczywają do dzisiaj.

Opr. (Szyw)
fot. InternetPrymas Karnkowski na obrazie z epoki

Postać

Obrońca zamku
Jednym z zasłużonych rodów dla ziemi dobrzyń-
skiej jest rodzina Chełmickich. Jako pierwszy do 
historii zapisał się Jan Chełmicki herbu Nałęcz. To 
on w 1409 roku dowodził obroną zamku w Dobrzy-
niu nad Wisłą. Niestety zginął przecięty krzyżac-
kim mieczem.

Rodzina Chełmickich na po-
czątku XV wieku posiadła dwie 
miejscowości w ziemi dobrzyń-
skiej. Była to Chełmica i Słomia-
ny. Wiemy, że Jan, protoplasta 
rodu walczył z Zakonem Krzy-
żackim. Hipolit Gawarecki (au-
tor pierwszej historii ziemi do-
brzyńskiej) tak opisuje obronę 
zamku w Dobrzyniu nad Wisłą: 

„Kiedy znowu w roku 1409 ciż 
Krzyżacy miasto Dobrzyń za-
brali i wybiwszy w nim wielu 
ludzi, zamek oblegli i tenże zdo-
byli, mężny Chełmicki bronił go 
dzielnie, lecz wycieńczony z sił, 
legł ofiarą zajadłości najezdni-
ków. Śmierć przecinając z ży-
ciem jego tyle chlubnych dla 
kraju nadziei, nie wydarła mu 

najpiękniejszej Chwały, że za Oj-
czyznę poległ”.

Podobnie opisuje wydarze-
nia z 1409 roku inny dziewięt-
nastowieczny historyk Bernard 
Wapowski. Pisze: „Z obu stron 
umysły zawziętością pałały, 
natychmiast więc po odjecha-
niu posłów Wielki Mistrz woj-
sko gromadzić zaczął i pierwszy 
wojnę zaczyna. Naprzód Ziemię 
Dobrzyńską naszedł, Rypin, Lip-
no i Dobrzyń miasta tej ziemi 
opanował, wszystkich miesz-
kańców nawet niedorosłych 
okrutnie zabijał, złupił, spalił. 
Zamek Dobrzyński strzelaniem 
z dział zburzony nocą zdobył, 
załogę w pień wytępił. Jakóba 
[pomyka historyka powinien 
być Jan – S. W. ] Płomińskiego 
Starostę zamku mieczem ściąć 
rozkazał.”

Jan Długosz w średnio-
wiecznej kronice tak opisał 
śmierć Jana: „wielki mistrz 
[Ulrich von Jungingen – S.W.] (…) 
starostę zamku mieczem ściąć 
rozkazał”.

Król Władysław Jagiełło za 
męstwo i wierność wynagrodził 
pozostałą przy życiu rodzinę 
Jana Chełmickiego. Otrzymali 
oni prawem dziedzictwa znacz-
ną część w Dobrzyniu określaną 
jako wójtostwo.

Szymon Wiśniewski, 
Opracowano na podstawie M. 

Krajewski, Słownik biograficzny 
ziemi dobrzyńskiej oraz strony 

internetowej www.chelmicki.org.pl
Fot. www.chelmicki.org.pl

Obrona zamku w Dobrzyniu nad Wisłą w 1409 roku

Pierwszy człowiek 
w kosmosie
12 kwietnia 1961 radziecki pilot Jurij Gagarin jako 
pierwszy człowiek poleciał w kosmos. Ten dzień 
przeszedł do historii. Przybliżamy te wydarzenie.

Postać

Jurij Gagarin był jednym 
z dwudziestu pilotów, którzy 
w 1960 roku rozpoczęli przygo-
towania do lotów w kosmos. Tre-
ningi odbywały się w tajemnicy, 
a grupa kandydatów do pierwsze-
go lotu w kosmos została potem 
zmniejszona do sześciu. W szko-
leniu wyróżniali się Jurij Gagarin 
i Gierman Titow. 10 kwietnia 1961 
Komisja Państwowa zdecydowa-
ła, że to właśnie Gagarin będzie 
pierwszym człowiekiem, który 
poleci na orbitę okołoziemską. 
O wyborze Gagarina przesądziło 
jego pochodzenie społeczne. Jego 
ojciec był niewykwalifikowanym 
robotnikiem, matka zaś pracow-
nicą kołchozu. 

Jurij Gagarin wystartował 

z ziemi o godzinie 6:07. Powrócił 
bezpiecznie po około dwóch go-
dzinach. Był to pierwszy w dzie-
jach ludzkości lot człowieka 
w przestrzeni kosmicznej. Cieka-
wostką jest jednak to, jak należy 
ten lot sklasyfikować od strony 
formalnej, gdyż Gagarin nie do-
leciał swoim statkiem kosmicz-
nym do ziemi. Katapultował się 
z niego, zgodnie z planem i osią-
gnął powierzchnię ziemi na spa-
dochronie.

Jurij Gagarin miał być rów-
nież pierwszym człowiekiem 
na księżycu. Jedno to ameryka-
nie wyprzedzili w tym temacie 
Rosjan. Ponadto Gagarin zginął 
w wypadku w 1968 roku. 

Opr. (Szyw)

Jurij Gagarin jako pierwszy człowiek poleciał w kosmos
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Twój dzielnicowy jest „cool”? 

Zagłosuj na niego

Mały, ale naładowany
więcej na str. 11

Wiosenne wypalanie traw 
– fakty i mity

więcej na str. 10

Droga Krzyżowa w mieście
więcej na str. 22

Komenda Wojewódzka Policji 
w Bydgoszczy rozpoczyna III edy-
cję konkursu pn. „Przyjazny Dziel-
nicowy”. Dzielnicowy jako policjant 
pierwszego kontaktu to wizytów-
ka policji, stąd chęć docenienia roli 
tych funkcjonariuszy

– Dzielnicowy rozwiązał pro-
fesjonalnie twój problem? Wyróż-
nia się szczególną empatią i zaan-
gażowaniem w pomoc dzieciom, 
rodzinom w  trudnych sytuacjach 
życiowych? Napisz do nas i zgłoś 
dzielnicowego do konkursu – ape-
luje KWP w Bydgoszczy.

Celem konkursu jest wy-
różnienie dzielnicowych, którzy 
w ocenie społecznej wykazują się 
szczególnym zaangażowaniem 
i profesjonalizmem zawodowym, 
co skutkowało lub przyczyniło 
się do poprawy bezpieczeństwa 
lub rozwiązania problemu spo-
łeczności lokalnej. Policji zależy 
na wsparciu i docenieniu dzielni-
cowych wyróżniających się szcze-

gólną empatią i zaangażowanych 
w pomoc osobom w trudnych sy-
tuacjach życiowych.

Zgłoszenia do konkursu może 
dokonać osoba, instytucja lub or-
ganizacja i powinno ono dotyczyć 
indywidualnego dzielnicowego 
obecnie pełniącego służbę w jed-
nostce Policji zlokalizowanej na 
terenie województwa Kujawsko-
Pomorskiego.

Dzielnicowych można zgła-
szać: drogą elektroniczną, przesy-
łając zgłoszenie na adres e-mail: 
przyjazny.dzielnicowy@bg.policja.
gov.pl; listownie na adres: Wydział 

Prewencji, Komenda Wojewódz-
ka Policji w Bydgoszczy Aleja Po-
wstańców Wielkopolskich 7,  85-
090 Bydgoszcz.

Zgłoszenie powinno zawie-
rać: imię i nazwisko dzielnico-
wego; jednostka, w której służy 
zgłaszany dzielnicowy (nazwa 
i miejscowość); imię i nazwisko, 
miejscowość zamieszkania, numer 
telefonu osoby zgłaszającej w celu 
możliwości dokonania weryfikacji 
zgłoszenia; opis zdarzenia, proble-
mu, działalności dzielnicowego na 
rzecz zgłaszającego lub społecz-
ności lokalnej.

Zgłoszenia dzielnicowych do 
konkursu można przesyłać od  
1 kwietnia 2019 roku do 23 czerwca 
2019 roku. Zgodnie z regulaminem 
komisja konkursowa zweryfikuje 
zgłoszenia do dnia 01.07.2019 roku. 
Ogłoszenie wyników konkursu na-
stąpi w dniu 02.07.2019 roku na 
stronie internetowej Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Bydgosz-
czy.

Wręczenie nagród dla zwy-
cięzców odbędzie się podczas 
Wojewódzkich Obchodów Święta 
Policji.

(ak)
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Wiosenne palenie traw – fakty i mity
REGION  Czy wypalanie traw na wiosnę jest dozwolone? Czy przynosi ono pozytywne skutki? Odpo-
wiedzi na te i inne pytania znajdziecie w tym artykule

W Polsce w ubiegłym roku 
zanotowano prawie 150 tys. po-
żarów, wśród których 48.767 po-
żarów to pożary traw na łąkach 
i nieużytkach rolnych (stanowią 
33% sumy wszystkich pożarów). 
Spłonęło ponad 18 tys. hekta-
rów traw. Najwięcej pożarów 
traw odnotowano w miesiącu 
marcu i kwietniu. Jest to zawsze 
tradycyjny okres przełomu wio-
sny. W 2018 roku takich poża-
rów wiosennych, czyli w marcu 
i kwietniu było około 25 tys. 

W tym roku do 26 marca poża-
rów traw zanotowano już po-
nad 15 tysięcy. To bardzo dużo, 
a przecież do końca sezonu wio-
sennego jeszcze daleko. W woje-
wództwie Kujawsko-Pomorskim 
w tym roku pożarów traw było 
już 275. a gasiło je ponad 400 
strażaków.

Jakie są takiego 
wypalania traw?
W pożarach traw zginęło 

w ubiegłym roku 7 osób. Naj-
tragiczniejszy był jednak 2011 

rok, kiedy to na skutek wy-
palania traw zginęło 16 osób. 
Z każdym rokiem ta liczba ma-
leje, ale cyfra 7 zatrzymała się 
na dłużej. Trzeba pamiętać, że 
płonące trawy wraz z wiatrem 
rozprzestrzeniają się z prędko-
ścią 20 km/h., natomiast doro-
sły sprawny człowiek może się 
poruszać z prędkością 19 km/h. 
Jak więc widać z tego porówna-
nia, nie ma on żadnych szans na 
ucieczkę przed ogniem.

Jakie są inne skutki
 wypalania traw?
Oczywiście należy tu wy-

mienić skutki ekonomiczne ga-
szenia takich pożarów. Pożary 
traw powodują ogromne straty 
materialne. Powodują bardzo 
częsta stratę całego dobytku 
ludzi mieszkających w miejscu 
takiego pożaru. W 2018 roku 
straty finansowe z tego tytułu 
to prawie 33 mln złotych. Czas 
gaszenia takiego pożaru to śred-
nio 1 godzina. Na gaszenie ognia 
zużyto prawie 124 mln litrów 
wody. Wody, która mogłaby być 
zużyta na inne cele. Pożary traw 
wymagają zaangażowania dużej 
liczby strażaków i odpowiednie-
go sprzętu. To powoduje tak-
że duże koszty wykorzystania 
sprzętu i ludzi.

Dlaczego wypalamy?
Tutaj przyczyny istnienia 

takiego procederu są niezmien-
ne od lat. Istnieje błędne prze-
konanie, że wypalanie traw ma 
użyźnić glebę. Jest to przekona-
nie przykazywane bardzo często 
z pokolenia na pokolenie przez 
starszych ludzi. Wypalający tra-
wę chcą w ten sposób również 
usunąć z własnego pola nie-
chciane chwasty, które jednak 
bardzo często odradzają się na 
spalonej ziemi. Pojawia się jed-

nak nadzieja w młodym poko-
leniu, które jest coraz bardziej 
świadome, że wypalanie traw 
jest nieskuteczne i wręcz przy-
nosi straty, obniżając wielkość 
plonów.

Zdarzają się również przy-
padki głupoty, bo inaczej tego 
nie można nazwać, czyli podpa-
lanie z ciekawości i dla zabawy. 
Można wtedy obserwować ogień 
i całą akcję na żywo. Są to po-
jedyncze przypadki, ale niestety 
zauważalne.

Jakie są skutki 
dla podpalaczy?
Wypalanie traw jest prawnie 

zabronione. Ten zakaz funkcjo-
nuje w kilku aktach prawnych. 

Ustawa o ochronie przyro-
dy w art. 131 wyrażanie zabrania 
wypalana i łąk, pastwisk, nie-
użytków i rowów a także trzci-
nowisk i szuwarów. Za złamanie 
tego przepisu jest przewidzia-
na kara aresztu albo grzywny. 
Również w ustawie o lasach za-
bronione jest rozniecanie ognia 
w odległości mniejszej niż 100 
metrów od granic lasu. Za po-
wyższe wykroczenia jest prze-
widziana kara grzywny do 5 000 
złotych. Natomiast w przypad-
ku spełnienia warunków zagro-
żenia bezpieczeństwa dla osób 
lub mienia w wielkim rozmiarze 
sankcje są wyższe, gdyż przewi-
duję dla sprawcy takiego pożaru 
karę pozbawienia wolności do 
lat 10.

To nie wszystkie sankcje 
dla sprawców wypalania traw. 
Zakaz wypalania jest również 
uwzględniany przy dopłatach 
rolniczych, gdzie w przypadku 
stwierdzenia, że rolnik wypa-
la trawę na swoim polu, takie 
dopłaty bezpośrednie mogą 
być zmniejszone nawet o 5 %, 

a w drastycznych przypadkach 
takie obniżenie płatności może 
wynieść  20%. W przypadku 
uporczywego wypalania traw na 
polu rolnika ARiMR może cał-
kowicie pozbawić go całej kwo-
ty płatności bezpośrednich za 
dany rok.

Problem wypalania traw 
jest problemem nas wszystkich. 
Dlatego tez Państwowa Straż 
Pożarna w całej Polsce prowadzi 
akcje zatytułowaną „Stop Poża-
rom Traw”. – W minionym roku 
na terenie powiatu golubsko-
dobrzyńskiego odnotowaliśmy 
31 pożarów traw i nieużytków. 
Natomiast w tym roku zano-
towaliśmy takich pożarów już 
7. Pożary niszczą rodzimą florę 
i faunę. Paraliżują ruch na dro-
gach i są bardzo często przy-
czyną kolizji i wypadków dro-
gowych. Są także bezpośrednią 
przyczyną zwiększonej erozji 
gleb – tak wietrznej jak i wod-
nej. Zupełnym nieporozumie-
niem jest przekonanie, że w ten 
sposób gleba jest lepiej przygo-
towana do późniejszego plono-
wania, a wręcz jest odwrotnie. 
Ziemia jest wyjałowiana, zostaje 
zahamowany bardzo pożytecz-
ny naturalny rozkład resztek 
roślinnych oraz asymilacja azo-
tu z powietrza. Do atmosfery 
przedostaje się szereg substan-
cji chemicznych szkodliwych 
dla naturalnego środowiska. 
W związku z tym apeluje o roz-
wagę oraz zwrócenie szczególnej 
uwagi na te zagadnienia – mówi 
bryg. Paweł Warlikowski, ko-
mendant powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Golubiu-
Dobrzyniu.

(Maw)
Fot. Materiały PSP,

archiwum
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Mały, ale naładowany
MASZYNY  Czasami odpalenie silnika traktora stanowi pro-
blem. Sięgamy wówczas po prostowniki. Są lepsze i gorsze. Te 
najdroższe mają wymiary małej szafy, ale pozwalają na szybkie 
odpalenie sprzętu. W USA na rynku pojawił się mały, ale bar-
dzo potężny prostownik, który bez kłopotu uruchamia potęż-
ne silniki diesla

Crankenstein to nazwa 
handlowa pierwszego litowe-
go prostownika. Kosztuje nieco 

poniżej tysiąca dolarów. Nazwa 
nawiązuje do książkowego po-
twora Frankensteina, któy zo-

stał ożywiony mocą pioruna. 
Prostownik Crankenstein nie 
przypomina swojego fikcyjnego 
pierwowzoru. Ma wielkość pod-
ręcznej torby. Jest estetyczny 
w wykonaniu, a oprócz funkcji 
prostownika ma także wbudo-
waną latarkę. Waga to ok. 3 kg. 
Lekkość tego sprzętu ma zwią-
zek z jego zasilaniem. Nie jest to 
tradycyjny akumulator kwaso-
wo-ołowiowy, lecz jonowy. Jest 
także bardzo prosty w obsłudze. 
Wszystkie instrukcje są wyświe-
tlane na ekranie LED. Można go 
używać także w temperaturach 
do -28 stopni Celsujsza. Raz 
naładowane urządzenie prze-
chowuje energię konieczną do 
rozruchu silnika przez rok. Ła-
dowanie trwa ok. 6 godzin.

(pw)
fot. ilustracyjne

Zwierzęta

Regionalne rekordzistki
W ubiegłym miesiącu w Łysomicach pod Toruniem spotkali się hodowcy bydła zrze-
szeni w Kujawsko-Pomorskim Związku Hodowców Bydła. Najlepszym hodowcom 
wręczono Mleczna Laury. Omówiono także stan hodowli w naszym regionie.

Węższe okienko
Komisja Europejska zawęża okienko, w którym będą 
ważne badania krwi świń. To ważne, w przypadku 
przemieszczania zwierząt.

Zwierzęta

W całym województwie 
działają 4464 obór. Średnia wiel-
kość stada liczy sobie nieco po-
nad 40 sztuk. Ważną informacją 
jest także mleczność. Średnia 
dla naszego regionu wynosi 
8.133 kg, w tym  325 kg tłuszczu 
(3,99%), 273 kg białka (3,35%). 
W całym województwie hoduje 

się prawie 64 tys. krów. To drugi 
wynik w kraju.

W Łysomicach wręczono 
również puchary dla właścicie-
li najbardziej „produktywnych” 
krów. Stadnina koni „Nowe Jan-
kowice” otrzymała puchar za 
krowę Finka 20PL, która w 2018 
roku uzyskała wydajność 19 166 

kg mleka. Kolejne dwie krowy 
na podium nie zeszły poniżej 
poziomu 18 tys. kg. Nagrody 
otrzymali także właściciele naj-
lepszych gospodarstw hodow-
lanych. Aby było sprawiedliwie, 
konkurs podzielono na katego-
rie powiązane z liczbą krów.

(pw)

Profilaktyka

Kolejne ofiary głupoty
Słoneczna pogoda w połączeniu z porywistym wiatrem przyczynia się do bar-
dzo niebezpiecznych sytuacji na wsiach. Wszystkiemu winne są osoby, które 
postanawiają wypalać trawę. Jedna osoba zginęła w czasie wypalania traw 
w Międzybrodziu Bialskim. Pod Tarnowem pożar traw przeniósł się na dom, 
który doszczętnie spłonął.

Temat wypalania traw po-
wraca każdej wiosny i każdego 
roku znajdują się osoby, których 
żadne prośby i groźby nie nauczą 
myślenia. Wciąż pokutuje stare 
przekonanie o tym, że wypalo-
na łąka szybciej odradza się do 
życia. Wielokrotnie przeprowa-
dzone badania wykazały, że na 
wypalonej łące plon traw spa-

da o ok. 10 procent. Dzieje się 
tak, ponieważ pożar sterylizuje 
grunt. Temperatura podczas wy-
palania sięga 1000 stopni Celsju-
sza. W ten sposób w glebie giną 
pożyteczne organizmy.

Za wypalanie traw grozi 
5 tys. zł grzywny. Jeśli jednak 
w wyniku podpalenia nastąpi 
zagrożenie życia, można trafić 

za kratki nawet na 10 lat. W ze-
szłym roku odnotowano ponad 
48 tys. pożarów traw na łąkach 
i nieużytkach rolnych, w wyniku 
których śmierć poniosło 8 osób. 
Dla rolników ważna jest także 
groźba utraty dopłat bezpośred-
nich. W najlepszym wypadku 
można utracić część z nich.

(pw)

Obecnie okres ważności ba-
dań próbek krwi wynosi 15 dni. 
Komisja Europejska skróciła go 
do 7 dni. Rolnicy alarmują, że jest 
to zbyt mało. Obecnie hodow-
ca musi i tak czekać kilka dni na 
przebadanie próbki i decyzję Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii. 
Gdy ją dostanie, pozostaje zaled-
wie parę dni na przewóz zwierząt 
do zakładów mięsnych. Samorząd 
rolniczy zwrócił się z apelem do 
ministerstwa rolnictwa, by zare-

agować na powyższy problem. 
Najlepszym rozwiązaniem byłoby 
wprowadzenie okresu przejścio-
wego, który da oddech rolnikom 
i czas na przygotowane się do 
zmian.

Ostrzejsze przepisy wpro-
wadzono, tłumacząc to dbaniem 
o bezpieczeństwo epidemiolo-
giczne zwierząt. Może to jednak 
prowadzić także do zakłóceń na 
krajowym rynku mięsnym.

(pw)

Sąsiedzi pomyśleli
Początek kwietnia na polach nie wyglądał najlepiej. 
Kilka dni silnego wiatru w połączeniu z bezopadową 
pogodą sprawiły, że w niektórych miejscach zaczę-
ły się tworzyć małe wydmy, a drobny piasek pokry-
wał każde zagłębienia polne. Rolnicy już dostrzegają 
symptomy suszy.

Uprawy

Tegoroczna zima nie przynio-
sła wielu opadów śniegu. Wiosną 
deszcz padał sporadycznie. Rolni-
cy mogą tylko ufać swoim oczom 
i doświadczeniu, ponieważ na 
pierwszy raport suszowy będzie 
trzeba poczekać do... 20 maja. 
To pokazuje jak zapóźniony jest 
nasz kraj w tej dziedzinie. Niemcy 
w ubiegłym roku także cierpieli 
z powodu letniej suszy. Tempe-
ratury przez wiele dni oscylowały 
wokół 35 stopni Celsjusza. Uprawy 
ucierpiały. W tym roku nasi za-
chodni sąsiedzi wyciągnęli wnio-
ski. Tamtejsze służby meteo nie 

tylko będą raportować o fakcie, 
ale będą służyć rolnikom w pro-
gnozowaniu wilgotności gleby i to 
na okres 6 tygodni naprzód.

Jest to możliwe i bardziej do-
kładne niż prognozowanie opa-
dów lub temperatury, ponieważ 
to jest możliwe na zaledwie 2 
tygodnie naprzód. Prognozy dla 
niemieckich rolników będą do-
stępne w internecie, pozwolą im 
np. lepiej planować nawożenie. 
W naszym kraju wciąż trwa nie-
moc i wieczna dyskusja na ten 
temat.

(pw)

Łatwiejsze 
rozpoznanie
Izba Rolnicza, Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz 
Wojewódzki Lekarz Weterynarii z Kujaw i Pomo-
rza ruszyli z akcją promowania regionalnej wie-
przowiny.

Żywienie

Wymienione instytucje chcą, 
by klient który idzie do sklepu, 
nie miał problemu z rozpozna-
niem miejsca pochodzenia pro-
duktów mięsnych. Odpowiednie 
oznakowanie promowałoby ku-
jawsko-pomorską wieprzowinę 
i produkty regionalne. Odbyły się 
już spotkania z zakładami prze-
twórczymi. Szybko okazało się, że 
akcja nie będzie prosta do prze-
prowadzenia: – Są firmy, które 
korzystają w 75%, czy większej 

części z mięsa importowanego 
– nawet zza granicy naszego wo-
jewództwa – czytamy w komuni-
kacie.

Siedem zakładów wyraziło 
wolę przystąpienia do akcji pro-
mocyjnej. Trwają też rozmowy, 
by zbudować markę lokalnych 
produktów na bazie zwierząt ży-
wionych bez GMO opartą na ra-
sach białych.

(pw)
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Co? Gdzie? Kiedy?Finał „Dnia patrona”
SZKOŁY  W piątek 5 kwietnia 2019 r. w sali widowiskowej 
Szkoły Podstawowej w Kikole uczniowie klas IV-VII wzięli 
udział w finale obchodów „Dnia patrona szkoły” Ignacego An-
toniego Zboińskiego

 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 przy ul. Hallera 13 oraz parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Go-
lubiu, ul. Kościelna 11 zapraszają na koncert pieśni wielkopostnych pn. „W krzyżu jest 
miłość”. Utwory wykona młodzież z kół teatralnego i wokalnego golubskiego Domu 
Kultury. Początek w Niedzielę Palmową 14 kwietnia o godz. 17.00 w kościele p.w. św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu.

 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.

 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza na Lipnowski Festiwal Nauki, 
który odbędzie się 30 kwietnia 2019 r. w kinie Nawojka. Bilety na to wydarzenie w cenie 
5 zł do nabycia w sekretariacie MCK. Sczególowe informacje oraz zapisy grupowe 
w sekretariacie MCK przy ul. Piłsudskiego 22, lub też pod nr tel. 54 287 24 40. Licz-
ba miejsc ograniczona. Planowane godziny rozpoczęcia pokazów: 8:30, 9:30 i 10:30. 
Czas trwania: 1 godz. lekcyjna.

 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.

 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza na Lipnowski Festiwal Nauki, 
który odbędzie się 30 kwietnia 2019 r. w kinie Nawojka. Bilety na to wydarzenie w cenie 
5 zł do nabycia w sekretariacie MCK. Sczególowe informacje oraz zapisy grupowe 
w sekretariacie MCK przy ul. Piłsudskiego 22, lub też pod nr tel. 54 287 24 40. Licz-
ba miejsc ograniczona. Planowane godziny rozpoczęcia pokazów: 8:30, 9:30 i 10:30. 
Czas trwania: 1 godz. lekcyjna.

 Rypin
 Uwaga amatorzy filmowania w każdym wieku. Rypiński Dom Kultury zaprasza do 

udziału w III edycji Festiwalu Filmów Amatorskich „STOPKLATKA”. RDK czeka na wa-
sze prace i zgłoszenia do udziału w Festiwalu. Szczegóły znajdziecie w regulaminie III 
FFA „STOPKLATKA”. Na stronie RDK niezbędne dokumenty i regulamin do pobrania. 
Liczymy na wasze zainteresowanie i do zobaczenia w październiku.

 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)

Podczas uroczystości przypo-
mniano sylwetkę i dokonania pa-
trona, wysłuchano recytacji po-
ezji regionalnej, uczniowie szkoły 
muzycznej wykonali koncert wy-
branych przez siebie utworów. 
Było przedstawienie na podsta-
wie satyry Ignacego Krasickiego 
„Żona modna”, które wprowadziło 
zebranych w obyczaje XVIII wieku. 
Uczennice klasy IV c zatańczyły 
do piosenki „Królowie świata”.

Podsumowano konkurs wie-
dzy o patronie i konkurs plastycz-
ny „Nasz patron”. W konkursie 

wiedzy o patronie wśród uczniów 
klas IV-V nagrody otrzymali: Ni-
kodem Żurański z kl. IVa; Gabriela 
Hass z kl. Va; Jakub Jackowski kla-
sa Vb. W grupie uczniów klas VI 
i VIII zwycięzcami zostali: Malwi-
na Ziółkowska z klasy VIIb; Alek-
sandra Kopycińska z klasy Vib; 
Karolina Niewiadomska.

W konkursie plastycznym 
nagrody otrzymali: Roksana Kop-
czyńska z klasy IVc; Antonina 
Gołębiowska z klasy Ivb; Wiktor 
Kośmider z klasy Ivb; Wiktor  Kra-
kowski z klasy Vb; Martyna Uroc-

ka z klasy Vb; Fabian Znaniecki 
z klasy Vb; Kornel Falkowski z kla-
sy Vib oraz Aleksandra Kopyciń-
ska z klasy VIb.

Z klas VII-VIII i klas gimna-
zjalnych nagrodzono: Martynę 
Grabowską z klasy VIIa; Natalię 
Gajewską z klasy VIIb oraz Kamilę 
Dąbrowską z klasy VIIIb.

Organizatorami „Dnia patro-
na szkoły” byli nauczyciele: Mi-
rosława Blachowska, Marek Smu-
żyński i Józef Myszkowski.

(ak)
 fot. Józef Myszkowski

Tańczą uczennice klasy IV c

Uczniowie nagrodzeni w konkursie plastycznym „Nasz patron”.

Uczniowie szkoły muzycznej przed koncertem



11.04.2019-17.04.2019

John Rambo (w tej roli legendarny Sylwester Stallone) po wyda-
rzeniach z części drugiej ukrywa się w dalekiej Tajlandii, pomaga-
jąc mnichom w budowie klasztoru. Tam odnajduje go pułkownik 
Trautman i prosi go o pomoc przy wykonaniu pewnej misji w Afga-
nistanie. Rambo zdecydowanie odmawia i Trautman jest zmuszony 
wyruszyć sam. Wkrótce zostaje porwany przez pewnego radziec-
kiego oficera, który był celem owej misji. Rambo rusza na pomoc 
swemu przyjacielowi. Rambo III był najdroższym filmem wypro-
dukowanym w 1988 roku. Kosztował 63 miliony dolarów. Film zo-
stał umieszczony w księdze rekordów Guinnessa w roku 1990 jako 
najbardziej brutalny film. Odnotowano 221 aktów przemocy oraz  
132 zgony.

Rambo III
TV Puls  |  Sobota  |  20:00



Czwartek, 11 kwietnia 2019

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 152 
 s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 463 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:45 Blondynka odc. 56 s. 5 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 108 
 s. 9 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 72 
 s. 6 - serial
11:30 Korona królów odc. 204 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 To się opłaca
12:55 Mały zwierzak w dzikim świecie 
 odc. 7 s. 1 - serial
14:00 Elif odc. 464 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Cisza
16:05 Wieczna miłość odc. 153 
 s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3468
18:30 Korona królów odc. 205 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:35 Ojciec Mateusz odc. 270 
 s. 21 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas
23:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 48
23:50 Ocaleni odc. 55
00:55 Tanie dranie - Moroz  
 i Kłopotowski komentują świat 
 odc. 94

05:55 Ukryta prawda odc. 534 - serial
06:55 Sąd rodzinny odc. 52 - serial
07:50 Szpital odc. 250 - serial
08:45 Big Brother odc. 18
09:40 Doradca smaku
09:50 Big Brother Pobudka odc. 19
09:55 Zakochani po uszy odc. 51 
 - serial
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 61 - serial
12:35 19+ odc. 62 - serial
13:05 Doradca smaku odc. 21 s. 10
13:15 Ukryta prawda odc. 314 - serial
14:15 Big Brother Popołudnie odc. 19
14:20 Sąd rodzinny odc. 53 - serial
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 odc. 90 - serial
16:20 Szpital odc. 251 - serial
17:20 Big Brother Podwieczorek 
  odc. 19
17:25 Prawo Agaty odc. 3 - serial
18:25 Ugotowani odc. 11 s. 10
19:30 Zakochani po uszy odc. 52 
 - serial
20:00 Big Brother odc. 19
21:00 Pod słońcem Toskanii - komedia
23:20 Big Brother Nocą odc. 16
23:55 W czym klops? - komedia
02:40 Moc magii odc. 452

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 11 - serial 
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 26 - serial 
07:35 Dragon Ball Super odc. 9 - serial 
08:00 Nasz nowy dom odc. 109
09:00 Septagon odc. 59 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
 odc. 12
11:25 Sekrety sąsiadów odc. 2 - serial
11:55 Mecenas Lena Barska 
 odc. 10 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 157 
 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 84
15:00 Policjantki i policjanci odc. 522 
 - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 59 
 - serial
17:00 Joker odc. 59
18:00 Septagon odc. 60 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 523 
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 284 - serial
21:00 Kocur czy kociak? - komedia
23:20 Ameryka pod ostrzałem 
 odc. 5 - serial
00:30 Ameryka pod ostrzałem 
 odc. 6 - serial

06:00 Słodka miłość odc. 19

07:00 Zbuntowany anioł odc. 197

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 179 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 28 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 44 

 s. 2 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 8 

 s. 7 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 9 

 s. 7 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 17 s. 5 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 18 s. 5 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 55 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 28 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 29 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 179 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 180 s. 4 - serial

20:00 Wielkie wesele - komedia

21:50 Amerykańska dziewica - komedia

23:25 American Pie: Naga mila 

 - komedia

01:35 Chłopcy pani Brown odc. 7 

 s. 2 - serial

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1474

08:35 Tatarak - dramat

09:25 Rififi po sześćdziesiątce 

 - komedia

11:00 Lalka odc. 4 - serial

12:20 Signum

12:40 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1474

13:00 Taśmy Kultury odc. 9

13:10 Taśmy Kultury odc. 10

13:35 Prymas. Trzy lata z tysiąca 

 - dramat

15:30 Siódmy pokój - film

17:30 Kocham radio - film

19:20 Pegaz odc. 123

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 141

20:25 Walkabout - film

22:10 Koło pióra odc. 6

22:35 Świątynie kultury odc. 6 - serial

23:20 Scena klasyczna odc. 36

00:10 Gdy budzą się demony - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 529

06:55 Dziennik telewizyjny

07:40 Czarne chmury odc. 9 - serial 

08:45 Smoleńsk 2010 - na własne 

 oczy - film

09:55 Po PRL-u odc. 5

10:25 Sensacje XX wieku odc. 177

10:55 Amerykańska broń odc. 5 - film

11:55 Polska Kronika Filmowa odc. 10

12:15 Czas honoru odc. 19 s. 2 - serial 

13:15 Grecka odyseja Joanny Lumley 

 odc. 3 - film

14:15 Złoto Jukonu odc. 1 - serial

15:20 Era kosmiczna: historia NASA 

 odc. 1 - serial

16:25 AK - armia podziemna - film

17:40 Było, nie minęło - kronika 

 zwiadowców historii

18:10 Taśmy bezpieki odc. 72

18:35 Polska Kronika Filmowa odc. 10

18:50 Czarne chmury odc. 10 - serial 

20:00 Instynkt przetrwania odc. 3 - serial

20:55 Opowieść o Chinach odc. 3 

 - serial

22:00 Spór o historię odc. 164

22:40 Szerokie tory odc. 149

23:20 Tajne akta III Rzeszy odc. 3 

 - serial

00:20 Sensacje XX wieku odc. 23

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:45 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial 
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Pustynia Boga - film
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:00 Wenezuela - San Félix
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Niebieskooki Anioł - film
14:10 Konzentrationslager Stutthof 
 - film
14:55 Hildegarda z Bingen. Światło 
 Boga - film
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 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” 
17:05 Dinozaury z Krasiejowa - film
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 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 Matki Bożej 
 o Złotym Sercu w Beauraing 
 - film
23:50 Szafarskie dni i noce,  czyli  
 Chopin był u nas

05:50 Na dobre i na złe odc. 739 
 - serial
06:45 Operacja Zdrowie! odc. 23
07:15 Na sygnale odc. 38 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 28 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 336
11:25 Rodzinka.pl odc. 152 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2041 
 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 62 - serial
14:10 Na dobre i na złe odc. 739 
 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 72 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 38 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 46 s. 2 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 29
19:15 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 49
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 66
19:40 Barwy szczęścia odc. 2041 
 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2042 
 - serial
20:45 Dance Dance Dance odc. 11
22:05 Dance Dance Dance odc. 12
22:55 Big Music Quiz odc. 4
23:55 Na sygnale odc. 227 - serial
00:30 Walking on Sunshine. Chodzę 
 w słońcu

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 23 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2432

11:00 Ukryta prawda odc. 1023 - serial

12:00 Szpital odc. 912 - serial

13:00 Szkoła odc. 675 - serial

14:00 19+ odc. 376 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 3

15:30 Szkoła odc. 676 - serial

16:30 19+ odc. 377 - serial

17:00 Szpital odc. 913 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1024 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5640

20:10 Doradca smaku odc. 24 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2857 - serial

20:55 Milionerzy odc. 255

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 19

22:35 Lejdis - komedia

01:15 Odwróceni. Ojcowie i córki 

 odc. 7 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 705 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 706 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 115 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 598 - serial
12:00 Gliniarze odc. 159 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 860 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2862 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 906 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4127
16:30 Na ratunek 112 odc. 329 - serial
17:00 Gliniarze odc. 319 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2863 
 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 426 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 137
21:10 Przyjaciółki odc. 153 s. 13 - serial
22:15 Ślad odc. 55 s. 2 - serial
23:10 Brzydka prawda - komedia
01:25 Chirurdzy odc. 151 - serial

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1260

07:00 Strażnik Teksasu odc. 170 

 - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 29 

 s. 3 - serial

09:00 Gwiazdy kabaretu odc. 7

10:00 Galileo odc. 170

11:00 V.I.P. odc. 13 s. 4 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 50 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 26 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 9 - serial

14:15 MacGyver odc. 50 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

 odc. 68 - serial

16:15 Drużyna A odc. 16 - serial

17:15 Paulina odc. 61 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 28 - serial

19:00 Miodowe lata odc. 67 - serial

20:00 Galileo odc. 171

21:00 CSI: Cyber odc. 11 - serial

21:55 CSI: Cyber odc. 12 - serial

22:55 Oczy anioła - thriller

01:00 STOP Drogówka odc. 99

07:15 Shimmer i Shine odc. 60 - serial 
07:40 Smerfy odc. 205 - serial 
08:10 Stacyjkowo odc. 108 - serial 
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 16 - serial 
08:35 Bella i Sebastian odc. 40 - serial 
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 59 
 - serial 
09:00 Krecik i panda odc. 28 - serial 
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 7 - serial 
09:30 Domisie odc. 385
10:00 Nieziemscy odc. 8
10:15 Strażak Sam odc. 23 s. 8 - serial 
10:30 Świnka Peppa odc. 11 s. 5 
 - serial 
10:35 Świnka Peppa odc. 11 s. 3 
 - serial 
10:45 Robot Trains odc. 9 - serial 
11:05 Wissper odc. 23, 24 - serial 
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
 odc. 2 - serial 
11:50 Shimmer i Shine odc. 42 - serial 
12:20 Miś Uszatek odc. 20-22 - serial 
12:50 Stacyjkowo odc. 122 - serial 
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 68 - serial 
13:15 Bella i Sebastian odc. 41 - serial 
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 12 
 - serial 
13:35 Krecik i panda odc. 16 - serial 
13:55 Zaczarowany świat odc. 4 - serial 
14:10 To Timmy odc. 20 - serial 
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
 odc. 23 - serial 
14:40 Tabaluga odc. 10 - serial 
15:10 Nieziemscy odc. 8
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 44 - serial 
15:40 Domisie odc. 408
16:10 Nela - mała reporterka odc. 7
16:25 Billy kot odc. 16 - serial 
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
 odc. 42 - serial 
17:25 Robot Trains odc. 10 - serial 
17:45 Wissper odc. 25, 26 - serial 
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
 odc. 3 - serial 
18:30 Shimmer i Shine odc. 23 - serial 
19:00 Smerfy odc. 207 - serial 
19:25 Stacyjkowo odc. 92 - serial 
19:35 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 5 - serial 
19:45 Bella i Sebastian odc. 42 - serial 
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
 cała Polska czyta dzieciom 
 odc. 251
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 31 
 - serial 



Piątek, 12 kwietnia 2019

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 153 
 s. 2 - serial 
07:05 Elif odc. 464 - serial 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 57 s. 5 - serial 
09:35 Komisarz Alex odc. 109 
 s. 9 - serial 
10:35 Ojciec Mateusz odc. 73 
 s. 6 - serial 
11:30 Korona królów odc. 205 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda
12:30 Wójt roku 2018 odc. 25
12:55 Mały zwierzak w dzikim świecie 
 odc. 8 - serial 
14:00 Elif odc. 465 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość odc. 154 
 s. 2 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3469
18:30 Korona królów - taka historia… 
 odc. 30
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 74
21:35 Ocean desperacji - film
23:30 Wiktoria odc. 12 s. 2 - serial 
00:30 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 28 - serial 

05:55 Ukryta prawda odc. 535 - serial 

06:55 Sąd rodzinny odc. 53 - serial 

07:50 Szpital odc. 251 - serial 

08:45 Big Brother odc. 19

09:40 Doradca smaku odc. 21 s. 10

09:50 Big Brother Pobudka odc. 20

09:55 Zakochani po uszy odc. 52 

 - serial 

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 63 - serial 

12:45 19+ odc. 64 - serial 

13:15 Ukryta prawda odc. 315 - serial 

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 20

14:20 Sąd rodzinny odc. 54 - serial 

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 91 - serial 

16:20 Szpital odc. 252 - serial 

17:20 Big Brother Podwieczorek 

 odc. 20

17:25 Prawo Agaty odc. 4 - serial 

18:25 Przyjaciele odc. 11 s. 6 - serial 

18:55 Ugotowani odc. 12 s. 10

20:00 Big Brother odc. 20

21:00 Naga broń 33 i 1/3 - komedia

22:50 Kapitan Ameryka: Pierwsze 

 starcie - film

01:30 Moc magii odc. 453

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 12 - serial 
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 27 - serial 
07:35 Dragon Ball Super odc. 10 
 - serial 
08:00 Nasz nowy dom odc. 110
09:00 Septagon odc. 60 - serial 
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
 odc. 13
11:25 SuperPies odc. 14
11:55 Mecenas Lena Barska 
 odc. 11 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 158 
 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 199
15:00 Policjantki i policjanci odc. 523 
 - serial 
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 60 
 - serial 
17:00 Joker odc. 60
18:00 Septagon odc. 58 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 524 
 - serial 
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 19
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 281 - serial 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 282 - serial 
23:15 Czerwony świt - film
01:10 Zagadkowe zgony odc. 7 - serial 

06:00 Pan wzywał, Milordzie? 

 odc. 4 s. 4 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 15 s. 4

07:50 Tajemnice medyczne  

 odc. 15 - serial 

08:50 13. posterunek odc. 14 

 s. 2 - serial 

09:30 13. posterunek odc. 15 

 s. 2 - serial 

10:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 177 s. 4 - serial 

11:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 178 s. 4 - serial 

12:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 179 s. 4 - serial 

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 180 s. 4 - serial 

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 181 s. 4 - serial 

15:00 Rodzinny interes odc. 23 - serial 

16:00 Rodzinny interes odc. 24 - serial 

17:00 Rodzinny interes odc. 25 - serial 

18:00 Blondynka w koszarach 

 - komedia

20:00 Rambo III - film

22:05 Non-Stop - thriller

00:15 American Pie: Naga mila 

 - komedia

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Świteź - film

08:55 Siódmy pokój - film

11:00 Lalka odc. 5 - serial 

12:35 Gra o wszystko - film

13:50 Studio Kultura - rozmowy

14:15 Hollywood In Vienna  

 - porywające chwile z historii 

 kina 

16:00 Rok spokojnego słońca - dramat

18:00 Mój tata Lazaro - film

18:40 Teledyski

19:30 Koło pióra odc. 6

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 134

20:25 Zaćmienie

22:40 Brian Johnson: Życie w trasie 

 odc. 1 - serial 

23:35 Tygodnik kulturalny

00:20 Festiwalowa gorączka - film

06:50 Był taki dzień odc. 530

07:00 Dziennik telewizyjny

07:35 Czarne chmury odc. 10 - serial 

08:45 Marzyciele odc. 25

09:20 AK - armia podziemna - film

10:30 Sensacje XX wieku odc. 178

11:10 Historia jedzenia po amerykańsku 

 odc. 5 - serial 

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 10

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

13:10 Krajobrazy Dzikiego Zachodu 

 odc. 3 - serial 

14:10 Odkryć tajemnicę odc. 3 - serial 

15:10 Zobaczyłem zjednoczony naród 

 - film

16:10 Obrona Terytorialna - wczoraj, 

 dziś, jutro - film

17:05 Zagadka kpt. „Z-24” - film

17:45 Poszukiwacze skarbów 

 odc. 2 - serial 

18:15 Ex libris

18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 10

18:55 Przedwiośnie odc. 1 - serial 

20:00 W cieniu prezydenta - film

21:00 Zaginiony świat Aleksandra 

 Wielkiego odc. 3 - serial 

22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 

 w DTV odc. 71

22:35 Szerokie tory odc. 116

23:15 Instynkt przetrwania odc. 3 - serial 

00:05 Sensacje XX wieku odc. 22

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 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski
11:35 Filmowe życiorysy
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Historia krzyża na Tarnicy
12:50 Święty na każdy dzień
13:00 Droga Krzyżowa z Ojcem 
 Świętym Janem Pawłem II. 
 Koloseum 2005 - film
14:35 Ziemia mojego Zbawiciela
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia
 z Koronką do Bożego 
 Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial 
17:00 Misjonarze Afryki - Ojcowie Biali 
 odc. 4
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. 3 - 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. 29 - serial 
22:40 Filmowe życiorysy
23:15 Effetha - okno na świat - film

05:55 Egzamin z życia odc. 33 - serial 
06:50 Anna Dymna - spotkajmy się
07:15 Na sygnale odc. 39 - serial 
07:45 Przepis dnia odc. 29
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4985
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 337
11:30 Rodzinka.pl odc. 153 s. 6 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 2042 
 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:10 Miłosne potyczki odc. 63 - serial 
14:05 Coś dla Ciebie odc. 197
14:35 Operacja Zdrowie! odc. 23
15:10 Górski lekarz odc. 73 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 39 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 47 s. 2 - serial 
19:05 Przepis dnia odc. 30
19:10 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 32
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 72
19:35 Barwy szczęścia odc. 2042 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 2043 
 - serial 
20:45 O mnie się nie martw odc. 124 
 s. 10 - serial 
21:45 Rodzinka.pl odc. 258 - serial 
22:20 La La Poland odc. 16 s. 2
22:50 Mała wielka miłość - komedia
00:55 Niełatwa forsa - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 24 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2433

11:00 Ukryta prawda odc. 1024 - serial 

12:00 Szpital odc. 913 - serial 

13:00 Szkoła odc. 676 - serial 

14:00 19+ odc. 377 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 3

15:30 Szkoła odc. 677 - serial 

16:30 19+ odc. 378 - serial 

17:00 Szpital odc. 914 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 1025 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5641

20:00 Ant-Man - film

22:20 Władcy ognia - film

00:25 Kuba Wojewódzki odc. 20 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 SuperPies odc. 18
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 707 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 116 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 599 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 160 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 861 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2863 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 907 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4128
16:30 Na ratunek 112 odc. 330 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 320 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2864 
 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 427 - serial 
20:05 Dancing with the Stars. Taniec 
 z gwiazdami odc. 90 s. 9
22:05 Wojna żeńsko-męska - komedia
00:40 Głupi, głupszy, najgłupszy 
 - komedia

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1261

07:00 Strażnik Teksasu odc. 171 

 - serial 

08:00 Medicopter 117 odc. 30 

 s. 3 - serial 

09:00 Nokaut odc. 6 - serial 

10:00 Galileo odc. 171

11:00 V.I.P. odc. 14 s. 4 - serial 

12:00 Miodowe lata odc. 67 - serial 

12:55 Miodowe lata odc. 28 - serial 

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 10 - serial 

14:15 MacGyver odc. 51 - serial 

15:15 Diagnoza morderstwo odc. 69 

 s. 4 - serial 

16:15 Drużyna A odc. 17 - serial 

17:15 Paulina odc. 62 - serial 

18:15 Miodowe lata odc. 45 - serial 

19:00 Miodowe lata odc. 62 - serial 

20:00 Galileo odc. 172

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

 Nowego Jorku odc. 48 - serial 

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

 Nowego Jorku odc. 49 - serial 

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 6 - serial 

00:00 Andron - film

02:00 Benny Hill odc. 53

07:10 Shimmer i Shine odc. 1 - serial 
07:40 Smerfy odc. 206 - serial 
08:10 Stacyjkowo odc. 109 - serial 
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 17 - serial 
08:35 Bella i Sebastian odc. 41 - serial 
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 60 
 - serial 
09:00 Krecik i panda odc. 29 - serial 
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 8 - serial 
09:30 Domisie odc. 408
10:00 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
 odc. 156
10:15 Strażak Sam odc. 24 s. 8 - serial 
10:30 Świnka Peppa odc. 12 s. 5 
 - serial 
10:35 Świnka Peppa odc. 12 s. 3 
 - serial 
10:45 Robot Trains odc. 10 - serial 
11:05 Wissper odc. 25, 26 - serial 
111:25 My Little Pony: Przyjaźń to 
magia   odc. 3 - serial 
11:50 Shimmer i Shine odc. 43 - serial 
12:20 Miś Uszatek odc. 23-25 - serial 
12:50 Stacyjkowo odc. 123 - serial 
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 69 - serial 
13:15 Bella i Sebastian odc. 42 - serial 
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 13 
 - serial 
13:35 Krecik i panda odc. 17 - serial 
13:55 Budzik odc. 273
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
 odc. 24 - serial 
14:40 Tabaluga odc. 11 - serial 
15:10 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
 odc. 157
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 45 - serial 
15:40 Domisie odc. 413
16:10 Nela - mała reporterka odc. 8
16:25 Billy kot odc. 17 - serial 
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
 odc. 43 - serial 
17:25 Robot Trains odc. 11 - serial 
17:45 Wissper odc. 27 - serial 
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
 odc. 4 - serial 
18:30 Shimmer i Shine odc. 24 - serial 
19:00 Smerfy odc. 208 - serial 
19:25 Stacyjkowo odc. 93 - serial 
19:35 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 6 - serial 
19:45 Bella i Sebastian odc. 43 - serial 
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
 cała Polska czyta dzieciom 
 odc. 252
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 33 
 - serial 



Sobota, 13 kwietnia 2019

06:00 Klan odc. 3467
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Pełnosprawni
08:30 Wojsko-polskie.pl
08:55 Studio Raban odc. 72
09:20 Rodzinny ekspres odc. 76
09:50 Korona królów - taka historia… 
 odc. 30
10:20 Korona królów odc. 202 - serial 
10:50 Korona królów odc. 203 - serial 
11:20 Korona królów odc. 204 - serial 
11:50 Korona królów odc. 205 - serial 
12:25 Leonardo - człowiek, który ocalił 
 naukę - film
13:25 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 24
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 208
14:10 Jak to działa? odc. 174
14:45 Wiktoria odc. 12 s. 2 - serial 
15:45 To był rok! odc. 3
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie Winnych odc. 6 - serial 
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:35 72 godziny - film
22:40 Echo serca odc. 13 - serial 
23:35 Jennifer VIII - thriller
01:50 Jaka to melodia?

05:50 Ukryta prawda odc. 536 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 16

09:55 Big Brother odc. 17

10:55 Big Brother odc. 18

11:55 Ukryta prawda odc. 311 - serial 

12:55 Przyjaciele odc. 11 s. 6 - serial 

13:25 Strachy na psiaki odc. 8 s. 1 

 - komedia

15:10 Przygoda na Alasce - film

17:30 Hugo i jego wynalazek - film

20:00 Big Brother Raport odc. 4

20:35 Batman i Robin - film

23:05 Big Brother Nocą odc. 4

23:40 Druhny - komedia

02:15 Moc magii odc. 454

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 34 - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 35 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 36 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 37 - serial 
07:55 Flintstonowie odc. 31 - serial 
08:35 Flintstonowie odc. 32 - serial 
09:05 Flintstonowie odc. 33 - serial 
09:40 Tom i Jerry: Dziadek  
 do orzechów odc. 6 - film
10:35 Policjantki i policjanci odc. 520 
 - serial 
11:35 Policjantki i policjanci odc. 521 
 - serial 
12:35 Policjantki i policjanci odc. 522 
 - serial 
13:35 STOP Drogówka odc. 200
14:45 Krokodyl Dundee w Los Angeles 
 - komedia
16:45 Pokojówka na Manhattanie
 - komedia
19:00 Galileo odc. 738
20:00 Policjantki i policjanci odc. 523 
 - serial 
21:00 Policjantki i policjanci odc. 524 
 - serial 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 283 - serial 
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 284 - serial 
00:00 VI batalion - dramat
02:40 Disco Polo Life odc. 1025

06:00 Pan wzywał, Milordzie? odc. 4 

 s. 4 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 15 s. 4

07:50 Tajemnice medyczne  

 odc. 15 - serial 

08:50 13. posterunek odc. 14 

 s. 2 - serial 

09:30 13. posterunek odc. 15 

 s. 2 - serial 

10:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 177 s. 4 - serial 

11:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 178 s. 4 - serial 

12:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 179 s. 4 - serial 

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 180 s. 4 - serial 

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 181 s. 4 - serial 

15:00 Rodzinny interes odc. 23 - serial 

16:00 Rodzinny interes odc. 24 - serial 

17:00 Rodzinny interes odc. 25 - serial 

18:00 Blondynka w koszarach 

 - komedia

20:00 Rambo III - film

22:05 Non-Stop - thriller

00:15 American Pie: Naga mila 

 - komedia

07:00 Teledyski

07:30 Informacje kulturalne

07:45 Śpiewnik Komedy

08:40 Klub profesora Tutki odc. 8 

 - serial 

09:00 Klub profesora Tutki odc. 9 

 - serial 

09:15 Klub profesora Tutki odc. 10 

 - serial 

09:40 Tygodnik kulturalny

10:30 Papa Joe i jego lew - film

11:55 Wydarzenie aktualne

12:20 Trędowata

14:05 Pograbek - dramat

15:25 One. Kobiety Kultury odc. 6

16:00 Małpia kuracja - komedia

17:45 Dranie w kinie odc. 54

18:30 The Stone Roses: Made 

 of Stone - film

20:20 Uciekinier - dramat

22:35 Rock en Seine - MØ

23:45 Odlot - komedia

01:25 Performance odc. 114

06:15 Był taki dzień odc. 531
06:20 Dziennik telewizyjny
07:05 Wszystkie kolory świata 
 odc. 28 - serial 
08:05 Koło się kręci odc. 15
08:25 Zakochaj się w Polsce odc. 34 s. 1
08:50 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 3 - serial 
09:40 Okrasa łamie przepisy odc. 176
10:20 Grecka odyseja Joanny Lumley 
 odc. 3 - film
11:20 Złoto Jukonu odc. 1 - serial 
12:25 Olbrzymy oceanów odc. 3 - serial 
13:25 Szerokie tory odc. 77
13:55 Z Andrusem po Galicji odc. 14
14:30 Amerykańska broń odc. 5 - film
15:30 Spór o historię odc. 12
16:10 Historia jedzenia po amerykańsku 
 odc. 5 - serial 
17:05 Niezwykłe historie Biało 
 - Czerwonych odc. 2
17:25 Marzyciele odc. 26
17:55 Kariera Nikodema Dyzmy 
 odc. 7 - serial 
19:05 Johann Scheffler - mistyczna 
 opowieść - film
19:55 Opowieść o Chinach odc. 3 
 - serial 
21:05 Stawka większa niż życie 
 odc. 15 - serial 
22:05 Kazimierz Greger - Kronikarz 
 Niepodległości - film
22:40 Katyń - dramat
00:50 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 10 - serial 

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
 VII rok
10:00 Informacje dnia
10:15 Święty na każdy dzień
10:20 Retrospekcja
10:25 Myśląc Ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu
12:50 Porady medyczne bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela”
14:00 Pasyjny „Krzyż”. Zespół 23 Dni
15:15 Święty na każdy dzień
15:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
15:30 Wierzę w Boga
16:00 Informacje dnia
16:10 Świadkowie Jehowy -  
 organizacja fałszywych proroków 
 - film
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
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Nowa nadzieja - film

05:55 Barwy szczęścia odc. 2039 
 - serial 
06:25 Barwy szczęścia odc. 2040 
 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1435 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 338
11:55 To je Borowicz. Podróże 
 ze smakiem odc. 19
12:30 Bake off - Ale ciacho! odc. 48
13:25 Na sygnale odc. 227 - serial 
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:20 O mnie się nie martw odc. 124 
 s. 10 - serial 
16:10 Rodzinka.pl odc. 258 - serial 
16:40 Słowo na niedzielę
16:55 Zmiennicy odc. 7 - serial 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:32 Orlen Warsaw Marathon odc. 3
18:33 Kroniki F1 odc. 3, Formuła 1 
18:35 Postaw na milion
19:30 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 43
20:05 Dance Dance Dance odc. 13
20:55 Dance Dance Dance odc. 14
22:10 Sierocki na sobotę odc. 17
23:05 Pojedynek na pustyni - thriller
00:45 Misja w czasie - film

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1151

11:00 Na Wspólnej odc. 2854 - serial 

11:25 Na Wspólnej odc. 2855 - serial 

11:50 Na Wspólnej odc. 2856 - serial 

12:15 Na Wspólnej odc. 2857 - serial 

12:50 MasterChef Junior odc. 6 s. 4

14:25 Agent - gwiazdy odc. 7 s. 4

15:25 Efekt domina odc. 6 s. 6

16:00 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 19

17:00 Dorota inspiruje odc. 5 s. 2

18:00 36,6 °C odc. 7 s. 5

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5642

20:00 Chyłka - Zaginięcie odc. 3 - serial 

21:00 Władcy umysłów - film

23:10 Koniec przyjaźni - horror

01:00 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 19

06:00 Nowy dzień z Polsat News

07:35 Karate Kid - film

10:10 Ewa gotuje odc. 358

10:45 Sekrety rodziny odc. 16 - serial 

11:45 Sekrety rodziny odc. 17 - serial 

12:45 Sekrety rodziny odc. 18 - serial 

13:45 Świat według Kiepskich 

 odc. 197 - serial 

14:25 Świat według Kiepskich 

 odc. 198 - serial 

15:05 Świat według Kiepskich 

 odc. 199 - serial 

15:45 Kabaret na żywo odc. 56

17:45 SuperPies odc. 19

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 1550

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 428 - serial 

20:05 Kraina lodu - film

22:20 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 105 s. 11

00:20 Lincoln - film

06:00 Top 10 lista przebojów 

 odc. 12620

07:00 Detektyw Monk odc. 13 - serial 

07:55 Detektyw Monk odc. 14 

 s. 7 - serial 

08:55 Pan Peabody i Sherman Show 

 odc. 6 - serial 

09:25 Dzielna Mysz odc. 5 - serial 

09:40 Przetrwać w dziczy II: Serengeti 

 - film

11:40 Powrót do przyszłości II 

 - komedia

13:55 Columbo odc. 1 s. 1 - serial 

15:55 Tajemnicza wyspa Juliusza 

 Verne’a - film

17:55 Hero - film

20:00 Galileo odc. 173

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

 Nowego Jorku odc. 50 - serial 

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

 Nowego Jorku odc. 51 - serial 

23:00 Sekretarki gotowe na wszystko 

 - film

00:40 Hawaii 5.0 odc. 25 s. 5 - serial 

07:10 Shimmer i Shine odc. 2 - serial 
07:40 Smerfy odc. 207 - serial 
08:10 Stacyjkowo odc. 92 - serial 
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 18 - serial 
08:35 Bella i Sebastian odc. 42 - serial 
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 62 
 - serial 
09:00 Krecik i panda odc. 30 - serial 
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 9 - serial 
09:30 Domisie odc. 413
10:00 Supełkowe ABC odc. 134
10:15 Strażak Sam odc. 25 s. 8 - serial 
10:30 Świnka Peppa odc. 13 s. 5 
 - serial 
10:35 Świnka Peppa odc. 13 s. 3 
 - serial 
10:45 Robot Trains odc. 11 - serial 
11:05 Wissper odc. 27,28 - serial 
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
 odc. 4 - serial 
11:50 Shimmer i Shine odc. 44 - serial 
12:20 Miś Uszatek odc. 26-28 - serial 
12:50 Stacyjkowo odc. 124 - serial 
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 70 - serial 
13:15 Bella i Sebastian odc. 43 - serial 
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 15 
 - serial 
13:35 Krecik i panda odc. 18 - serial 
13:55 Zaczarowany świat odc. 5 - serial 
14:10 To Timmy odc. 21 - serial 
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
 odc. 25 - serial 
14:40 Tabaluga odc. 12 - serial 
15:10 Nieziemscy odc. 9
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 46 - serial 
15:40 Domisie odc. 412
16:10 Nela - mała reporterka odc. 9
16:30 Dinotrux odc. 24 - serial 
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
 odc. 44 - serial 
17:25 Robot Trains odc. 12 - serial 
17:45 Wissper odc. 29, 30 - serial 
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
 odc. 5 - serial 
18:30 Shimmer i Shine odc. 25 - serial 
19:00 Smerfy odc. 209 - serial 
19:25 Stacyjkowo odc. 94 - serial 
19:35 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 7 - serial 
19:45 Bella i Sebastian odc. 44 - serial 
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
 cała Polska czyta dzieciom
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 34 
 - serial 



Niedziela, 14 kwietnia 2019

05:35 Klan odc. 3469
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojskopolskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
 Łagiewnikach
08:00 Tydzień Aktualności 
08:30 Zakochaj się w Polsce odc. 120
08:55 Orlen Warsaw Marathon
09:05 Ziarno odc. 703
09:35 Orlen Warsaw Marathon 
09:45 Wspaniała obsesja - dramat
11:35 Orlen Warsaw Marathon 
11:50 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem  
12:45 Misja w Afryce odc. 11 - serial
13:00 Orlen Warsaw Marathon 
13:05 Z pamięci - rozmowy  
 z Andrzejem Doboszem odc. 25
13:15 Wyprawa na Galapagos 
 odc. 2 - serial
14:10 Orlen Warsaw Marathon 
14:15 Weterynarze z sercem 
 odc. 63 - serial
14:45 Orlen Warsaw Marathon 
15:00 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 4 - serial
16:00 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 74
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz odc. 270 
 s. 21 - serial
18:30 Jaka to melodia?
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Stulecie Winnych odc. 7 - serial
21:15 To był rok! odc. 4
22:30 Legalna blondynka II - komedia
00:10 72 godziny - film

05:50 Ukryta prawda odc. 537 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 19

09:55 Big Brother odc. 20

10:50 Zakochani po uszy odc. 49 

 - serial

11:20 Zakochani po uszy odc. 50 

 - serial

11:55 Zakochani po uszy odc. 51 

 - serial

12:30 Zakochani po uszy odc. 52 

 - serial

13:00 Nieugięty Luke - dramat

15:40 Batman i Robin - film

18:20 Rewolwer i melonik - film

20:00 Big Brother Arena odc. 5

21:30 Kapitan Ameryka: Zimowy 

 żołnierz - film

00:15 Zapłata - thriller

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 36 - serial

06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 37 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 38 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 39 - serial

07:55 Flintstonowie odc. 32 - serial

08:35 Książę Egiptu - film

10:35 Galileo odc. 737

11:35 Galileo odc. 738

12:40 Asteriks i Obeliks: Osiedle 

 bogów - film

14:30 Kocur czy kociak? - komedia

16:45 Wciąż ją kocham - dramat

19:00 Galileo odc. 739

20:00 Obcy: Przebudzenie - film

22:15 Łowca androidów - film

00:50 Ameryka pod ostrzałem 

 odc. 7 - serial

05:45 Flash odc. 17 - serial

06:25 Flash odc. 18 - serial

07:15 Przygody Merlina odc. 8 

 s. 4 - serial

08:15 Bibliotekarze odc. 8 s. 2 - serial

09:10 Żandarm i policjantki - komedia

11:10 Matylda - film

13:25 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - film

14:35 Obłędny rycerz - film

17:20 Hulk - film

20:00 Mechanik: Konfrontacja - film

21:55 9. kompania - dramat

00:45 Skorpion odc. 19 s. 3 - serial

01:40 Z archiwum policji odc. 7 

 s. 1 - serial

07:00 Teledyski

07:35 Którędy po sztukę odc. 8

07:45 Dranie w kinie odc. 54

08:30 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 1 s. 4 - serial

09:35 Spotkania z muzyką odc. 26

10:40 Antoine’s Four Seasons - film

11:20 Trzeci punkt widzenia odc. 284

11:50 Awantura o Basię - film

13:50 Jak utopić doktora Mraczka 

 - komedia

15:35 Chuligan literacki odc. 123

16:15 Leonard Bernstein - Sibelius 

 Symphony no. 2 in D major 

 op. 43

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 551

18:05 Wielcy, więksi, najwięksi 

 - Piosenki Skaldów w Teatrze 

 STU

19:05 Kulig

19:40 Śpiewają Skaldowie

20:00 Ostatni cesarz - film

22:50 Scena alternatywna odc. 83

23:25 Trzeci punkt widzenia odc. 284

00:00 Uzdrowisko. Architektura 

 Zawodzia - film

00:40 Uciekinier - dramat

06:15 Był taki dzień odc. 532
06:20 Dziennik telewizyjny
07:05 Życie odc. 4 - serial
08:10 Filmoteka Małopolska odc. 56
09:20 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 4 - serial
10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 117
10:35 Krajobrazy Dzikiego Zachodu 
 odc. 3 - serial
11:35 Odkryć tajemnicę odc. 3 - serial
12:35 Wielkie widowiska natury 
 odc. 2 - serial
13:40 Archiwum zimnej wojny odc. 13
14:20 Stawka większa niż życie 
 odc. 15 - serial
15:30 Poszukiwacze skarbów 
 odc. 2 - serial
15:50 Niezwykłe historie Biało 
 - Czerwonych odc. 3 
16:15 Tajemnice początków Polski 
 odc. 4 - serial
17:15 A mury runą - recital Jacka 
 Kaczmarskiego
17:45 Niezwykłe dwudziestolecie. 
 Historia gospodarcza II RP 
 odc. 6 - serial
18:20 Pre mortem - film
19:00 Milenium kontra Tysiąclecie - film
20:00 Zaginiony świat Aleksandra 
 Wielkiego odc. 3 - serial
21:00 Bard - film
22:40 Wielki test z historii. Chrzest 
00:25 Ostatnie okrążenie Dokument 
 fabularyzowany 

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 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela”
09:35 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:45 Ziemia Święta - 5. Ewangelia 
10:00 Uroczystość Niedzieli Palmowej 
 w Watykanie
12:00 Anioł Pański z Ojcem Świętym 
 Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
13:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
14:00 Święty na każdy dzień 
14:05 Koncert pasyjny „Śmierć nie
 kończy,śmierć zmienia”
15:10 Dzieje Apostolskie odc. 4 - 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 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:00 Koncert pasyjny
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

05:55 Barwy szczęścia odc. 2042 
 - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2043 
 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1436 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Szczeniaczki i ich wielki świat 
 - film
11:40 El Dorado - western
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces - Opole 2019 
 odc. 2
16:15 Na dobre i na złe odc. 739 
 - serial
17:20 Rodzinka.pl odc. 257 - serial
17:55 Zainwestuj w marzenia 
 odc. 6 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:32 PKO Poznań - półmaraton 
 odc. 20 
18:33 Orlen Warsaw Marathon odc. 4 
18:35 Za marzenia odc. 19 s. 2 - serial
19:30 Rodzinka.pl odc. 258 - serial
20:05 Dzień Bastylii - film
21:45 Oszukana - dramat
00:15 Syn Szawła - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1152

11:00 Efekt domina odc. 7 s. 6

11:30 Co za tydzień odc. 897 

12:00 Diagnoza odc. 7 s. 4 - serial

13:00 Szóstka odc. 2 - serial

14:00 Step Up 4 Revolution - film

16:05 Minionki rozrabiają - film

18:00 Big Brother Tydzień odc. 4

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5643

20:00 MasterChef Junior odc. 7 s. 4

21:30 Szóstka odc. 3 - serial

22:30 Transformers III - film

01:35 Big Brother Tydzień odc. 4

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:55 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 52 - serial

09:25 Dawno temu w trawie - film

11:45 Kevin sam w domu - po raz 

 czwarty - komedia

13:40 Kraina lodu - film

15:50 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 105

17:50 Nasz nowy dom odc. 137 s. 12

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 311

20:00 W rytmie serca odc. 47 - serial

21:05 Kabaret na żywo odc. 57

23:10 Aniołki Charliego: zawrotna 

 szybkość - film

01:40 Marsjanin - film

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1263

07:00 Detektywi w akcji odc. 44 - serial

08:00 Benny Hill odc. 46

08:40 Galileo odc. 172

09:40 Galileo odc. 173

10:45 Powrót do przyszłości II 

 - komedia

13:00 Gwiazdy kabaretu odc. 8

14:00 Nokaut odc. 7 - serial

15:00 Policjantki i policjanci  

 odc. 255 - serial

16:00 Policjantki i policjanci  

 odc. 256 - serial

17:00 Policjantki i policjanci  

 odc. 257 - serial

18:00 Columbo odc. 1 - serial

20:00 Galileo odc. 174

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

 Nowego Jorku odc. 52 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

 Nowego Jorku odc. 53 - serial

23:00 Kroniki Strażnika - film

01:00 Hawaii 5.0 odc. 1 s. 6 - serial

07:10 Shimmer i Shine odc. 3 - serial
07:40 Smerfy odc. 208 - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 112 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 19 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 43 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 63 
 - serial
09:00 Krecik i panda odc. 31 - serial
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 10 
 - serial
09:30 Domisie odc. 412
10:00 Teleranek odc. 81
10:15 Strażak Sam odc. 1 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 14 s. 5 
 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 14 s. 3 
  - serial
10:45 Robot Trains odc. 12 - serial
11:05 Wissper odc. 29,30 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 5 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 45 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 29-31 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 125 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 71 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 44 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 16 
 - serial
13:35 Krecik i panda odc. 19 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 6, Bajka 
 dla dzieci 
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
 odc. 26 - serial
14:40 Tabaluga odc. 13 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki odc. 57
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 47 - serial
15:40 Domisie 
16:10 Nela - mała reporterka odc. 10 
16:30 Dinotrux odc. 25 - serial
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
 odc. 45 - serial
17:25 Robot Trains odc. 13 - serial
17:45 Wissper odc. 31, 32 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 26 - serial
19:00 Smerfy odc. 210 - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 95 - serial
19:30 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 8 - serial
19:40 Bella i Sebastian odc. 45 - serial
19:50 Czytanie przed spaniem, czyli 
 cała Polska czyta dzieciom 
 odc. 254
20:00 Masza i niedźwiedź odc. 35, 20 
 - serial



Poniedziałek, 15 kwietnia 2019

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 154 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 465 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 58 s. 5 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 110 
 s. 9 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 74 
 s. 6 - serial
11:30 Korona królów - taka historia… 
 odc. 30
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 To się opłaca
12:55 Wyprawa na Galapagos 
 odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 466 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 208
16:05 Wieczna miłość odc. 155 
 s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3470
18:30 Korona królów odc. 206 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka odc. 111 - serial
21:00 Wieczernik Spektakl teatralny 
22:15 Ekstradycja odc. 4 - serial
23:25 Współwinny. Historia chińskiego 
 dysydenta - film
00:35 Legalna blondynka II - komedia

05:55 Ukryta prawda odc. 538 - serial

06:55 Sąd rodzinny odc. 54 - serial

07:50 Szpital odc. 252 - serial

08:45 Big Brother Tydzień odc. 4

09:50 Big Brother Pobudka odc. 21

09:55 Przyjaciele odc. 11 s. 6 - serial

10:30 Mango - Telezakupy

12:05 19+ odc. 65 - serial

12:35 19+ odc. 66 - serial

13:05 Doradca smaku odc. 22 s. 10

13:15 Ukryta prawda odc. 316 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 21

14:20 Sąd rodzinny odc. 55 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 92 - serial

16:20 Szpital odc. 253 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

 odc. 21

17:25 Prawo Agaty odc. 5 - serial

18:25 Ugotowani odc. 1 s. 11

19:30 Zakochani po uszy odc. 53 

 - serial

20:00 Big Brother odc. 21

21:00 Karol. Człowiek, który został 

 papieżem odc. 2

23:10 Big Brother Nocą odc. 17

23:40 Ring II - horror

01:55 Moc magii odc. 456

06:00 Buffy: postrach wampirów 

 odc. 13 - serial

07:05 Przygody Kota w butach 

 odc. 28 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 11 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 111

09:00 Septagon odc. 58 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

 odc. 14

11:25 Sekrety sąsiadów odc. 3 - serial

11:55 Galileo odc. 737

13:00 Detektywi w akcji odc. 159 

 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 85

15:00 Policjantki i policjanci odc. 524 

 - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 61 

 - serial

17:00 Joker odc. 61

18:00 Nokaut odc. 7 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 525 

 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 285 - serial

21:00 Gwiazdy kabaretu odc. 19

22:00 Galileo odc. 738

23:00 Królestwo rekinów - film

00:55 STOP Drogówka odc. 199

06:00 Słodka miłość odc. 21

07:00 Zbuntowany anioł odc. 199

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 181 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 30 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 46 

 s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 10 

 s. 7 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 11 s. 7 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 19 s. 5 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 20 s. 5 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 57 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 30 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 31 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 181 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 182 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 182 s. 4 - serial

20:00 Legionista - film

22:00 Rambo III - film

00:05 Czasy ostateczne: Pozostawieni 

 - film

07:00 Teledyski

07:35 Rzecz Polska odc. 5 

08:00 Studio Kultura - rozmowy

08:15 Na kredyt - film

08:55 Rok spokojnego słońca - dramat

11:00 Lalka odc. 6 - serial

12:35 Smutne potwory - film

13:15 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Spotkania z muzyką odc. 26

14:40 Baczyński - film

16:00 Warszawa - film

18:00 Biesy po latach - film

19:00 Teledyski

19:30 Którędy po sztukę odc. 44

19:35 Videofan odc. 80

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Nocny recepcjonista  

  odc. 7 - serial

21:15 Anatomia zła - thriller

23:25 Kronos odc. 31

00:05 Proces Joanny d’Arc - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 533

06:55 Dziennik telewizyjny

07:55 Przedwiośnie odc. 1 - serial

09:00 Ex libris

09:30 Obrona Terytorialna - wczoraj, 

 dziś, jutro - film

10:35 Sensacje XX wieku odc. 179

11:05 Olbrzymy oceanów odc. 3 - serial

12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 10

12:20 Czas honoru odc. 21 s. 2 - serial

13:35 Wielki Tydzień - dramat

15:20 Wielkie widowiska natury 

 odc. 2 - serial

16:15 Spór o historię odc. 108

16:55 Tajemnice początków Polski 

 odc. 3 - serial

17:50 Było, nie minęło - kronika 

 zwiadowców historii

18:20 Flesz historii

18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 11

18:55 Przedwiośnie odc. 2 - serial

20:00 Bard - film

22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 4

22:30 Marzyciele odc. 26

23:05 Ocalcie Titanica - film

00:00 Paszporty Paragwaju - film

01:05 Sensacje XX wieku odc. 24

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
10:15 Koncert pasyjny
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Syria
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Corrie Ten Boom - nieugięta 
 wiara - film
13:20 Koncert życzeń
14:10 Odnaleźć drogę - film
15:35 Ziemia Święta - 5. Ewangelia 
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
18:00 Anioł Pański 
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. 118 
 - serial
23:00 Jezus od wieków upragniony 
 - film

05:55 O mnie się nie martw odc. 124 
 s. 10 - serial
06:50 Coś dla Ciebie odc. 193
07:15 Na sygnale odc. 40 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 30
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 339
11:25 Rodzinka.pl odc. 154 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2043 
 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 64 - serial
14:10 O mnie się nie martw odc. 124 
 s. 10 - serial
15:05 Górski lekarz odc. 74 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 40 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 48 s. 2 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 31
19:10 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 12
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 114
19:35 Barwy szczęścia odc. 2043 
 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2044 
 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 99
20:55 M jak miłość odc. 1437 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:55 Za marzenia odc. 20 s. 2 - serial
22:50 Zainwestuj w marzenia 
 odc. 7 - serial
23:00 Terror w podziemiach  
 odc. 6 - dramat
23:55 Fałszerze. Powrót sfory 
 odc. 3 - serial
00:55 Oszukana - dramat

05:50 Uwaga! odc. 5643

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 7 s. 3

07:55 Akademia ogrodnika odc. 7

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2434

11:00 Ukryta prawda odc. 1025 - serial

12:00 Szpital odc. 914 - serial

13:00 Szkoła odc. 677 - serial

14:00 19+ odc. 378 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 3

15:30 Szkoła odc. 678 - serial

16:30 19+ odc. 379 - serial

17:00 Szpital odc. 915 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1026 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5644

20:10 Doradca smaku odc. 25 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2858 - serial

20:55 Milionerzy odc. 256

21:30 Odwróceni. Ojcowie i córki 

 odc. 8 - serial

22:30 Chyłka - Zaginięcie odc. 3 - serial

23:30 Ant-Man - film

01:55 Co za tydzień odc. 897

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:00 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 708 - serial

09:30 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 709 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 117 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 600 - serial

12:00 Gliniarze odc. 161 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 862 - serial

14:00 Pierwsza miłość odc. 2861 

 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 908 - serial

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 4129

16:30 Na ratunek 112 odc. 331 - serial

17:00 Gliniarze odc. 321 - serial

18:00 Pierwsza miłość odc. 2865 

 - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 429 - serial

20:05 Marsjanin - film

23:10 Ślad odc. 56 s. 2 - serial

00:15 Niezniszczalni II - film

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1264

07:00 Strażnik Teksasu odc. 172 

 - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 31 

 s. 3 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

 odc. 255 - serial

10:00 Galileo odc. 174

11:00 V.I.P. odc. 15 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 62 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 45 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 11 - serial

14:15 MacGyver odc. 52 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

 odc. 70 - serial

16:15 Drużyna A odc. 18 - serial

17:15 Paulina odc. 63 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 31 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 78 - serial

20:00 Galileo odc. 175

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

 odc. 84 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

 odc. 85 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 7 - serial

00:00 Nocna bestia - horror

01:50 Benny Hill odc. 60

07:10 Shimmer i Shine odc. 4 - serial
07:40 Smerfy odc. 209 - serial
08:05 Stacyjkowo odc. 113 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 20 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 44 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 64 
 - serial
09:00 Krecik i panda odc. 32 - serial
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 11 - serial
09:30 Domisie 
10:00 Mój zwierzyniec odc. 23
10:15 Strażak Sam odc. 2 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 15 s. 5 
 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 15 s. 3 
 - serial
10:45 Robot Trains odc. 13 - serial
11:05 Wissper odc. 31,32 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 46 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 32-34 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 126 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 72 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 45 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 17 
 - serial
13:35 Krecik i panda odc. 20 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 7 - bajka
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
 odc. 27 - serial
14:40 Tabaluga odc. 14 - serial
15:10 Mój zwierzyniec odc. 24
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 48 - serial
15:40 Domisie 
16:10 Nela - mała reporterka odc. 11 
16:30 Dinotrux odc. 26 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
 odc. 1 s. 3 - serial
17:25 Robot Trains odc. 14 - serial
17:45 Wissper odc. 33, 34 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
 odc. 7 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 27 - serial
19:00 Smerfy odc. 211 - serial
19:25 Stacyjkowo odc. 96 - serial
19:35 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 9 - serial
19:45 Bella i Sebastian odc. 46 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
 cała Polska czyta dzieciom 
 odc. 174
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 36 
 - serial
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 155 
 s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 466 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 59 s. 5 - serial
09:35 Komisarz Alex odc. 111 
 s. 9 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 75 
 s. 6 - serial
11:30 Korona królów odc. 206 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 Mały zwierzak w dzikim świecie 
 odc. 9 - serial
14:00 Elif odc. 467 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 111 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 156 
 s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3471
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka odc. 112 - serial
21:00 Głębia ostrości odc. 13
21:40 Echo serca odc. 14 - serial
22:35 Kompania X odc. 28 s. 3 - serial
23:35 Miasto gniewu odc. 20 s. 2 
 - serial
00:15 Zabójczy widok - film

05:55 Ukryta prawda odc. 539 - serial
06:55 Sąd rodzinny odc. 55 - serial
07:50 Szpital odc. 253 - serial
08:45 Big Brother odc. 21
09:40 Doradca smaku odc. 22 s. 10
09:50 Big Brother Pobudka odc. 22
09:55 Zakochani po uszy odc. 53 
 - serial
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 67 - serial
12:35 19+ odc. 68 - serial
13:05 Doradca smaku odc. 24 s. 10
13:15 Ukryta prawda odc. 317 - serial
14:15 Big Brother Popołudnie odc. 22
14:20 Sąd rodzinny odc. 56 - serial
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 odc. 93 - serial
16:20 Szpital odc. 254 - serial
17:20 Big Brother Podwieczorek 
 odc. 22
17:25 Prawo Agaty odc. 6 - serial
18:25 Ugotowani odc. 2 s. 11
19:30 Zakochani po uszy odc. 54 
 - serial
20:00 Big Brother odc. 22
21:00 Zemsta cieciów - komedia
23:15 Big Brother Nocą odc. 18
23:45 Kolekcjoner - dramat
02:05 Moc magii odc. 457

06:00 Buffy: postrach wampirów 

 odc. 14 - serial

07:05 Przygody Kota w butach 

 odc. 29 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 12 

 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 112

09:00 Nokaut odc. 7 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

 odc. 15

11:25 Sekrety sąsiadów odc. 4 - serial

11:55 Galileo odc. 738

13:00 Detektywi w akcji odc. 160 

 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 86

15:00 Policjantki i policjanci odc. 525 

 - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 62 

 - serial

17:00 Joker odc. 62

18:00 Septagon odc. 61 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 526 

 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 286 - serial

21:00 Zadyma w Bangkoku - komedia

23:00 Obcy: Przebudzenie - film

01:20 STOP Drogówka odc. 200

06:00 Słodka miłość odc. 22

07:00 Zbuntowany anioł odc. 200

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 182 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 31 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 47 

 s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 11 

 s. 7 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 12 

 s. 7 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 20 s. 5 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 21 s. 5 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 58 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 31 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 32 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 182 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 183 s. 4 - serial

20:00 Hulk - film

22:50 Sędzia Dredd - film

00:50 Amerykańska dziewica - komedia

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Płoty - film

08:35 Mój atak serca - film

09:00 Warszawa - film

11:00 Lalka odc. 7 - serial

12:30 Kino objazdowe - film

13:35 Studio Kultura - rozmowy

13:55 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 551

14:50 Awatar, czyli zamiana dusz - film

16:05 Bo oszalałem dla niej - komedia

18:00 Jak się robi muzykę rozrywkową 

 odc. 7 - serial

19:05 Teledysk

19:20 Kronos odc. 31

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Traktat o miłości 

21:25 Hrabina z Hongkongu - komedia

23:20 One. Kobiety Kultury odc. 6 

23:50 Zagraj ze mną - film

00:15 Dzień dobry - film

06:50 Był taki dzień odc. 534

06:55 Dziennik telewizyjny 

07:40 Przedwiośnie odc. 2 - serial

08:45 Flesz historii 

09:15 Tajemnice początków Polski 

 odc. 3 - serial

10:20 Sensacje XX wieku odc. 180

10:45 Spór o historię odc. 22

11:30 Niecała nieprawda czyli PRL 

 w DTV odc. 71

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 11

12:20 Czas honoru odc. 22 s. 2 - serial

13:20 Życie odc. 4 - serial

14:20 Historia w postaciach zapisana 

 odc. 3 - serial

16:10 Marzyciele odc. 26

16:35 On wierzył w Polskę - film

17:45 Było, nie minęło - kronika 

 zwiadowców historii

18:10 Rodziny Wyklętych maja głos

18:30 Polska Kronika Filmowa odc. 11

18:45 Przedwiośnie odc. 3 - serial

19:45 Dotknięcie anioła - film

21:00 Era kosmiczna: historia NASA 

 odc. 2 - serial

22:00 Po PRL-u odc. 7 

22:35 Jan Paweł II - film

00:55 Sensacje XX wieku odc. 26

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie 
09:10 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
09:30 Filmowe życiorysy 
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze 
11:35 Myśląc Ojczyzna
11:45 20 lat dla świata 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuaria polskie 
12:35 Geniusz stworzenia - film
13:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
14:00 Dziesięć przykazań odc. 118 
 - serial
14:50 Przyroda Ziemi Świętej - serial
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą - poradnik
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej na Jasnej 
 Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wiara czyni cuda - film

05:45 M jak miłość odc. 1437 - serial
06:40 Ekumeniczna Droga Krzyżowa 
07:05 Na sygnale odc. 41 - serial
07:30 Ogrodowi odc. 2
07:45 Przepis dnia odc. 31
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 340
11:25 Rodzinka.pl odc. 155 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2044 
 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 65 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1437 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 75 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 41 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 49 s. 2 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 32
19:15 Muzeum polskiej piosenki odc. 8
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 75
19:35 Barwy szczęścia odc. 2044 
 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2045 
 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 100
20:55 M jak miłość odc. 1438 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
23:00 Braciszek Karel - film
00:05 Za marzenia odc. 20 s. 2 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 25 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2435

11:00 Ukryta prawda odc. 1026 - serial

12:00 Szpital odc. 915 - serial

13:00 Szkoła odc. 678 - serial

14:00 19+ odc. 379 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 4

15:30 Szkoła odc. 679 - serial

16:30 19+ odc. 380 - serial

17:00 Szpital odc. 916 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1027 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5645

20:10 Doradca smaku odc. 26 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2859 - serial

20:55 Milionerzy odc. 257

21:30 Diagnoza odc. 8 s. 4 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 21 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1157

00:05 36,6 °C odc. 7 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 710 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 711 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 118 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 601 - serial
12:00 Gliniarze odc. 162 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 863 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2865 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 909 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4130
16:30 Na ratunek 112 odc. 332 - serial
17:00 Gliniarze odc. 322 s. 6 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2866 
 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 430 - serial
20:10 Niezniszczalni II - film
22:30 Ślad odc. 57 s. 2 - serial
23:40 Ogień zwalczaj ogniem - film
01:45 Tajemnice losu odc. 3267

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1265

07:00 Strażnik Teksasu odc. 173 

 - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 32 

 s. 3 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

 odc. 256 - serial

10:00 Galileo odc. 175

11:00 V.I.P. odc. 16 s. 4 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 78 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 31 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 12 - serial

14:15 MacGyver odc. 53 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo odc. 71 

 s. 4 - serial

16:15 Drużyna A odc. 19 - serial

17:15 Paulina odc. 64 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 27 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 72 - serial

20:00 Galileo odc. 176

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

 Miami odc. 86 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

 Miami odc. 87 - serial

23:00 Na szlaku - thriller

00:55 STOP Drogówka odc. 100

07:15 Shimmer i Shine odc. 5 - serial
07:45 Smerfy odc. 210 - serial
08:05 Stacyjkowo odc. 114 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 21 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 45 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 65 
 - serial
09:00 Krecik i panda odc. 33 - serial
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 12 
 - serial
09:30 Domisie 
10:00 Przyjaciele lasu odc. 27
10:15 Strażak Sam odc. 4 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 16 s. 5 
 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 16 s. 3 
 - serial
10:45 Robot Trains odc. 14 - serial
11:05 Wissper odc. 33, 34 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
 odc. 7 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 47 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 35-37 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 127 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 73 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 46 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 18 
 - serial
13:35 Krecik i panda odc. 21 - serial
13:55 Teleranek odc. 81
14:10 To Timmy odc. 22 - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
 odc. 28 - serial
14:40 Tabaluga odc. 15 - serial
15:10 Przyjaciele lasu odc. 28
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 49 - serial
15:40 Domisie 
16:10 Nela - mała reporterka odc. 12 
16:30 Dinotrux odc. 27 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
 odc. 2 s. 3 - serial
17:25 Robot Trains odc. 15 - serial
17:45 Wissper odc. 35, 36 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
 odc. 8 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 28 - serial
19:00 Smerfy odc. 212 - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 97 - serial
19:30 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 10 - serial
19:45 Bella i Sebastian odc. 47 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
 cała Polska czyta dzieciom 
 odc. 175
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 37 
 - serial
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 156 
 s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 467 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 60 s. 5 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 112 
 s. 9 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 76 
 s. 6 - serial
11:30 Korona królów odc. 207 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra 
12:55 Mały zwierzak w dzikim świecie 
 odc. 10 - serial
14:00 Elif odc. 468 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 112 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 157 
 s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3472
18:30 Korona królów odc. 208 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Leśniczówka odc. 113 - serial
20:55 Liga Mistrzów UEFA 
23:00 Liga Mistrzów UEFA
23:20 Liga Mistrzów UEFA
23:40 Liga Mistrzów UEFA
23:55 Liga Mistrzów UEFA
00:25 Warto rozmawiać

05:55 Ukryta prawda odc. 540 - serial
06:55 Sąd rodzinny odc. 56 - serial
07:50 Szpital odc. 254 - serial
08:45 Big Brother odc. 22
09:40 Doradca smaku odc. 24 s. 10
09:50 Big Brother Pobudka odc. 23
09:55 Zakochani po uszy odc. 54 
 - serial
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 69 - serial
12:35 19+ odc. 70 - serial
13:05 Doradca smaku odc. 25 s. 10
13:15 Ukryta prawda odc. 318 - serial
14:15 Big Brother Popołudnie odc. 23
14:20 Sąd rodzinny odc. 57 - serial
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 odc. 94 - serial
16:20 Szpital odc. 255 - serial
17:20 Big Brother Podwieczorek 
 odc. 23
17:25 Prawo Agaty odc. 7 - serial
18:25 Ugotowani odc. 3 s. 11
19:30 Zakochani po uszy odc. 55 
 - serial
20:00 Big Brother odc. 23
21:00 Czas na miłość - komedia
23:35 Big Brother Nocą odc. 19
00:10 Hedy Lamarr: Genialna i piękna 
 - film

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 15 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 30 - serial
07:35 Dragon Ball Super odc. 13 
 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 113
09:00 Septagon odc. 61 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
 odc. 16
11:25 Sekrety sąsiadów odc. 5 - serial
11:55 Galileo odc. 739
13:00 Detektywi w akcji odc. 161 
 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 87
15:00 Policjantki i policjanci odc. 526 
 - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 63 
 - serial
17:00 Joker odc. 63
18:00 Septagon odc. 62 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 527 
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 287 - serial
21:05 Wykonać wyrok - film
23:00 Wściekła pięść: Powrót Chen 
 Zenga - film
01:15 Żona dla milionera odc. 11

06:00 Słodka miłość odc. 23

07:00 Zbuntowany anioł odc. 201

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 183 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 32 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 48 

 s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 12 

 s. 7 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 13 

 s. 7 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 21 s. 5 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 22 s. 5 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 59 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 32 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 33 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 183 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 184 s. 4 - serial

20:00 Replikant - film

22:00 Potrójne zagrożenie - film

00:00 Legionista - film

01:55 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 

 odc. 12 s. 3 - serial

07:00 Teledysk

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Madame Tutli-Putli - film

09:00 Bo oszalałem dla niej - komedia 

11:00 Lalka odc. 8 - serial

12:25 Studio Kultura - rozmowy

12:40 Blues minus. Jonasz Kofta 

 - największe przeboje

13:40 Parę osób, mały czas - dramat

15:35 Nasza ulica - film

16:30 Ostatnie uderzenie młotem 

 - dramat 

18:00 Klucz do Salvadora Dalego - film

19:05 Teledyski

19:25 Chuligan literacki odc. 123

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Nawet góry przeminą - dramat

22:35 Pegaz odc. 124

23:15 Wyjście przez sklep  

 z pamiątkami - film

01:00 Koncert muzyki Krzysztofa 

 Komedy

06:50 Był taki dzień odc. 535

07:00 Dziennik telewizyjny

07:50 Przedwiośnie odc. 3 - serial

08:55 Archiwum zimnej wojny odc. 14

09:35 On wierzył w Polskę - film

10:30 Sensacje XX wieku odc. 181

10:55 Dotknięcie anioła - film

12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 11

12:20 Czas honoru odc. 23 s. 2 - serial

13:20 Wszystkie kolory świata 

 odc. 30 - serial

14:20 Kazimierz Greger - Kronikarz 

 Niepodległości - film

14:50 Śladami historii odc. 59 - serial

15:25 Ocalcie Titanica - film

16:35 Ostatni świadek - film

17:45 Było, nie minęło - kronika 

 zwiadowców historii

18:15 Ryngraf - film

18:45 Polska Kronika Filmowa odc. 11

18:55 Przedwiośnie odc. 4 - serial

20:00 Tajne akta III Rzeszy odc. 4 

 - serial

21:00 Warszawa. Zmartwychwstałe 

 miasto odc. 1 - film

22:00 Weterani. Wyrwani śmierci 

 odc. 4 - serial

22:35 Generał Nil - film

00:50 Sensacje XX wieku odc. 27

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. 25 - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Droga Krzyżowa z Ojcem 
 Świętym Benedyktem XVI 
 - Światowe Dni Młodzieży 
 Sydney 2008 Relacja 
15:10 Filmowe życiorysy 
15:40 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Droga pięknego życia odc. 1
16:50 Misyjna Eucharystia w Gahunga 
 - film
17:00 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Przygody Mobilków - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej na Jasnej 
 Górze
21:20 Informacje dnia 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Muzyczne Misterium Męki 
 Pańskiej
23:25 Filmowe życiorysy 

05:45 M jak miłość odc. 1438 - serial
06:40 1000 lat historii Żydów Polskich 
 - film
07:05 Na sygnale odc. 42 - serial
07:30 Ogrodowi odc. 3
07:45 Przepis dnia odc. 32
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 341
11:25 Rodzinka.pl odc. 156 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2045 
 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 66 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1438 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 76 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 42 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 50 s. 2 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 33
19:10 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 28
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 26
19:30 Barwy szczęścia odc. 2045 
 - serial
20:05 Barwy szczęścia odc. 2046 
 - serial
20:35 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 44 - serial
20:50 Na dobre i na złe odc. 740 
 - serial
21:50 Na sygnale odc. 228 - serial
22:30 Wyszłam za mąż, zaraz wracam 
 - komedia
00:25 O mnie się nie martw odc. 124 
 s. 10 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 26 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2436

11:00 Ukryta prawda odc. 1027 - serial

12:00 Szpital odc. 916 - serial

13:00 Szkoła odc. 679 - serial

14:00 19+ odc. 380 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 4

15:30 Szkoła odc. 680 - serial

16:30 19+ odc. 381 - serial

17:00 Szpital odc. 917 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1028 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5646

20:10 Doradca smaku odc. 27 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2860 - serial

20:55 Milionerzy odc. 258

21:30 Agent - gwiazdy odc. 8 s. 4

22:30 Wyścig śmierci - film

00:40 American Horror Story: Murder 

 House odc. 11 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 712 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 713 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 119 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 602 - serial
12:00 Gliniarze odc. 163 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 864 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2866 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 910 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4131
16:30 Na ratunek 112 odc. 333 - serial
17:00 Gliniarze odc. 323 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2867 
 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 93 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 547 - serial
20:30 Śpiewajmy razem. All Together 
 Now odc. 15 s. 2
22:05 Ślad odc. 58 s. 2 - serial
23:10 Szalony lot - film
01:30 Nasz nowy dom odc. 63

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1266

07:00 Strażnik Teksasu odc. 174 

 - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 33 

 s. 3 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

 odc. 257 - serial

10:00 Galileo odc. 176

11:00 V.I.P. odc. 17 s. 4 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 72 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 27 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 13 - serial

14:15 MacGyver odc. 54 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo odc. 72 

 s. 4 - serial

16:15 Drużyna A odc. 20 - serial

17:15 Paulina odc. 65 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 36 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 92 - serial

20:00 Galileo odc. 177

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

 odc. 88 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

 odc. 89 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 8 - serial

00:00 Enigma - dramat

02:30 SuperLudzie Extra odc. 36

07:10 Shimmer i Shine odc. 6 - serial
07:40 Smerfy odc. 211 - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 115 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 22 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 46 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 1 
 - serial
09:00 Krecik i panda odc. 34 - serial
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 13 
 - serial
09:30 Domisie 
10:00 Zwierzaki Czytaki odc. 57
10:15 Strażak Sam odc. 5 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 17 s. 5 
 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 17 s. 3 
 - serial
10:45 Robot Trains odc. 15 - serial
11:05 Wissper odc. 35, 36 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
 odc. 8 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 48 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 38-40 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 128 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 74 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 47 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 19 
 - serial
13:35 Krecik i panda odc. 22 - serial
13:55 Supełkowe ABC odc. 134
14:10 To Timmy odc. 23 - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
 odc. 29 - serial
14:40 Tabaluga odc. 16 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki odc. 37
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 50 - serial
15:40 Domisie 
16:10 Nela - mała reporterka odc. 13 
16:30 Dinotrux odc. 28 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
 odc. 3 s. 3 - serial
17:25 Robot Trains odc. 16 - serial
17:45 Wissper odc. 37, 38 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
 odc. 9 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 29 - serial
19:00 Smerfy odc. 213 - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 98 - serial
19:30 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 11 - serial
19:45 Bella i Sebastian odc. 48 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
 cała Polska czyta dzieciom 
 odc. 176
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 38 
 - 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 jabłkowa
Składniki: 

Na ciasto: 
120 g zimnego masła
220 g mąki pszennej
40 g cukru pudru
szczypta soli
1 łyżka kwaśnej śmietany
1 żółtko
Na farsz: 
1,2 kg jabłek kwaśnych
2 łyżki soku z cytryny
1 płaska łyżka mielonego 
cynamonu
1-2 łyżki cukru

Sposób wykonania:
Przesiej mąkę i dodaj schłodzone masło. 

Siekaj je nożem, a następnie dodaj , cukier, 
sól, śmietanę i żółtko. Wszystko ze sobą po-
łącz i wyrabiaj, aż powstanie zwarta kulka. 
Ciasto włóż do lodówki na 20 minut. Roz-
wałkowane ciasto przełóż na natłuszczoną 
i wysypaną bułką tartą formę. Ciasto nakłuj 
widelcem. Piec około 10 minut w temp. 190 
°C. Obrane jabłka pokrój w grube plastry. 
Wyłóż je równomiernie na upieczone ciasto. 
Jabłka skrop sokiem z cytryny, posyp cu-
krem i cynamonem. Tartę zapiekaj w 190 °C 
przez 35 minut, aż jabłka będą zrumienione. 
Tartę ostudż, wyjmij z formy, pokrój i poda-
waj z lodami śmietankowymi.

Smacznego!
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Nie będziesz narzekał na brak energii. To dobry czas, by sporządzić listę spraw do 
załatwienia. Ze wszystkim w porę się uporasz. Zaproponujesz współpracownikom kilka 
świetnych rozwiązań i uda ci się przekonać ich do realizacji planów. Lepiej, żebyś cza-
sami trzymał język za zębami, bo możesz kogoś urazić niezbyt trafnym żartem.

Spokojny tydzień, obfitujący w radosne wydarzenia. Spodziewaj się samych dobrych 
wieści. Koniecznie skorzystaj z zaproszenia na wydarzenie organizowane przez kogoś 
z pracy. Spotkasz tam wiele ważnych osób, które mogą w przyszłości mieć wpływ na 
twoje życie zawodowe. Nie zaniedbuj relacji z najbliższą osobą, wybierzcie się gdzieś 
razem.

Masz teraz szansę na spotkanie miłości swojego życia. Nie zamykaj się więc w czterech 
ścianach domu, tylko wyjdź do ludzi, nie odrzucaj zaproszeń. Temperatura w stałych 
związkach wzrośnie, bliskość przyniesie wam radość. W sferze finansów zalecana 
ostrożność. Możesz paść ofiarą naciągacza lub wydać zdecydowanie więcej, niż pla-
nowałeś.

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.

Coś cię wstrzymywało, ale teraz bez przeszkód możesz ruszyć do przodu. Masz w sobie 
mnóstwo energii i chęci do działania. Nie podchodź jednak do wszystkiego tak ambit-
nie. Trzeba też umieć odpuszczać. Nie zajmuj się sprawami, na których się nie znasz, 
bo efekt będzie mizerny.

Czeka cię załatwianie spraw urzędowych. Wykaż się cierpliwością i logicznym myśle-
niem, a wszystko pójdzie po twojej myśli. W sferze zawodowej przełożeni docenią twój 
talent organizacyjny. Zyskasz uznanie, o ile będziesz działał zgodnie z regułami, a nie 
szedł na skróty.

Trudna rozmowa z rodziną. Mów śmiało, co leży ci na sercu. Niedopowiedzenia, skry-
wane żale prowadzą do konfliktów. Może poczujesz się urażony słowami bliskich, ale 
przemyślisz sprawę i dojdziesz do wniosku, że mieli rację. Zaufaj swojej intuicji, będzie 
ci potrzebna.

Dusisz się w swoim dotychczasowym towarzystwie i potrzebujesz odmiany. Nic prost-
szego, znajdź sobie nowe hobby, a poznasz innych ludzi. Nie rozpaczaj nad stratą zna-
jomych, czasem rozstanie jest jedynym wyjściem, by ustrzec się eskalacji konfliktu. 
Bądź czujny, żebyś nie przegapił szansy na poprawę twojej sytuacji materialnej.

Będziesz w refleksyjnym nastroju. Postanowisz kolejny raz przemyśleć wydarzenia 
z przeszłości, przeprowadzisz analizę, co można było zrobić inaczej. Pamiętaj, że to 
strata czasu. Nie cofniesz zegara. To, na co masz wpływ, to twoja przyszłość. Kiepska 
pora na spotkania towarzyskie, potrzebujesz teraz samotności i spokoju. Bieżące spra-
wy odłożysz na później.

Jesteś tak zapracowany, że nie masz czasu na kontakty z ukochaną osobą. Nie skupiaj 
się tylko na obowiązkach zawodowych, bo możesz ją stracić. Przemęczenie nie jest 
wytłumaczeniem unikania rozmów. Nie kłóć się o drobiazgi. Postaraj się być bardziej 
wyrozumiały i empatyczny. Ostrożnie w sprawach finansowych. Nie podejmuj żadnych 
decyzji bez oszacowania ryzyka.

Zakończy się trudna sprawa, która spędzała ci sen z powiek. Odetchniesz z ulgą. 
Uważnie przyjrzyj się osobom w twoim otoczeniu. Zobaczysz, kto rzeczywiście jest ci 
życzliwy, a kto tylko udaje. Będziesz rozczarowany, ale czasem porządki trzeba prze-
prowadzić. Przestań żyć przeszłością. Nieznane cię przeraża, choć nie powinieneś mieć 
obaw. Wszystko się ułoży.

Podróże i miłe wydarzenia – to będzie teraz twój żywioł. Nie odrzucisz żadnego zapro-
szenia. Samotne Wodniki są otwarte na nowe znajomości i spotkają na swej drodze 
kogoś intrygującego. W sprawach rodzinnych wyjaśnisz pewną sprawę z przeszłości, 
która psuła niektóre relacje. Uważaj, by twoja ambicja, chęć zaimponowania, nie stała 
się źródłem problemów.

Na zdjęciu Joanna Barczyńska z klasy 2 Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych ZS Kowalewo Pomorskie
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Droga Krzyżowa w mieście
GOLUB-DOBRZYŃ  Wierni kościoła katolickiego co roku przeżywają Drogę Krzyżową jaką Jezus odbył tuż 
przed swoją śmiercią. Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia również to uczcili

Ostatni piątek to dla golub-
skiego katolika wielkie świę-
to. W mieście odbyła się Droga 
Krzyżowa.

Czym jest Droga 
Krzyżowa?
W kościele katolickim jest 

to nabożeństwo adoracyjne po-

legające na symbolicznym od-
tworzeniu ostatniej drogi Jezu-
sa Chrystusa przed męczeńską 
śmiercią i złożenia jego ciała 
do grobu. Tradycja ta powstała 
w Jerozolimie, a w średniowie-
czu w Europie rozpropagowa-
li ją franciszkanie. Liczbę XIV 

stacji drogi krzyżowej wprowa-
dzono w XVII wieku. Stacje dro-
gi krzyżowej są uwidocznione 
praktycznie w każdej kościelnej 
świątyni.

Od kilku już lat celebrowa-
na jest droga krzyżowa ulicami 
miasta. Licznie zgromadzeni 

wierni pokonują trasę z kościo-
ła w Dobrzyniu do kościoła 
w Golubiu lub odwrotnie. Przez 
wiernych niesiony jest wiel-
ki drewniany krzyż, krzyż jest 
symbolem ukrzyżowania Jezu-
sa. Do niesienia krzyża wyzna-
czone są grupy wiernych. W tym 
roku „zaszczyt niesienia krzyża” 
miały osoby z grup katolickich 
działających przy obu parafiach, 
poszczególna grupy zawodowe, 
wśród których można było spo-
tkać pracowników administra-
cji samorządowej, strażaków, 
nauczycieli, harcerzy itp. Na 
poszczególnych stacjach drogi 
krzyżowej odmawiano poboż-
ne czytania z wezwaniem mo-
dlitewnym. Czytania tak były 
skonstruowane, że nawiązywały 
do problemów współczesnego 
świata. Wsłuchując się w te czy-
tania, praktycznie każdy uczest-

nik tej doniosłej procesji mógł 
wynieść nauki dla siebie.

Od paru już lat bardzo mod-
na stała się też ekstremalna 
droga krzyżowa polegająca na 
pokonaniu 40 kilometrów takiej 
drogi krzyżowej z poszczególny-
mi stacjami. Oczywiście jest ona 
prowadzona w godzinach noc-
nych. Jest to wyzwanie dla ludzi 
naprawdę głębokiej wiary. Taka 
droga odbywała się również na 
naszym terenie i prowadziła do 
klasztoru w Oborach. Czy będzie 
też w tym roku, zobaczymy?

Czy każdy, kto uczestniczył 
w tej drodze krzyżowej, na pew-
no w ten sposób pokazał, że jest 
katolikiem głębokiej wiary? To 
pytanie pozostawiamy bez od-
powiedzi.

Tekst i fot. 
(Maw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

3/4 spokojnych o pracę

Co ciekawe, trzy czwarte (75 proc.) Polaków ocenia 
swoją sytuację zawodową jako mniej lub bardziej sta-
bilną, a utraty pracy obawia się nieco ponad jedna pią-
ta (22 proc.). Osoby bezrobotne i poszukujące pracy 
można obecnie spotkać w niespełna co ósmej rodzinie 
(12 proc.) – wynika z uzyskanych deklaracji.
– Praca stanowi znaczną część naszej codzienności, 
a poczucie stabilizacji i pewności zatrudnienia prze-
kłada się na jakość życia całej rodziny. Cieszę się, że 
z roku na rok to poczucie stabilizacji rośnie – mówi 
minister Elżbieta Rafalska.

Dobry kierunek

– Bardzo cieszą nas te donie-
sienia. Świadczą one o tym, że 
w końcu mamy do czynienia 
w Polsce z rynkiem pracow-
nika. Systematyczny wzrost 
zadowolenia w tym obszarze 
pokazuje, że idziemy w do-
brym kierunku – ocenia mini-
ster Elżbieta Rafalska.

Ponad połowa na tak

W marcu br. 58 proc. badanych wypo-
wiadało się dobrze o krajowym rynku 
pracy. To wzrost o 5 pkt proc. w po-
równaniu z marcem 2018 r. Co ciekawe, 
w 2014 r. takiego zdania było zaledwie 
20 proc. ankietowanych – wynika z ra-
portu CBOS „Sytuacja na rynku pracy 
w ocenach i doświadczeniach Pola-
ków”.

Najlepiej w historii

Jak zaznacza CBOS, obecnie opinie w tym zakresie są najlepsze w hi-storii, co koresponduje z najniż-szą notowaną przez Główny Urząd Statystyczny rejestrowaną stopą bezrobocia po 1990 r. W lutym br. wyniosła ona 6,1 proc. i była ponad dwa razy niższa niż 6 lat temu (14,4 proc.). Szacunki MRPiPS wskazują, że w marcu spadła do 5,9 proc.

Co setny zdegustowany  

„Odsetek negatywnych opinii na te-
mat rynku pracy w Polsce zmniej-
szył się w ciągu roku z 16 proc. do 11 
proc., w tym niezmiennie tylko nieliczni  
(1 proc.) pozostają zdecydowanie kry-
tyczni. Mniej więcej jedna piąta respon-
dentów (21 proc., spadek o 2 pkt proc.) 
uważa, że sytuacja na krajowym rynku 
pracy jest przeciętna (ani dobra, ani 
zła)” – czytamy w raporcie.

Polacy pozytywnie o rynku pracy 

Ponad połowa Polaków ocenia obec-
ną sytuację na rynku pracy w Polsce 
dobrze lub bardzo dobrze – wynika 
z kwietniowego raportu CBOS. Dla po-
równania, w 2014 r. takiego zdania był 
zaledwie co piąty badany. „Obecnie opi-
nie w tym zakresie są najlepsze w histo-
rii” – czytamy w opracowaniu.

Co trzeci wierzy w poprawę

A jak, zdaniem Polaków, wyglą-
dać będzie rynek pracy w ciągu 
najbliższych 12 miesięcy? Tylko 
7 proc. badanych przewiduje ne-
gatywne zmiany w tym zakresie 
i nikt nie spodziewa się radykal-
nego pogorszenia. Blisko połowa, 
bo 48 proc. ankietowanych jest 
zdania, że w ciągu roku sytuacja 
na rynku pracy się nie zmieni, a 31 
proc. przewiduje poprawę.
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KALENDARIUM
Czwartek 11 kwietnia
1936 – W Bostonie uruchomiono komunikację trolejbusową.
1960 – W ramach reformy administracyjnej w Czechosłowacji 

w miejsce dotychczasowych 19 krajów, istniejących od 1949 roku, powo-
łano 10 nowych (+ 5 miast wydzielonych), funkcjonujących do 1990 roku 
na Słowacji i do 2000 roku w Czechach.

1968 - Gen. Wojciech Jaruzelski został ministrem obrony narodo-
wej.

1997 – Sejm RP przyjął ustawę lustracyjną.
2001 – W meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata Australia 

pokonała Samoa Amerykańskie 31:0, odnosząc najwyższe zwycięstwo 
w historii międzypaństwowych meczów piłkarskich.

Piątek 12 kwietnia
1903 – W Poznaniu otwarto pierwszy park publiczny, nazwany naj-

pierw Ogrodem Botanicznym, a potem Parkiem Wilsona.
1927 - Po wyrażeniu rządowi wotum nieufności przez większość sej-

mową litewski dyktator Antanas Smetona rozwiązał parlament, który 
nie zebrał się aż do 1936 roku.

1954 - Bill Haley wraz z grupą The Comets nagrał piosenkę Rock 
Around the Clock, uznaną za pierwszy utwór rockandrollowy.

1991 - Podpisano akt założycielski warszawskiej Giełdy Papierów 
Wartościowych.

Sobota 13 kwietnia
1943 – W nocy z 13 na 14 kwietnia grupa ukraińskich nacjonalistów 

dokonała zbrodni na 10 polskich mieszkańcach wsi Bilcze w wojewódz-
twie wołyńskim.

1945 - W pobliżu Gardelegen w Saksonii-Anhalt niemieccy strażni-
cy spalili żywcem lub zastrzelili ponad 1000 więźniów prowadzonych 
w marszu śmierci z obozu koncentracyjnego Mittelbau-Dora (głównie 
Polaków). 11 osób zostało następnego dnia odnalezionych żywych przez 
żołnierzy amerykańskich.

1967 – W Sali Kongresowej w Warszawie odbyły się dwa pierwsze 
polskie koncerty grupy The Rolling Stones.

1990 – Podczas wizyty prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego w Mo-
skwie, prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow przekazał pochodzące z ra-
dzieckich archiwów dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej, po raz 
pierwszy oficjalnie przyznając, że zbrodni dokonało NKWD.

Niedziela 14 kwietnia
1665 – Na zamku w Korsuniu polska załoga pod dowództwem sta-

rosty Samuela Leszczyńskiego i komendanta Jana Dennemarka obroniła 
się przed atakiem kozackim, jednak budynek uległ spaleniu.

1943 – Przebywający w niewoli w niemieckim obozie koncentra-
cyjnym Sachsenhausen syn Józefa Stalina Jakow Dżugaszwili zginął od 
postrzału lub porażenia prądem, gdy po odmowie udania się do baraku 
rzucił się na ogrodzenie.

1950 – Prymas Stefan Wyszyński podpisał w imieniu Episkopatu 
Polski porozumienie z władzami komunistycznymi. Kościół polski w za-
mian za zagwarantowanie nauczania religii w szkołach i funkcjonowanie 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uznał granice Ziem Odzyskanych 
i potępił „bandy podziemia”.

Poniedziałek 15 kwietnia 
1912 – W trakcie swego dziewiczego rejsu z Southampton do No-

wego Jorku zatonął po zderzeniu z górą lodową brytyjski transatlantyk 
RMS Titanic. Zginęło ponad 1500 osób, uratowano około 730.

1970 – W rewanżowym meczu półfinałowym Pucharu Zdobywców 
Pucharów Górnik Zabrze zremisował na Stadionie Śląskim w Chorzo-
wie z AS Roma 2:2. O awansie Górnika do finału zdecydowało losowanie 
po trzecim meczu, zakończonym ponownie remisem, rozegranym 22 
kwietnia w Strasburgu.

1999 - Rozpoczęła się seryjna produkcja Poloneza kombi.
Wtorek 16 kwietnia
1947 - W porcie w Texas City wskutek wybuchu 2300 ton saletry 

amonowej w ładowniach francuskiego statku SS Grandcamp zginęło 581 
osób, a tysiące odniosły obrażenia.

1945 - Na wysokości Mierzei Helskiej został zatopiony przez ra-
dziecki okręt podwodny niemiecki transportowiec MS Goya wraz z co 
najmniej 6 tys. uciekinierów z Prus Wschodnich i Gdańska.

1973 – Odbył się pierwszy w historii PLL LOT rejs transoceaniczny 
Iła-62 „Mikołaj Kopernik” do Nowego Jorku.

2007 – W wyniku dwóch strzelanin na kampusie w Virginia Poly-
technic Institute and State University w Blacksburgu w stanie Wirginia 
zginęły 33 osoby (w tym zamachowiec-samobójca), a 23 zostały ranne.

Środa 17 kwietnia
1917 - Włodzimierz Lenin po przyjeździe do Piotrogrodu przedsta-

wił tzw. tezy kwietniowe, uznawane za zapowiedź wybuchu rewolucji 
październikowej.

1944 – Oddziały AK, AL i BCh odparły atak dziesięciokrotnie licz-
niejszych sił niemieckich na Wojsławice koło Chełma, powstrzymując 
planowaną akcję pacyfikacyjną.

1988 – Relikwie św. Andrzeja Boboli zostały złożone w nowo wybu-
dowanym sanktuarium jego imienia w Warszawie.

2014 - NASA ogłosiła odkrycie planety pozasłonecznej Kepler-186f, 
pierwszej wielkości Ziemi znajdującej się w ekosferze.

Źródło: wikipedia.org

Światowy 
czempionat w regionie
SPoRt  W sobotę (6 kwietnia) w Arenie Toruń rozpoczęła się 
kolejna wielka międzynarodowa impreza sportowa. Tym razem 
są to Mistrzostwa Świata Juniorów i Kadetów w Szermierce. 
Imprezę wspiera finansowo samorząd naszego województwa. 
W otwarciu wydarzenia uczestniczyła członek zarządu woje-
wództwa Aneta Jędrzejewska

Jeszcze nie umilkły echa 8. Ha-
lowych Mistrzostw Świata w Lekkiej 
Atletyce Masters, a toruńska hala 
gości kolejną wielką imprezę – Mi-
strzostwa Świata Kadetów i Junio-
rów w szermierce. W 8-dniowych 
zawodach skrzyżuje broń ponad 
1500 młodych szablistów, szpa-
dzistów i florecistów z 94 krajów. 
W tym gronie jest dwóch zawod-
ników z  regionu – Jan Jurkiewicz 
(Budowlani Toruń), aktualny mistrz 
Polski we florecie juniorów U20 
i ósmy zawodnik mistrzostw Eu-
ropy, oraz Szymon Milicki (MKS 
MDK-5 Bydgoszcz) – we florecie 
kadetów (U-17). Szermierze Budow-
lanych Toruń mają długą i bogatą 
tradycję startów w tej imprezie. 
Łącznie zdobyli w niej 9 medali: 4 
złote, srebrny i 4 brązowe.

– Liczę na dobre występy bia-
ło-czerwonych, w tym szczególnie 
florecistów z Kujawsko-Pomorskie-
go. Zapraszam do kibicowania na-

szym szermierzom do Areny Toruń 
– mówi marszałek Piotr Całbecki.

Medale szermierzy z Ku-
jaw i Pomorza w Mistrzostwach 
Świata Kadetów (U-17) i Junio-
rów (U20):

Indywidualnie:
– Renata Dejewska (Budowlani 

Toruń) Meksyk 1994 – srebro, szpa-
da U-17

– Hanna Łyczbińska (Budowla-
ni Toruń) Belek (Turcja) 2007 – brąz 
floret U-17; Baku (Azerbejdżan) 
2010 – brąz floret U-20

Drużynowo:
– Tournai (Belgia) 1996 - złoto, 

drużyna mieszana U20 – Magdale-
na Śledź (Budowlani Toruń)   

– Acireale (Włochy) 2008 – 
złoto, floret drużynowy kobiet U20 
– Hanna Łyczbińska, Marta Łycz-
bińska, Emilia Rygielska (wszystkie 
Budowlani Toruń)

– Baku (Azerbejdżan) 2010 – 
brąz, floret drużynowy kobiet U20 

– Martyna Jelińska, Hanna i Mar-
ta Łyczbińskie, Emilia Rygielska 
(wszystkie Budowlani Toruń)

– Taszkient (Uzbekistan) 2015 – 
brąz, floret drużynowy kobiet U20 
– Marika Chrzanowska (Budowlani 
Toruń)

– Bourges (Francja) 2016 – zło-
to, floret drużynowy kobiet U20 
– Julia Chrzanowska (Budowlani 
Toruń)

– Płowdiw (Bułgaria) 2017 – 
złoto, floret drużynowy kobiet U20 
– Julia Chrzanowska (Budowlani 
Toruń).

Siostry Łyczbińskie, siostry 
Chrzanowskie, Martyna Jelińska 
i Emilia Rygielska były stypendyst-
kami marszałka województwa. Mi-
strzostwa potrwają do 14 kwietnia. 
Samorząd województwa wspiera 
finansowo tę imprezę kwotą 200 
tys. złotych.

(red), fot. Szymon Zdziebło/
tarantoga.pl dla UMWKP
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technik 
ekonomista

Edukacja  Prezentujemy kolejne 
technikum należące do Zespołu Szkół  
nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu – technikum 
ekonomiczne.

M A T E R I A Ł     P R O M O  C Y J N Y

Technik ekonomista to za-
wód, który stwarza bardzo duże 
szanse zatrudnienia na różnych 
stanowiskach – podkreśla Alicja 
Sulkowska, nauczyciel przed-
miotów zawodowych w Zespole 
Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. 
– Każda instytucja musi zatrud-
niać osoby zarządzające, planują-
ce i organizujące pracę w firmie. 
Absolwent tego technikum zdo-
będzie praktyczną wiedzę i umie-
jętności zawodowe dostosowane 
do wymogów współczesnego 
rynku pracy w zakresie: organi-
zowania działalności gospodar-
czej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, obliczania 
podatków i rozliczeń podatko-
wych, prowadzenia spraw kadro-
wo-płacowych, dokumentowania 
i księgowania operacji gospodar-
czych, sporządzania sprawoz-

dań finansowych i wykonywania 
analiz finansowych oraz obsługi 
programów komputerowych.

Technik ekonomista zatrud-
nienie może znaleźć  np. w urzę-
dach administracji, urzędach 
skarbowych, biurach księgo-
wych, bankach, sekretariatach, 
agencjach ubezpieczeniowych, 
biurach maklerskich, firmach 
produkcyjnych, handlowych 
i usługowych.

Nauka w technikum ekono-
micznym trwa 4 lub 5 lat (w za-
leżności czy uczeń skończył 
gimnazjum czy szkołę podsta-
wową). Kończy się egzaminem 
maturalnym uprawniającym do 
nauki na studiach wyższych. Co 
najważniejsze uczeń technikum 
zdaje egzamin zawodowy, który 
uprawnia do wykonywania za-
wodu.
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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

Sprzedam mieszkanie w Ugoszczu 
gm.Brzuze, 75 m2, 4 pokoje z kuchnią, 
z murowanym garazem i dzialką wa-
rzywną Bardzo  atrakcyjna  cena, tel. 
606 173 807

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

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

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 

Wykonuję stany surowe budynków, tel. 601 
417 710

Dachy, akcesoria, garaże, okna - sprzedaż-po-
miar-montaż, tel. 516 836 355

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

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

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

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

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 

Doradztwo/inwestycje
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

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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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

Sprzedam betoniarkę 150 na 220V stan b. dobry, 
tel., 601 417 710

Drewno opałowe i stemple budowlane, 
możliwy dowóz, tel. 605 338 356 

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

Blum-Mar usługi leśne, wycinka drzew, pielę-
gnacja lasów, nowe nasadzenia, tel. 605 739 
200

Zdrowie

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

Węglopol, skład węgla, Kamionka 17, tel. 609 
092 360
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piłkarskie emocje na orliku
Piłka nożna  Z inicjatywy SKS „Korona” Gałczewko w ubiegłą niedzielę 7 kwietnia odbył się turniej 
piłki nożnej na orliku w Ostrowitem 

To stowarzyszenie jest sto-
sunkowo młodym, ale aktywnym 
tworem. W najbliższym czasie 
poznamy szczegóły pierwsze-
go większego przedsięwzięcia 
SKS-u, czyli Gminnego Dnia 
Sportu. Póki co jednak „Korona” 
zorganizowała turniej piłkarski, 
w którym wzięły udział drużyny 
z gminy Golub-Dobrzyń. 

W szranki stanęło pięć 
ekip – LZS Poćwiardowo, LZS 
Karczewo, LZS Białkowo, LZS 
Gałczewko i Orły Lisewo. Poje-
dynki na sztucznej nawierzch-
ni dostarczyły widowni bardzo 
dużo emocji. Większość spo-

tkań przebiegała w spokojnej 
atmosferze, jednak zdarzały się 
również takie, gdzie między za-
wodnikami mocno iskrzyło. Nad 
prawidłowym przebiegiem spo-
tkań czuwał Karol Filiński. Nie-
dzielne rozgrywki toczone były 
systemem „każdy z każdym”. Po 
zaciętych bojach na pierwszym 
miejscu z 8 punktami uplaso-
wało się LZS Gałczewko. Dru-
gie miejsce z taką samą ilością 
punktów, ale gorszym bilansem 
bramkowym zajęło LZS Biał-
kowo, a trzecie z dorobkiem 6 
punktów zajęli zawodnicy Orłów 
Lisewo. Najlepszym strzelcem 

z dorobkiem 5 goli został Prze-
mek Baliński. 

 – Cieszę się, że drużyny 
biorące udział w dzisiejszym 
turnieju zaprezentowały tak 
wysoki poziom – mówi Michał 
Gąsiorowski z SKS Korona Gał-
czewko – Bardzo zależy mi na 
reaktywacji rozgrywek LZS-ów 
i myślę, że już niedługo uda się 
organizować regularnie podob-
ne zawody. 

My oczywiście będziemy in-
formować o dalszych poczyna-
niach tego stowarzyszenia. 

Tekst i fot: (LB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

Znowu bez punktów
W wyjazdowym spotkaniu w ramach 19. kolejki ligi okręgowej, Sokół Radomin zmie-
rzył się na wyjeździe ze Sportisem Łochowo. Niestety, w przeciwieństwie do rundy 
jesiennej podopiecznym Sławomira Rożka nie udało się sprawić niespodzianki

Piłka Nożna

Pierwszy kwadrans był dość 
klasyczny w wykonaniu Sokoła 
w tym sezonie. Nasi zawodnicy 
bardzo kiepsko weszli w mecz, 

pozwalając na wiele swojemu 
rywalowi. Gospodarze skrzętnie 
to wykorzystali, tworząc sobie 
kilka klarownych sytuacji, a jed-

ną z nich zamienili na gola ok. 
20. minuty. Ta bramka podziałała 
mobilizująco na „Sokoły”, którzy 
coraz śmielej konstruowali groź-

ne akcje. Piotr Marcinkowski nie 
wykorzystał sytuacji sam na sam 
z golkiperem Sportisu, Paweł Ja-
chowski nie zdołał wbić piłki do 
niemal pustej bramki, a Przemy-
sław Jachowski nieudanie lobo-
wał bramkarza. Do przerwy nie 
padło jednak więcej bramek. 

Na drugą przerwę Sokół wy-
szedł wyraźnie zmotywowany 
i znowu zagrażał bramce Spor-
tisu. Po jednej z akcji Piotr Mar-
cinkowski został nieprzepisowo 
powstrzymany przez rywala 
w polu karnym, a jedenastkę na 
gola zamienił Paweł Jachowski. 
Sokół miał jeszcze kilka dpgpd-
nych okazji, ale piłka nie znalazła 
niestety drogi do siatki. Z bie-
giem czasu jednak podopieczni 
trenera Rożka zaczęli opadać 
z sił i to piłkarze z Łochowa po-
nownie przejęli inicjatywę, co 
w 83. minucie zakończyło się dla 
nich drugą bramką. Trzeci gol 
dla gospodarzy padł po kontrze, 
przeprowadzonej w następstwie 
rzutu rożnego dla Sokoła. 

– To był mecz do wygrania, 
ale niestety nadal mamy niedo-

bory zawodników – mówi Sławo-
mir Rożek – Mieliśmy na zmianę 
tylko Dawida Muchewicza, który 
był w dodatku lekko kontuzjowa-
ny. Obecnie nie jesteśmy druży-
ną która będzie w stanie domi-
nować nad rywalem jak to było 
np. dwa sezony temu. Teraz po 
prostu brakuje nam zawodników 
i możliwości rotacji podczas me-
czu. Mając większa kadrę można 
zmieniać koncepcję, ustawiać 
się pod konkretnego rywala itp. 
Nie mogę odmówić jednak moim 
zawodnikom ambicji i zaanga-
żowania. Było mi ich naprawdę 
szkoda kiedy schodzili po meczu 
do szatni, bo wiem, że zostawili 
na boisku mnóstwo zdrowia.

Po tym spotkaniu Sokół zaj-
muje 13. miejsce w lidze z prze-
wagą 3 punktów nad ostatnim 
Gryfem Sicienko, który wycofał 
się z rozgrywek po rundzie je-
siennej. W najbliższą niedzielę 
o 17:00 nasi zawodnicy zmierzą 
się u siebie z Unią Wąbrzeźno. 

Tekst: (LB)
fot. archiwum
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Emocje do ostatniej minuty
Piłka nożna  Kibice zgromadzeni w niedzielne popołudnie na boisku w Ostrowitem mieli okazję zoba-
czyć widowisko, trzymające w napięciu do ostatniej minuty. Niestety, problemy ze skutecznością w pierw-
szej połowie zemściły się na „Kosmicznych” którzy przegrali 1:2 ze Startem Toruń

Piłka nożna

Kiepski wynik i kiepska gra
Drwęca Golub-Dobrzyń w sobotnie przedpołudnie podejmowała na wła-
snym boisku Victorię Czernikowo. Po beznadziejnym spotkaniu gospodarze 
przegrali 0:4.

Po ubiegłotygodniowym bla-
mażu w Unisławiu 0:5, podopiecz-
ni Pawła Peplińskiego chcieli choć 
trochę zatrzeć złe wrażenie. Vic-
toria jednak jest drużyną z „TOP 4” 
ligi i było wiadomo, że naszych za-
wodników czeka ciężka przeprawa. 
Mało kto jednak spodziewał się, że 
będzie ona aż tak ciężka.

W zasadzie trudno nazwać 
to spotkanie inaczej niż deklasa-
cją Drwęcy. Zawodnicy wyglądali 
momentami na zbieraninę przy-
padkowych ludzi, a nie na ekipę 
grającą ze sobą jakiś czas. Już w 8. 

minucie Bojanowski musiał wycią-
gać piłkę z bramki po precyzyjnym 
strzale zawodnika przyjezdnych 
wewnętrznym podbiciem. Kilkana-
ście minut później po akcji z lewej 
strony boiska napastnik Victorii 
dostał piłkę, poprawił ją kilka razy, 
przełożył na lepszą nogę i huknął 
nie do obrony, przy totalnie bier-
nej postawie defensywy Drwęcy. 
Pod koniec pierwszej połowy po 
dograniu Kacpra Piotrowskiego 
z rzutu wolnego mogła paść bram-
ka, sędzia jednak uniósł chorągiew-
kę do góry, sygnalizując spalonego. 

Chwilę później Kacper zobaczył 
drugą żółta kartkę i w konsekwen-
cji czerwoną, a Drwęca od 38. mi-
nuty grała w osłabieniu. 

Po przerwie goście szybko 
podwyższyli na 3:0 po kolejnym 
fatalnym zachowaniu obrony. 
W końcówce rywale dobili niebie-
sko-białych, ustalając wynik spo-
tkania na 4:0. 

Trener Paweł Pepliński nie 
szczędził po meczu gorzkich słów 
i lekkiej szyderki w kierunku swo-
ich piłkarzy:

– Zagraliśmy beznadziejnie. 
Zawodnicy wyglądali na spiętych. 
Wyglądaliśmy dobrze prócz ma-
leńkiego faktu – przeszkadzała 
nam piłka. Patrząc na to co dziś 
robili moi chłopacy miałem wra-
żenie, że oni dopiero uczą się 
futbolowego rzemiosła. Mieliśmy 
trudność z wymienieniem trzech 
podań. Kiedy próbowaliśmy wy-
prowadzić piłkę kończyło się to 
tym, że ona wyprowadzała nas. 
Trzeba to w końcu powiedzieć, 
niektórzy mają się za wielkich 

zawodników, a potem mecz ich 
weryfikuje. Przyznam szczerze, 
że Czernikowo było dla mnie bar-
dzo dobrą drużyną i ze wszystkich 
drużyn z czuba tabeli wyglądali 
najlepiej. Nie mam za złe Kacprowi 
czerwonej kartki. Powiem więcej 
– to jeden z niewielu zawodników 
u nas, który ma serce i charakter 
do gry. Wychodząc na boisko ni-
gdy nie odpuszcza. Gdybym miał 
3-4 takich Kacprów to na pewno 
nie gralibyśmy w A-klasie. On jest 
po prostu sfrustrowany postawą 
wielu naszych zawodników, którzy 
często odpuszczają grę. Niektórzy 
kibice dziwili się, czemu na mecz 
z Victorią wypuszczam młodych 
zawodników zamiast tych do-
świadczonych. Wypuściłem ich bo 
oni chodzą na treningi, a pozosta-

łych nie ma wcale. Wychodzi brak 
przepracowanego okresu przy-
gotowawczego, podczas którego 
miałem do dyspozycji pięciu pił-
karzy. Mam nadzieję, że rytm me-
czowy nas uratuje i tym ugramy 
jeszcze kilka punktów. 

O to na pewno nie będzie ła-
two w przyszłym tygodniu. Drwę-
ca rusza na mecz do Grudziądza, 
by zmierzyć się z Olimpią II, która 
pewnie zmierza po awans do okrę-
gówki.

Tekst i fot. (LB)

Drwęca GoLuB-DoBrzyń 
VS.

VicToria czernikowo

0 (0: 2) 4

Sezon zasadniczy B-klasy po-
woli zmierza do końca. Drużyny 
w tej lidze zostaną podzielone na 
dwie grupy. Saturn nadal utrzy-
muje się w czubie tabeli, odważnie 
mówiąc o chęci awansu do wyższej 
klasy rozgrywkowej. W ubiegłym 
tygodniu zawodnicy Kamila Fal-
kiewicza zainaugurowali wiosnę, 
wygrywając skromnie 1:0 z Piastem 
Łasin. Niedzielne spotkanie z wyżej 
notowanym rywalem miało po-
twierdzić aspiracje drużyny. 

Saturn od początku ruszył 
z animuszem na rywala. Niewie-
le brakowało, aby tuż po gwizdku 
gospodarze wyszli na prowadze-

nie. Strzał Kamila Pietruszyńskie-
go odbił się niestety od poprzeczki 
i wyszedł w pole. Obie drużyny nie 
oszczędzały sił, a akcje sunęły od 
bramki do bramki. Pierwszą groźną 
sytuację goście stworzyli w 18 mi-
nucie, jednak po zamieszaniu piłka 
przeszła tuż obok słupka. Niedługo 
później dwie doskonałe sytuację 
znowu mieli gospodarze. Po do-
graniu Sebastiana Dziankowskiego 
Pietruszyński nie trafił w piłkę, ale 
już po chwili potężnym strzałem 
zza pola karnego w słupek popisał 
się Tomasz Maruszak. Ok 30. mi-
nuty Start miał również dwie oka-
zje na objęcie prowadzenia, ale na 

wysokości zadania stanął strzegący 
bramki Saturna Jarosław Jasiński. 

Druga połowa rozpoczęła się 
fatalnie dla gospodarzy, gdyż chwi-
lę po wejściu na boisku przegrywali 
1:0. Z biegiem czasu temperatura 
na boisku zaczynała rosnąć. Kibice 
i zawodnicy mieli coraz większe za-
strzeżenia do pracy arbitra, który 
momentami wydawał się wyraźnie 
zagubiony. Saturn zdobył bramkę 
na 1:1, jednak główny sędzia uznał, 
że piłka opuściła wcześniej boisko 
i gola nie uznał. Aktywny jak zwykle 
Sebastian Dziankowski był niemiło-
siernie faulowany, jednak gwizdek 
sędziego milczał jak zaklęty. W 71. 

minucie doszło do kuriozalnej sy-
tuacji. Start wznowił błyskawicznie 
grę po rzucie sędziowskim i ruszył 
na bramkę nie spodziewających 
się takiego obrotu spraw gospoda-
rzy. Doskonałą paradą bramkarską 
w polu karnym popisał się Robert 
Kępczyński, który niestety bram-
karzem nie jest. Sędzia nie miał 
innej możliwości jak pokazać mu 
czerwoną kartkę i wskazać na 11. 
metr. Kolejną świetną interwencją 
popisał się jednak Jasiński i wciąż 
na tablicy wyników (gdyby tako-
wa była na obiekcie) widniał wynik 
1:0. Druga bramka dla gości padła 
w podobnych okolicznościach co 

pierwsza. Po złej decyzji sędziego 
co do przyznania piłki po zatrzy-
maniu gry i oczekiwanym geście 
fair play, Start ruszył z atakiem 
i podwyższył na 2:0. W doliczonym 
czasie gry bramkę honorową dla 
Saturna zdobył Kamil Falkiewicz. 

– Trudno coś powiedzieć po ta-
kim spotkaniu –mówi trener „Ko-
smicznych” – Szkoda niewykorzy-
stanych sytuacji, jednak uważam, 
że powinniśmy ten mecz przynaj-
mniej zremisować. Niestety, sę-
dziowie nam na to nie pozwolili. 

Zawodnicy z Ostrowitego 
muszą jak najszybciej zapomnieć 
o tym spotkaniu. Po tej kolejce 
Saturn spadł na 3. pozycję w tabe-
li, tracąc do Błękitnych Podwiesk  
5 punktów.  W przyszłym tygodniu 
czeka ich wyjazd do Pigży na mecz 
ze Spartą Łubianka.

Tekst i fot. (LB)
SaTurn oSTrowiTe 

VS.
STarT Toruń

1 (0: 0) 2
Gole

Falkiewicz

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL
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