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Wydział zlikwidowany
GOLUB-DOBRZYŃ  Burmistrz miasta, zdaje się, przyznał ra-
cję radnym i zlikwidował wydział utrzymania czystości, który 
generował koszty. Teraz miasto sprzątać będzie wydział komu-
nalny
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Golub-Dobrzyń

W sobotę wyjątkowy 
koncert w DK. 
Wstęp wolny!

str. 23

Powiat

Samorządowcy 
upamiętnili 
konstytucję
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O swojej decyzji likwida-
cji wydziału burmistrz Mariusz 
Piątkowski poinformował na 
stronie internetowej urzędu ko-
munikatem o treści: „Informu-
jemy, że w związku ze zmianą 
struktury organizacyjnej Urzę-
du Miasta Golubia-Dobrzynia 
wprowadzoną zarządzeniem nr 
44/2018 burmistrza miasta Golu-
bia-Dobrzynia z dnia 27 kwietnia 
2018 r. Wydział Utrzymania Dróg 
i Czystości został rozwiązany. Za-
dania i obowiązki tegoż wydziału 
będą realizowane przez Wydział 
Gospodarki Komunalnej, które-
go kierownikiem jest p. Dawid 

Jarecki.”
Powodów tej decyzji bur-

mistrz nie podaje. Warto jednak 
przypomnieć, że już od dłuż-
szego czasu radni wskazywali, 
że wydział ten generował kosz-
ty. Mało tego, że był droższy 
w utrzymaniu (m.in. dlatego, 
że miał 10 etatów) od sprząta-
nia przez firmę zewnętrzną to 
jeszcze nie do końca radził so-
bie z utrzymaniem dróg zimą, 
a także z czystością w mieście, 
o czym wielokrotnie pisaliśmy 
na łamach naszej gazety.  

(nał)
fot. ilustracyjne

Gmina Golub-Dobrzyń

Wątpliwości sołtysów
Przepisy nowego prawa łowieckiego budzą kontro-
wersje. Chodzi zwłaszcza o szacowanie strat spowo-
dowanych przez zwierzęta. W gminie Golub-Dobrzyń 
sołtysi są niezadowoleni z powodu nałożonych na 
nich nowych obowiązków

Nowe przepisy stanowią, że 
straty szacować będzie trzyosobo-
wa komisja. Będzie w niej przedsta-
wiciel koła łowieckiego, właściciel 
pola, na którym są zniszczenia oraz 
sołtys. Można więc powiedzieć, że 
sołtys będzie miał decydujący głos, 
a także będzie musiał prowadzić 
protokoły szacowania strat. Od 
początku obowiązywania nowego 
prawa do urzędu gminy wpłynę-
ły trzy wnioski o szacowanie strat 
od rolników. Zorganizowano także 
spotkanie dla sołtysów:

– Wyrazili oni niezadowole-
nie z powodu nowych przepisów 
– mówi Joanna Frączek z Referatu 

Gospodarki Gruntami, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska. – Podczas 
spotkania padały różne pytania 
i zgłaszano wątpliwości. Jedne 
dotyczyły przeszkolenia, ponie-
waż sołtysi dotąd nie zajmowali 
się stratami. Padały także pytania 
praktyczne np. co zrobić, gdy strata 
wystąpiła na polu sołtysa? Co zro-
bić, gdy zwierzęta zniszczyły upra-
wę na polu członka rodziny sołtysa? 
Czasami w sołectwach bywa tak, że 
wiele osób jest mniej lub bardziej 
spokrewnionych.

 Pytań jest dużo więcej. Póki co, 
nowe prawo jednak obowiązuje. 

(pw)
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Rusza głosowanie 
Od czwartku 10 maja mieszkańcy Golubia-Dobrzynia 
mogą wybierać spośród pięciu projektów zgłoszo-
nych w ramach budżetu obywatelskiego. Gdzie moż-
na głosować?

Golub-Dobrzyńnowe mieszkania
GMINA ZBÓJNO  W Wielgiem powstały nowe mieszkania so-
cjalne. Wprowadzi się do nich osiem rodzin. Inwestycja została 
dofinansowana w 45 procentach

Przypomnijmy, weryfikację 
formalną i merytoryczną prze-
szły następujące pomysły: „Go-
lub-Dobrzyń miastem bez ko-
marów”, „Budowa parkingu przy 
ul. Konopnickiej 4”, „Monitoring 
miejski”, „Bezpieczne osiedle” 
oraz „Chrońmy miejsca pamięci 

Golubia-Dobrzynia”. 
Mieszkańcy mogą oddawać 

swoje głosy w biurze podawczym 
Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń 
przy ul. Plac 1000-lecia 25 (parter, 
pokój 1C) w: poniedziałki (7.30-
15.30), wtorki (7.30-17.00), środy 
(7.30-15.30), czwartki (7.30-15.30), 
piątki (7.30-14.00) oraz w sobotę 
19 maja (od 11.00 do 13.00).  

Wyniki zostaną ogłoszone 
najpóźniej siedem dni po zakoń-
czeniu głosowania. Do rozdyspo-
nowania jest 30 tys. zł. 

(ToB), fot. ilustracyjne

W ostatnim tygodniu kwiet-
nia nastąpiło uroczyste poświę-
cenie i oddanie nowych lokali 
socjalnych mieszkańcom, którzy 
spełniają określone przepisami 
warunki.

Przecięcia wstęgi dokonali: 
wójt gminy Zbójno Katarzyna 
Kukielska, przewodniczący rady 
gminy Mieczysław Pankiewicz, 
proboszcz parafii pod wezwa-
niem św. Trójcy w Działyniu ks. 
Tomasz Muraszewski oraz nowy 
najemca. Poza tymi osobami 
w uroczystości wzięli udział 
mieszkańcy, inspektorzy nad-
zoru, radna sołectwa Wielgie 
Renata Stancelewska, sołtys wsi 

Wielgie Elżbieta Jachowska oraz 
pracownicy urzędu gminy odpo-
wiedzialni za tą inwestycję.

Po przecięciu wstęgi odbyło 
się uroczyste przekazanie kluczy 
do nowo wybudowanych loka-
li. Będzie w nich zamieszkiwało 
osiem rodzin. Powierzchnie wy-
noszą od 36,75 do 66,32 metrów 
kwadratowych. 

– Inwestycja polegała m.in. 
na izolacji ścian fundamento-
wych, wykonaniu pokrycia da-
chowego, wymianie drzwi ze-
wnętrznych i wewnętrznych 
oraz stolarki okiennej, wykona-
niu ścianek działowych i podłóg, 
wymianie instalacji elektrycz-

nej, izolacji termicznej ścian ze-
wnętrznych – mówi Marzena 
Marcinkowska z urzędu gminy 
w Zbójnie. – Całkowity koszt za-
dania to ponad 843 tysiące zło-
tych. Dofinansowanie w wyso-
kości 45 proc. gmina uzyskała ze 
środków Funduszu Dopłat nad-
zorowanego przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego.

Wykonawcą  inwestycji był 
wyłoniony w przetargu Zakład 
Budowlano-Handlowy „Mog-
bud” w Lipnie. Wcześniej w tym 
budynku znajdowała się szkoła 
podstawowa.

(szyw)
fot. UG
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Ze Lwowa do gminy

Zmiany w policji

18 maja na golubskim zamku odbędzie się premiera 
wystawy malarstwa lwowskiego. To jeden z owoców 
współpracy gminy Golub-Dobrzyń z gminą Trościa-
niec.

Podinsp. Paweł Bartoszewski został pełniącym obo-
wiązki pierwszego zastępcy Komendanta Powiatowe-
go Policji w Golubiu-Dobrzyniu.

Golub-Dobrzyń

Gmina Golub-Dobrzyń

Golub-Dobrzyń

Podziękowali bohaterowi 

Sześć dróg w remoncie

Nielegalne automaty

Komendant Powiatowy Policji insp. Dariusz Borowiec podziękował mężczyźnie, 
który kilka dni temu zatrzymał w gminie Radomin nietrzeźwego kierowcę.

Trwa budowa nowych odcinków dróg w gminie Golub-Dobrzyń.

Policjanci zabezpieczyli kolejne dwa automaty do gier, tym razem w lokalu na 
terenie miasta. 

Gmina Golub-Dobrzyń

Powiat

Obecnie prace trwają w Gał-
czewku, Lisewie, Karczewie, Pali-
wodziźnie, Zarębie i Skępsku.

Udało się także rozstrzygnąć 
przetargi na dwa bardzo istotne 
chodniki. Pierwszy z nich poło-

żony będzie w Węgiersku, drugi 
między Krążnem a Ostrowitem. 
Dofinansowania do obu zapew-
nia Regionalny Program Opera-
cyjny. 

Niebawem uda się połączyć 

Golub-Dobrzyń z Kowalewem 
Pomorskim przy pomocy chod-
nika. Brakujący fragment mię-
dzy Podzamkiem a Krążnem ma 
być wykonany w ramach Drogo-
wej Inicjatywy Samorządowej, 
we współpracy z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich. Wcześniej, bo 17 
kwietnia odebrano cztery od-
cinki dróg gminnych: w Ostrowi-
tem, Gajewie, Krążnie i Sokoligó-
rze. Łącznie zadanie kosztowało 
nieco ponad 500 tys zł. 

(pw)
fot. nadesłane

Podczas wizyt na Ukrainie 
delegacjom z gminy Golub-Do-
brzyń udało się zapoznać z posia-
dającym dom w gminie Trościa-
niec lwowskim malarzem Igorem 
Wyszyńskim. Wraz z innymi 
artystami prowadzi on galerię 
w centrum Lwowa. Tamtejsi ma-
larze mają już związki z naszym 
regionem. Ich prace wystawiano 
m.in. w Toruniu. Sam artysta był 
już w Golubiu-Dobrzyniu i okoli-
cy podczas wizyt delegacji gminy 

Trościaniec. 
– Igor Wyszyński to poeta 

malarstwa. Dlatego jego obrazy 
urzekają – to krótka recenzja 
szefa działu Muzeum sztuki eu-
ropejskiej Ivana Duducha.

Premiera wystawy na zamku 
rozpocznie się 18 maja o godzi-
nie 16.00. Obrazy pozostaną tam 
przez dwa tygodnie. Niektóre 
prace będzie można nawet za-
kupić. 

(pw)

Komendant wręczył bohatero-
wi list gratulacyjny z upominkiem 
i podkreślił postawę godną naśla-
dowania. 

Przypomnijmy, pod koniec 
kwietnia w gminie Radomin wzo-

rowy obywatel zatrzymał nietrzeź-
wego kierowcę. Gdy policjanci do-
tarli na miejsce okazało się, że ujęty 
46-latek miał w organizmie blisko 
1,5 promila alkoholu. Wcześniej 
mężczyzna jechał całą szerokością 

jezdni, stwarzając zagrożenie dla 
siebie i innych uczestników ruchu. 
Będący świadkiem zdarzenia 23 -la-
tek natychmiast zareagował i za-
brał nietrzeźwemu kluczyki.

(ToB)

Mundurowi zabezpieczone 
automaty przekazali funkcjona-
riuszom Urzędu Celno-Skarbo-
wego w Toruniu, którzy prowa-
dzić będą dalsze postępowanie 
w tej sprawie.

Zgodnie z kodeksem karnym 
skarbowym za organizowanie 

gier hazardowych wbrew przepi-
som grozi kara pozbawienia wol-
ności do lat 3 oraz kara grzywny 
100 tysięcy złotych za wstawie-
nie do lokalu i udostępnienie 
jednego automatu.

(ToB), fot. KPP

Uroczysta zbiórka odbyła się 
w poniedziałek 30 kwietnia. Gra-
tulacje Bartoszewskiemu złożył 
szef lokalnej komendy insp. Da-
riusz Borowiec. 

– Podinsp. Paweł Bartoszew-
ski podziękował i zapewnił, że 
pełniąc obowiązki na stanowisku 
zastępcy komendanta i będąc od-

powiedzialnym za pion kryminal-
ny dołoży wszelkich starań, aby 
praca podległych mu policjantów 
przyniosła wymierny efekt – tłu-
maczy asp. sztab. Małgorzata Li-
pińska z KPP Golub-Dobrzyń. 

Podinsp. Paweł Bartoszewski 
służbę w policji rozpoczął w 1999 
roku. W 2006 roku ukończył stu-
dia oficerskie w Wyższej Szkole 
Policji w Szczytnie. Od początku 
związany był z pionem krymi-
nalnym golubsko-dobrzyńskiej 
policji. W 2006 roku objął funk-
cję zastępcy naczelnika wydziału 
kryminalnego. Od maja 2012 roku 
był naczelnikiem wydziału krymi-
nalnego.

(ToB), fot. ilustracyjne

Nasze sołectwo, nasze sprawy 
GMINA RADOMIN  Sołectwo Płonne może pochwalić się bogatą historię, ale i ciekawą ofertą kulturalną, 
zbudowaną m.in. na powieści „Noce i dnie”. O lokalnej społeczności opowiada sołtys Grażyna Szarszewska

Obecna sołtys pełni swoją 
funkcję od 2010 roku. Do stanięcia 
w szranki w wyborach namówił 
ją ówczesny wójt gminy Radomin 
Mieczysław Kończalski oraz miesz-
kańcy. Miała dużą konkurencję, bo 

startowało aż pięciu kontrkandy-
datów. Jest mężatką, ma pięcioro 
dzieci. Zawodowo pracuje w Sta-
rostwie Powiatowym w Golubiu-
Dobrzyniu. 

Sołectwo Płonne zamiesz-
kuje 435 mieszkańców. To przede 
wszystkim rolnicy prowadzący 
średnie gospodarstwa. 

– Jaki budżet ma do dyspo-
zycji wasze sołectwo?

– Budżet wynosi 26 tys. 485 
zł. Większość tej kwoty przezna-
czamy na utrzymanie dróg lokal-
nych. W sołectwie jest ich osiem, 
to ponad 19 kilometrów. Są to dro-
gi o nawierzchni gruntowej. Mamy 
też cztery kilometry dróg asfalto-
wych. Na zakup kruszywa, jego 

rozwiezienie i inne z tym związa-
ne usługi przeznaczamy 16 tys. zł. 
Koszenie poboczy to wydatek rzę-
du 3 tys. zł. Na ewentualne odśnie-
żanie zimowe zabezpieczyliśmy 6 
tys. zł. W przypadku niewykorzy-
stania tych środków możemy je 
przeznaczyć na inne cele. Koszty 
udziału w dożynkach gminnych, 
w tym sporządzenie wieńca do-
żynkowego, to prawie 500 zł. Na 
cele reprezentacyjne przeznacza-
my 1 tys. zł. Trzymamy też rezer-
wę na zakup kawy, ciasta itp. 

– Kto zajmuje się działalno-
ścią kulturalną w sołectwie i jak 
ona przebiega?

– Nasze sołectwo nie posia-
da własnej świetlicy, więc korzy-

stamy z gościnności Ochotniczej 
Straży Pożarnej. W wiosce działa 
Stowarzyszenie Jakubowe, któ-
re stawia na szeroką działalność 
kulturalną. Prowadzi przedszkole, 
organizuje wyjazdy do kina, teatru 
itp. Zajmuje się ono również orga-
nizacją rajdów pieszych szlakiem 
Św. Jakuba, który przebiega przez 
nasze sołectwo. Działa u nas rów-
nież Fundacja „Noce i dnie”, która 
organizuje kilka razy w roku im-
prezy plenerowe. Nie brakuje scen 
ze słynnej powieści. Pamiętajmy, 
że na naszym terenie przebywała 
kilkukrotnie jej autorka – Maria 
Dąbrowska. W szkole podstawowej 
jest również Izba Pamięci poświę-
cona pisarce. Fundacja zajmuje 

się też tworzeniem wioski tema-
tycznej związanej z powieścią. Na 
terenie sołectwa działa również 
grupa aktorów-amatorów pod 
przewodnictwem Barbary Jasiń-
skiej, która wystawia misterium 
Męki Pańskiej w kościołach nasze-
go powiatu. 

– Czy współpraca z władza-
mi gminy układa się pozytyw-
nie?

– Współpraca z władzami na-
szej gminy układa się bardzo do-
brze. Gmina pomaga nam w róż-
nych przedsięwzięciach i zawsze 
możemy liczyć na wsparcie urzęd-
ników w załatwieniu spraw.

Tekst i fot.
(Maw)
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Pomagają w biznesie
POWIAT  OWES TŁOK pomaga organizacjom pozarządowym, osobom fizycznym i nieformalnym grupom 
w rozwijaniu inicjatyw biznesowych, które wprowadzają pozytywną zmianę w lokalnych społecznościach. 
Aktualnie oferuje m.in. pomoc w formie tzw. ścieżek PS. Wnioski można składać do 17 maja

R E K L A M A

Jak wyjaśniają koordynatorzy, 
nabór pomysłów do tzw. „ścieżki 
PS” stanowi pierwszy etap ubie-
gania się o dotację na utworze-
nie miejsc pracy w przedsiębior-
stwach społecznych. 

– Zakwalifikowanie się pomy-
słu do projektu daje możliwość 
skorzystania z pomocy doradcy 
oraz udział w szkoleniach, które 
ułatwią przygotowanie biznespla-
nu. Jest on podstawą do ubiegania 
się o wsparcie finansowe na utwo-
rzenie miejsca pracy – tłumaczy 
Elżbieta Oskwarek, animatorka 
i doradczyni w OWES TŁOK.

Stowarzyszenie Kujawsko-
Pomorski Ośrodek Wsparcia Ini-
cjatyw Pozarządowych TŁOK jest 
operatorem bezzwrotnych dotacji 
na tworzenie miejsc pracy w orga-
nizacjach pozarządowych, prowa-
dzących działalność gospodarczą 
oraz w spółdzielniach socjalnych. 
Na stworzenie jednego miejsca 
pracy można uzyskać dotację do 
24 tys. zł oraz dodatkowo roczne 
wsparcie pomostowe na czynsz, 
media, obsługę księgową, składki 
ZUS i inne koszty związane z funk-

cjonowaniem nowo powstałego 
przedsiębiorstwa społecznego. 
Dotacjom towarzyszy komplekso-
wa pomoc merytoryczna dorad-
ców, mentorów, ekspertów. Każ-
dej grupie czy organizacji zostaje 
przydzielony tzw. doradca kluczo-
wy, który opracowuje dla niej in-
dywidualną ścieżkę wsparcia.

W ramach wsparcia OWES 
TŁOK można także korzystać z In-
kubatora Aktywności Społecznej, 
który mieści się w kowalewskim 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury przy pl. Wolności 13 w Kowa-
lewie Pomorskim. Udostępniana 
jest tu bezpłatna przestrzeń na 
spotkania organizacji pozarządo-
wych i grup inicjatywnych. W in-
kubatorze można się też spotkać 
z doradcą, wypożyczyć publikacje 
nt. organizacji pozarządowych 
i ekonomii społecznej. 

Ścieżki PS drogą do rozwo-
ju

OWES TŁOK prowadzi nabór 
pomysłów na utworzenie miejsc 
pracy w nowych i istniejących 
przedsiębiorstwach społecznych, 
czyli m.in. w organizacjach poza-

rządowych, spółdzielniach socjal-
nych osób fizycznych i prawnych. 
Nowo utworzone przedsiębior-
stwa społeczne (założone w ra-
mach projektu) mogą dodatkowo 
ubiegać się o wsparcie pomosto-
we.

Jakie warunki trzeba spełnić, 
aby korzystać z pomocy? 

– Przede wszystkim należy 
wypełnić i złożyć w wersji papie-
rowej kilka dokumentów – wyja-
śnia Elżbieta Oskwarek. – Pierw-
szy to formularz rekrutacyjny. 
Można wybrać jedną z trzech wer-
sji: dla osób fizycznych w związ-
ku z utworzeniem nowego PS, 
dla osób prawnych w związku 
z utworzeniem nowego PS lub 
dla osób prawnych w związku 
z utworzeniem miejsca pracy 
w istniejącym PS/PES) – tłumaczy 
doradczyni. – Pierwszym załącz-
nikiem do formularza jest Dekla-
racja Ostatecznego Beneficjenta 
OWES, a następnym zaświadcze-
nie z Powiatowego Urzędu Pracy 
lub orzeczenie o niepełnospraw-
ności. Dokumenty należy złożyć 
w zamkniętej kopercie w siedzibie 

OWES TŁOK - Toruń, ul. Sukien-
nicza 6/2 osobiście w godzinach 
pracy biura tj. od poniedziałku 
do piątku, w godzinach od 8:00 
do 16:00 (liczy się data przekaza-
nia dokumentów pracownikowi 
dyżurującemu) lub za pośrednic-
twem poczty, kuriera lub innej 
formy pośredniczącej (decyduje 
data nadania korespondencji) – 
opisuje Elżbieta Oskwarek. – Do 
udziału w naborze uprawnionych 
jest kilka grup. W przypadku po-
mysłów dotyczących zakładania 
nowego przedsiębiorstwa spo-
łecznego mogą to być osoby fi-
zyczne lub osoby prawne (organi-
zacje pozarządowe w rozumieniu 
przepisów o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, jed-
nostki samorządu terytorialnego, 
kościelne osoby prawne). W przy-
padku pomysłów dotyczących 
tworzenia miejsc pracy w ist-
niejących podmiotach ekonomii 
społecznej, w tym przedsiębior-
stwach społecznych, mogą to być 
przedsiębiorstwa społeczne - PS 
(np. spółdzielnie socjalne, spółki 
non-profit, fundacje i stowarzy-

szenia prowadzące działalność 
gospodarczą oraz spełniające po-
zostałe wymogi określone w do-
kumentacji konkursowej), pod-
mioty ekonomii społecznej - PES 
(np. fundacje, stowarzyszenia nie 
prowadzące działalności gospo-
darczej) - wyłącznie pod warun-
kiem przekształcenia podmiotu 
ekonomii społecznej w przedsię-
biorstwo społeczne z subregionu 
obejmującego powiaty brodnicki, 
golubsko-dobrzyński, grudziądzki, 
m. Grudziądz, świecki, rypiński, 
wąbrzeski – dodaje.

Zakwalifikowanie się pomysłu 
do projektu nie jest równoznacz-
ne z otrzymaniem wsparcia finan-
sowego i pomostowego. 

– Przyznanie środków finan-
sowych stanowi drugi etap pro-
cedury ubiegania się o dotacje na 
utworzenie miejsc pracy i doko-
nywane jest w oparciu o analizę 
przygotowanego biznesplanu – 
podkreśla Elżbieta Oskwarek.

Więcej informacji udzielają 
pracownicy OWES, pod telefonem 
56 655 50 22, 500 127 355. 

(krzan)
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Konstytucja 3 Maja została 
uchwalona w 1791 roku za pano-
wania Stanisława Poniatowskie-
go. Był to pierwszy w Europie 
i drugi w świecie tego rodzaju 
dokument. 3 maja został uznany 
za święto narodowe w 1919 roku. 
Tuż po wojnie, w 1946 roku, na 
skutek protestów studenckich 
władze komunistyczne zakazały 
celebrowania tej rocznicy. Świę-
to zostało przywrócone dopiero 
w 1990 roku. 

W miniony czwartek uroczy-
stości odbyły się w Golubiu-Do-
brzyniu. Najpierw księża z parafii 

z Golubia i Dobrzynia odprawili 
mszę polową, w której uczest-
niczyli m.in. przedstawiciele 
władz powiatu i miasta, poczty 
sztandarowe, członkowie orga-
nizacji społecznych oraz miesz-
kańcy. Później uczestnicy święta 
udali się pod pobliskie pomniki 
upamiętniające ofiary systemów 
totalitaryzmu komunistycznego 
i faszystowskiego oraz wojny 
bolszewickiej z 1920 roku, gdzie 
złożyli wiązanki kwiatów. 

Dalsze uroczystości, ze 
względu na zła pogodę, zostały 
przeniesione do urzędu miasta. 

Burmistrz Mariusz Piątkowski 
w swoim wystąpieniu podkreślił, 
że tegoroczne święto ma szcze-
gólny charakter z uwagi na fakt, 
że jest obchodzone w roku 100-
lecia odzyskania nieodległości 
przez Polskę. Udział w uroczy-
stościach świadczy o patrioty-
zmie obywateli i za to należą się 
im podziękowania.

Uroczystości zakończył 
krótki występ artystyczny mło-
dzieży z miejskich szkół.

Tekst i fot. 
(Maw)

Delegacja Komendy Powiatowej Policji z Golubia-Dobrzynia Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć pocztów sztandarowych Kwiaty złożyli też harcerze

Przedstawiciele miasta: wiceburmistrz Danuta Malecka i burmistrz 
Mariusz Piątkowski

Święto rozpoczęło się od mszy polowej

W wydarzeniu wzięli udział m.in. samorządowcy i parlamentarzyści

Lekcja patriotyzmu
GOLUB-DOBRZYŃ  W czwartek 3 maja samorządowcy, przedstawiciele organizacji społecznych oraz 
mieszkańcy Golubia-Dobrzynia i powiatu upamiętnili 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

R E K L A M A

Gmina Ciechocin

Odwiedzili Słowenię
W ramach realizowanego przez Szkołę Podstawową 
w Ciechocinie projektu „Erasmus +” grupa siedmiu 
uczniów oraz dwóch nauczycieli odwiedziła miejsco-
wość Medvode w Słowenii.

Uczniowie podczas wyjazdu 
poznali kulturę oraz tradycję jed-
nego z krajów partnerskich pro-
jektu. Jednocześnie zapoznali się ze 
słoweńskim systemem oświaty.

– Wspólne zajęcia lekcyjne, 
doświadczenia przyrodnicze, gry, 
zabawy oraz zwiedzanie zbliżyło 
wszystkich uczestników projektu 
– informuje Kinga Marcinkowska. 
– Zarówno wśród uczniów oraz 
nauczycieli zawiązały się nowe 
przyjaźnie oraz znajomości, które 
z pewnością przetrwają wiele lat. 
Podczas wizyty uczestnicy m.in. 
wzięli udział w Festiwalu Nauki, 
zwiedzili jaskinie Postojna czyli 
25-kilometrowy labirynt sal i kory-

tarzy wydrążony przez rzekę oraz 
leżące nad Adriatykiem miasto 
Priam. 

Projekt „Erasmus +” pod tytu-
łem „Science through  experiments 
in Europe” trwający od 1 wrze-
śnia 2016 r. ma poszerzyć wiedzę 
z dziedziny nauk przyrodniczych, 
polepszyć umiejętność komunika-
cji w języku angielskim, umożliwić 
poznanie historii i kultury krajów 
partnerskich. Do tej odbyły się wy-
jazdy do Rumunii i Hiszpanii dla na-
uczycieli oraz do Grecji (8 uczniów 
i 2 naucz.). 

– W ubiegłym roku gościliśmy 
wszystkich w naszej gminie – do-
daje Kinga Marcinkowska. –  Reali-

zowane przedsięwzięcie na długo 
pozostanie w pamięci uczniów oraz 
wszystkich pracowników szkoły. 
Stanowi on doskonałą okazje do 
pogłębiania wiedzy, otwierania się 
na kultury innych państw. Tym sa-
mym stwarza możliwość wzrasta-
nia uczniów w poczuciu szacunku 
do innych narodów. 

Projekt zakończy się w maju 
wyjazdem do Turcji. 

(nał)
fot. nadesłane
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W naszym powiecie z egzami-
nami zmagają się uczniowie Zespo-
łu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny, 
Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Do-
brzyniu, Zespołu Szkół im. Lecha 
Wałęsy w Kowalewie Pomorskim 
i Zespołu Szkół Miejskich (szkoła 
plastyczna).

Najwięcej problemów trady-
cyjnie sprawiła młodzieży mate-
matyka. Z języka polskiego ucznio-
wie mieli m.in. napisać rozprawkę 
dotyczącą lektury – „Lalka” Bole-
sława Prusa lub zinterpretować 
wiersz Ernesta Brylla – „Bądźmy 
dla siebie bliscy, bo nas rozdziela-
ją”.

– Tegoroczną maturę z języka 
polskiego oceniam jako ,,możliwą 
do zdania’’ – mówi Kamil Lewicki 
z Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-
Dobrzyniu. – Pytania na poziomie 
podstawowym były podchwytliwe 
i wymagały odrobiny wiedzy i sku-
pienia. Arkusz z matematyki oce-
niam jako fajny do liczenia, zadania 
były bardzo przyjemne do myśle-
nia. Jestem przekonany, że wiedza, 
którą zdobyłem w ZS nr 2 pozwoli 
mi zdać przyzwoicie egzamin doj-
rzałości.

– Moim zdaniem matura z ję-
zyka polskiego była dość przystęp-
na, ponieważ czytanie ze zrozumie-

niem nie było trudne, a rozprawka 
dawała spore pole manewru, zaś 
matura z matematyki, w porów-
naniu do matur sprzed lat, była 
moim zdaniem naprawdę łatwa – 
dodaje Mariusz Rumiński. 

W piątek abiturienci zdawali 
egzamin z języka polskiego, w po-
niedziałek z matematyki, a we 
wtorek zmagali się z językiem an-
gielskim. Przed nimi jeszcze eg-
zamin z wiedzy o społeczeństwie, 
języka niemieckiego, biologii oraz 
historii, chemii, geografii i innych 
wybranych przedmiotów. 

Tekst i fot. 
(szyw)

Uroczystość miała miej-
sce przy Szkole Podstawowej 
im. Bohaterów Września 1939 r.  
w Świętosławiu. Rozpoczęła się 
przemarszem spod Pomnika Bo-
haterów Września 1939 r. na plac 

przed szkołą. W korowodzie wzię-
ły udział jednostki OSP z terenu 
gminy Ciechocin oraz zaproszeni 
goście. 

Na miejscu dzieci swoim 
występem przybliżyły tematykę 

Powiat

Zdają egzamin dojrzałości 
W piątek 4 maja rozpoczęły się matury. W naszym powiecie do egzaminu przy-
stąpiło prawie 150 uczniów. Tradycyjnie najwięcej problemów sprawiła matema-
tyka.

W Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu do egzaminu dojrzałości 
przystąpiło kilkudziesięciu maturzystów

Przed egzaminem każdy uczeń przeszedł kompleksową procedurę

Z okazji święta odznaczano strażaków medalami za zasługi dla pożarnictwaDzieci ze szkoły w Świętosławiu przygotowały występ

Jednostka OSP Świętosław (na pierwszym planie) została oznaczona Złotym Znakiem Związku

Jubileusz ochotników
GMINA CIECHOCIN  6 maja w Świętosławiu wielkie święto mieli strażacy, którzy obchodzili stulecie 
powstania miejscowej jednostki. Uroczystość połączono z Dniem Strażaka oraz gminnymi obchodami 
trzeciomajowymi 

POdCzAs urOCzystOśCI 
MEdAlE zA zAsłuGI dlA 
POżArNICtwA OtrzyMA-
lI:
Złoty Medal: 
Wiesław Suchorzyński
Sebastian Wróblewski
Arkadiusz Ornat
Grzegorz Konarski
Srebrny Medal:
Agata Zielińska
Michał Sztandarski
Sławomir Mejger
Krzysztof Lesiński
Rafał Popielarski
Krystian Ornat
Piotr Konarski
Robert Kwiatkowski
Łukasz Wróblewski
Krystian Okruciński
Paweł Jaranowski
Brązowy Medal:
Mateusz Gutmański
Dawid Gorczyński
Jarosław Lesiński
Józef Głowacki
Łukasz Skowroński

związaną z Narodowym Świętem 
Trzeciego Maja. Następnie jed-
nostka OSP Świętosław została 
oznaczona Złotym Znakiem Związ-
ku, który stanowi najwyższe tego 
rodzaju odznaczenie. Nie zabrakło 

również wyróżnień dla strażaków 
ochotników, którzy zostali od-
znaczeni Złotymi, Srebrnymi oraz 
Brązowymi medalami za zasługi 
dla pożarnictwa. 

Okolicznościowe przemówie-
nia, połączone z podziękowaniami 
i życzeniami, dla jednostki OSP 
Świętosław wygłosili: wójt gminy 
Ciechocin Jerzy Cieszyński, pre-
zes zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP dh Piotr Malinowski, p.o. 
z-cy Komendanta Powiatowego 
PSP  w Golubiu-Dobrzyniu Witold 
Juszczak oraz członek Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
dh Leszek Szulc. Całą uroczystość 
uświetniała orkiestra strażacka 
z Nowogrodu.

Po oficjalnej części proboszcz 
parafii Mazowsze odprawił mszę 
w intencji wszystkich strażaków, 
po której zgromadzeni udali się na 
uroczysty obiad do świetlicy wiej-
skiej w Świętosławiu.

(nał)
fot. UG
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Strażacy w roli głównej 
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  To było popołudnie, na które strażacy ochotnicy z pewnością zasłużyli. 
W sobotę w Gajewie odbył się II Rodzinny Piknik Strażacki

Na terenie gminy Golub-Do-
brzyń działa 13 jednostek OSP. 
Dwie z nich należą do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Najstarsza jednostka – Wrocki 
ma już ponad 100 lat, natomiast 
najmłodsza – Sokoligóra-Owiecz-
kowo pochodzi z 1993 roku (cho-
ciaż wcześniej w samym Owiecz-
kowie była jednostka działająca 
przy tamtejszym gospodarstwie 
państwowym). Władze gminy Go-
lub-Dobrzyń przy pomocy władz 
sołectwa Gajewo i OSP Skępsk 
przygotowały dla strażaków piknik 
rodzinny.

– Jesteśmy wdzięczni straża-
kom – mówi wójt Marek Ryłowicz. 
– Miniony rok niestety obfitował 

w nieszczęśliwe zdarzenia. W tych 
trudnych chwilach byliśmy jednak 
dumni z reakcji naszej jednostki. 
Z roku na rok poprawia się usprzę-
towienie, ale ważne jest także za-
angażowanie strażaków, a tego im 
nie brakuje.

W ubiegłym roku imprezę 
w pewnej chwili przerwały inten-
sywne opady deszczu. Tym razem 
aura sprzyjała.

– Chociaż woda to żywioł 
strażaków, to w ubiegłym roku 
nam nie pomagała – mówi Kazi-
mierz Panter, prezes Zarządu Od-
działu Miejsko-Gminnego ZOSP 
RP. – W Gajewie co prawda nie ma 
OSP, ale kiedyś istniała. Może ten 
piknik sprawi, że coś nowego się tu 

narodzi.
Jednostki OSP w Gajewie pre-

zentowały swój sprzęt. W ubie-
głym roku nowością i powodem do 
dumy był nowy wóz ratowniczo-
gaśniczy jednostki OSP Nowogród. 
Tym razem największe zaintereso-
wanie towarzyszyło wozowi, który 
trafił na stan OSP Olszówka.

Na scenie wystąpiły dzieci 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Ostrowitem. Swoje pokazy mieli 
również młodzi adepci pożarnic-
twa, maluchy z Nowogrodu oraz 
młodzieżowa drużyna z Wrock. 
Piknik trwał do późnych godzin 
wieczornych.

Tekst i fot. 
(pw)

Strażakom dziękował Marek Ryłowicz, wójt gminy Golub-Dobrzyń

Nie brakuje małych ochotników OSP Olszówka z nowym wozem ratowniczo-gaśniczym OSP Wrocki w trakcie pokazu

Gmina Ciechocin

Zbadaj za darmo swój słuch
Wójt gminy Ciechocin oraz firma Słuchmed zapraszają mieszkańców gminy oraz 
okolic na bezpłatne badania słuchu. 15 maja pod urząd gminy w Ciechocinie pod-
jedzie specjalistyczny słuchobus.

Słuch jest jedynym zmysłem, 
który pozostaje aktywny przez 
całą dobę. Dzięki niemu słyszymy 
i rozumiemy mowę. 

– Zmysł słuchu pozwala nam 
także rozpoznać zagrożenie. Mo-
żemy natychmiast zareagować 
na nadjeżdżający samochód, 
alarm przeciwpożarowy czy płacz 
dziecka – mówi Dorota Banasz-
kiewicz-Lipińska z firmy Słucho-
med. – Ten wyjątkowo cenny 
zmysł zasługuje na szczególną 

ochronę. W związku z tym mamy 
przyjemność zaprosić Państwa na 
bezpłatne, kompleksowe badania 
słuchu. Przeprowadzone są one 
w ramach programu Profilakty-
ki i Ochrony Słuchu. Badania są 
całkowicie bezpieczne, zajmują 
maksymalnie 15 minut, a wyniki 
wydawane są niezwłocznie po ich 
zakończeniu.

Badania słuchu przeprowa-
dzone zostaną w dniu 15 maja 
w Ciechocinie przed urzędem 

gminy w godzinach 9.00-15.00 
w specjalnie do tego celu przy-
gotowanym słuchobusie. Jest to 
mobilne laboratorium, w którym 
można w komfortowych warun-
kach, w kabinie ciszy przeprowa-
dzić badanie słuchu. Nie jest wy-
magana wcześniejsza rejestracja. 
Akcję honorowym patronatem 
objął wójt gminy Ciechocin Jerzy 
Cieszyński.

(nał)
fot. nadesłane

Mariusz pierwszy 
w województwie
Mariusz Rumiński z klasy IV Technikum Ekonomicz-
nego z Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu zajął 
pierwsze miejsce w wojewódzkim etapie Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapo-
biega pożarom”.

Golub-Dobrzyń

– Wojewódzki etap konkursu 
odbył się w Chełmnie – opowia-
da Joanna Krzykalska, nauczy-
ciel edukacji dla bezpieczeństwa 
w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-
Dobrzyniu. – Test składał się 
z dwóch etapów, testu pisemnego 
i części ustnej.

Mariusz, zajmując pierwsze 
miejsce na poziomie wojewódz-
kim, przeszedł do kolejnego eta-
pu ogólnopolskiego, który od-
będzie się na początku czerwca 
w Warszawie. 

(szyw)
fot. ZS2
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Wsparcie na zalesienie  

Od 1 czerwca do 31 lipca rolnicy mogą składać wnioski o przy-
znanie wsparcia na zalesianie do Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty należy dostarczyć do 
biur powiatowych agencji, właściwych ze względu na miejsce 
zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Szczegółowe infor-
macje na temat działania „Inwestycje w rozwój obszarów le-
śnych i poprawę żywotności lasów” można otrzymać w biurach 
powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem 
bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronach interneto-
wych www.arimr.gov.pl. 

Zaktywizują niepełnosprawnych  

W piątek 11 maja w godz. 9.00-13.00 inspektorat 

ZUS-u w Lipnie zorganizuje Dzień Osób z Niepeł-

nosprawnością pod hasłem „Sięgnij po sukces”. 

Ma on zachęcić niepełnosprawnych do aktywno-

ści zawodowej i społecznej, a pracodawców – do 

zatrudniania takich osób. W trakcie wydarzenia 

zaplanowano dyżury ekspertów – ZUS-u, urzędu 

skarbowego, powiatowego centrum pomocy ro-

dzinie. Z kolei pielęgniarki będą mierzyć gościom 

ciśnienie. 

Ostatni moment na dopłaty   

We wtorek 15 maja upływa termin składania wnio-
sków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 
rok. ARiMR apeluje, by nie czekać z dostarczeniem 
odpowiednich dokumentów do ostatnich dni. Od tego 
roku rolnicy składają wnioski wyłącznie w formie 
elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosek-
Plus. Zmiany do już złożonego wniosku można nano-
sić bez żadnych sankcji finansowych do 1 czerwca. 
Kto nie zdąży złożyć wniosku w terminie, będzie miał 
jeszcze szansę zrobić to do 11 czerwca, ale wówczas 
należne mu płatności będą pomniejszane o 1 proc. za 
każdy roboczy dzień opóźnienia. 
Rolnicy, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą 
skorzystać ze stanowisk komputerowych przygoto-
wanych dla wnioskodawców we wszystkich biu-
rach powiatowych agencji w całym kraju.

Kiedy wyniki matury?   

Do 23 maja potrwają tegoroczne egzami-ny maturalne. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca o północy na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz następnego dnia w szkołach. Osoby, które nie zaliczą jednego z egzaminów, będą mogły po-dejść do poprawki przewidzianej w dniach 21 i 22 sierpnia. Wyniki poprawki będą zna-ne 11 września, tak by absolwenci mogli jeszcze wziąć udział w rekrutacji na uczel-nie wyższe.

Jakie kary za nieterminowy PIT?  

Do 30 kwietnia podatnicy mieli czas na dostarczenie � skusowi dekla-
racji podatkowych za 2017 r. Osoby, które nie zrobiły tego w termi-
nie, powinny jak najszybciej nadrobić zaległości. Zeznanie zostanie 
przyjęte przez urząd i będzie ważne, jednak osoba składająca musi 
się liczyć z konsekwencjami � nansowymi, które wynikają z kodeksu 
karnego skarbowego. Kara grzywny może wynieść od 210 do po-
nad 40 tys. złotych. Szansą na uniknięcie kary jest tzw. czynny żal. 
Zgodnie z prawem „nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub 
wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabro-
nionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając 
istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdzia-
łające w jego popełnieniu.”

Coraz więcej PIT-ów przez internet  

Resort � nansów ogłosił, że w tym roku wpły-
nęło 11 mln 374 tys. 148 elektronicznych, 
rocznych deklaracji podatkowych. Dla porów-
nania, w ubiegłym roku było to 9 mln 670 
tys. 215 e-PIT-ów. Od 1 marca do 30 kwietnia 
ministerstwo prowadziło specjalną akcję infor-
macyjną pod hasłem „Szybki PIT”. Podatnicy 
mogli w tym czasie liczyć m.in. na pomoc eks-
pertów. 

Trwa konkurs policji  

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy prowadzi drugą edycję 
konkursu „Przyjazny dzielnicowy”. Indywidualnych zgłoszeń, do 1 lip-
ca, mogą dokonywać osoby, instytucje lub organizacje. Muszą one do-
tyczyć policjantów obecnie pełniących służbę w jednostce policji na te-
renie województwa kujawsko-pomorskiego. Propozycje można kierować 
drogą mailową: przyjazny.dzielnicowy@bg.policja.gov.pl lub listownie na 
adres: Wydział Prewencji, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy 
ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz. Zgłoszenie 
musi zawierać: imię i nazwisko dzielnicowego, jednostkę w której służy, 
podstawowe dane osoby zgłaszającej (nazwisko, miejsce zamieszkania, nr 
tel.) oraz opis działalności danego funkcjonariusza.  
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Smaczne pędy
UPRAWA  Szparagi - rośliny, które kojarzą nam się głównie 
z Niemcami - w Polsce mają już spore grono miłośników. Za-
równo konsumentów, jak i producentów

Szparagowym imperium są 
Niemcy. Z tego względu, że tam-
tejszy klimat nie różni się wiele 
od naszego, coraz więcej polskich 
rolników decyduje się na tą nie-
łatwą uprawę. Szparagi dobrze 
znoszą niskie temperatury, ale 
wolą miejsca, gdzie dociera dużo 
słońca i nie ma silnego wiatru. 
Podobnie jak w przypadku innych 
upraw roślin wieloletnich, tak 
i szparagarnię należy odnawiać co 
kilkanaście lat. Im dłuższy okres 
utrzymywania jej, tym mniejsze 
plony. Minusem uprawy jest to, 
że aby rośliny zaczęły przynosić 
plon, musi minąć kilka lat – za-
zwyczaj dwa. 

Przy wyborze działki na upra-
wę szparagów ważne jest, by nie 
była zlokalizowana blisko lasu. 
Młode pędy są nie tylko smako-
łykiem dla ludzi, ale i zwierząt 
leśnych. Jeśli chodzi o wymagania 
glebowe, to wystarcza klasa IV 
i V. Warzywa rosną jednak nawet 
na tych najsłabszych glebach kla-
sy VI. Wszystko dlatego, że gleby 

piaszczyste nagrzewają się szyb-
ko, a szparagi lubią takie warunki. 
Doświadczeni plantatorzy zale-
cają przed rozpoczęciem uprawy 
wykonać na polu odkrywkę na 
głębokość metra. Jeśli okaże się, 
że ziemia jest na tej głębokości 
wciąż niezbyt zwięzła i bogata 
w próchnicę, wówczas znaleźli-
śmy odpowiednie stanowisko dla 
szparagów. Plantatorzy w prawie 
100 proc. przypadków sytuują 
wały w osi północ-południe, by 
dać szparagom jak największą 
dawkę słońca. 

Przed założeniem uprawy 
wykonuje się nawożenie orga-
niczne i głębokie przyoranie 
obornika. Podczas prac przygo-
towawczych kluczowe jest wyko-
nanie głębokiej orki, by spulchnić 
wierzchnią warstwę gleby. W ten 
sposób korzenie szparagów będą 
mogły rosnąć swobodnie. 

Młode, roczne sadzonki 
szparagów sadzi się na począt-
ku kwietnia. Dlaczego wtedy? Na 
początku roślina potrzebuje spo-

ro wilgoci w glebie, a tej późną 
wiosną czasem brakuje. Istnieje 
wiele odmian szparagów, więc 
wybór tej odpowiedniej będzie 
dość trudny. Można decydować 
kierując się plennością bądź od-
pornością na choroby. 

Szparagi uprawia się w dwóch 
typach – na białe i zielone wy-
pustki. Jeśli pęd wystanie ponad 
ziemię, wówczas szparag jest zie-
lony. Jeśli usypiemy nad nim wał 
ziemny, otrzymamy białe pędy. 
Do usypania wału służy agregat 
szparagowy. Wał w czasie zbio-
rów jest lekko uszkadzany, więc 
należy go podsypywać również 
przy użyciu agregatu. 

Zbiór szparagów nie jest pro-
sty. „Żniwa” mogą potrwać cały 
miesiąc. Kończą się zazwyczaj 
pod koniec czerwca, a zaczyna-
ją na przełomie kwietnia i maja. 
To niesamowite, ale warzywa te 
wiosną mogą przyrastać bardzo 
gwałtownie, nawet o kilka mm na 
godzinę. Kluczowa jest także pora 
zbioru. Dokonuje się go rano. 
Zbieracz widzi, że główka szpa-
raga wyszła ponad powierzch-
nię wału, ale jeszcze nie zdołała 
zzielenieć pod wpływem światła 
słonecznego. Często szparag nie 
przebija powierzchni wału, wów-
czas należy obserwować spękania 
ziemi lub tworzenie się wzgórków. 
Wszystko to sprawia, że zbieracz 
musi mieć o tej pracy pojęcie. 

Szparagi muszą zostać jak 
najszybciej zwiezione do chłod-
ni, gdzie jest nie tylko zimno, ale 
i ciemno. Chodzi o utrzymanie 
białej barwy. Z tego też powodu 
szparagarnie są lokalizowane bli-
sko chłodni. Przebywanie warzyw 
poza wałem ziemnym nie może 
przekraczać godziny. 

(pw)

Pole szparagów

Finanse

Skąd na płyty obornikowe?
Miliard złotych - na tyle szacuje się koszty, jakie przez najbliższych kilka lat będą 
się wiązać z budową płyt obornikowych oraz zbiorników na obornik i pasze so-
czyste. 

Większość polskich gospo-
darstw będzie musiała dosto-
sować się do nowych wymagań, 
które narzuci na nas Unia Euro-
pejska w związku z obszarami 
OSN (narażonymi na działanie 
azotu z rolnictwa). Pierwszą 
okazją do zdobycia pieniędzy 
na modernizację gospodarstw 
będzie Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Przewiduje się, 

że nabór wniosków ruszy pod 
koniec roku. Niestety, do wy-
korzystania pozostało niewiele, 
bo 36 mln euro. Poziom dofi-
nansowania w PROW 2014-2020 
wynosi do 60 proc. dla młodych 
rolników oraz do 50 proc. dla 
pozostałych beneficjentów. 

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi przymierza się 
także do udzielania pomocy za 

pośrednictwem Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska. 
Pożyczki mają być nisko opro-
centowane (2 proc.), a spłata 
rozłożona na 10 lat. Dodatko-
wo po pewnym czasie można 
by umorzyć połowę długu. Nie-
stety, pożyczka pokryje tylko  
80 proc. kosztów inwestycji.

(pw)

Letnie targi
30 czerwca i 1 lipca w Minikowie odbędzie się wysta-
wa, która zainteresuje nie tylko miłośników rolniczej 
mechanizacji, ale także hodowców. Mowa o Między-
narodowych Targach Rolno-Przemysłowych AGRO-
TECH.

Zaproszenie

Pierwszego dnia, czyli 30 
czerwca, w Minikowie zostanie 
otwarta III Krajowa Wystawa 
Bydła Mięsnego oraz Regionalna 
Wystawa Zwierząt Hodowlanych. 
Nastąpi także rozstrzygniecie 
konkursów na bezpieczne go-
spodarstwo rolne oraz na naj-
lepsze maszyny rolnicze. 

W niedzielę wręczane będą 
nagrody dla hodowców, tzw. 
czempionów. Nagrodzeni mają 

być również młodzi hodowcy. 
Największą atrakcją będzie jed-
nak wystawa maszyn rolniczych 
- tych starych oraz nowych. Or-
ganizatorzy planują nawet za-
wody zabytkowych ciągników. 

Częścią targów jest także 
wystawa kolekcji roślin, na któ-
rej każdy będzie mógł ocenić 
jakość danej odmiany nie tylko 
zbóż. 

(pw)

Sołeckie dylematy
Skąd sołtys ma wiedzieć, w jaki sposób wyliczyć stratę 
powstałą na polu rolnika? Chociaż nowe prawo obo-
wiązuje, to sołtysi nie przeszli szkoleń.

Prawo

Przypomnijmy, że od 1 kwiet-
nia obowiązuje nowa procedura 
ubiegania się o odszkodowanie 
spowodowane przez zwierzę-
ta łowne. Rolnik składa wniosek 
do gminy, a ta w szybkim czasie 
ma wydelegować swojego przed-
stawiciela (sołtysa) na miejsce. 
Powstaje trzyosobowy zespół, 
w skład którego, oprócz sołty-
sa, wchodzi właściciel pola oraz 
przedstawiciel obwodu łowiec-
kiego. Tyle teoria. Niestety, nie 
doczekano się nowych przepisów 
wykonawczych do ustawy i sza-
cowanie strat odbywać musi się 
na podstawie rozporządzenia 
z 2010 roku. 

Sołtysi nie są przeszkoleni 
do szacowania i coraz głośniej 
jest o ich protestach. Zgłaszają 

np. wątpliwości co do życiowości 
nowego prawa. Pytają, co w przy-
padku, gdy zniszczone uprawy 
należą do sołtysa? Czy będzie on 
sędzią we własnej sprawie? Co, 
gdy zniszczone uprawy należą do 
rodziny sołtysa? W niejednej wsi 
połowa mieszkańców jest ze sobą 
powiązana. 

Za organizację szkoleń dla 
sołtysów ma być odpowiedzialna 
Dyrekcja Generalna Lasów Pań-
stwowych, ale dopiero opracowu-
je ramowy program kursu, który 
zostanie wdrożony zarządzeniem 
Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych. Tymczasem życie 
nie znosi próżni, a dziki, jelenie 
i daniele ani myślą czekać na 
przepisy wykonawcze.

(pw)

Kwitnienie z wrogami 
Rozpoczął się etap kwitnienia rzepaków. Najbardziej 
zaawansowane są uprawy na południu Polski. Tam 
też pojawił się słodyszek rzepakowy, który powoduje 
znaczące straty.

Szkodniki

W naszym województwie 
straty spowodowane przez mo-
krą jesień i dość ostrą zimę oce-
nia się na 30 proc. Wszystkiemu 
winien był brak pokrywy śnież-
nej, połączony z silnymi mrozami 
oraz lodowatym wiatrem. Wcze-
sną wiosną na polach pozosta-
wały zastoiska wodne. Późniejsze 
tygodnie zdołały nadrobić część 
strat i rzepak rozpoczyna kwit-
nienie. Teraz należy zatroszczyć 
się o jego zdrowie. 

Wśród największych zagrożeń 
na tym etapie rozwoju są: zgnili-
zna twardzikowa, szara pleśń oraz 
słodyszek rzepakowy. Ten ostatni 

to najgroźniejszy szkodnik rzepa-
ku - chrząszcz, który żeruje na 
pąkach kwiatowych. Jego celem 
jest nektar, ale aby się do niego 
dostać przegryza pąk. Kiedy rze-
pak już kwitnie, wówczas słody-
szek jest mniej groźny. Stosując 
insektycydy uważajmy, by zabiegi 
wykonywać o odpowiedniej po-
rze, by nie szkodzić pszczołom. 

Zgnilizna twardzikowa to cho-
roba wywoływana przez gatunek 
grzyba. Jego zarodniki rozwijają 
się właśnie na płatkach kwiatów 
rzepaku. Dotknięta chorobą rośli-
na żółknie i zamiera. 

(pw)
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Szczepić czy nie szczepić?
DZIECKO  Jeżeli jako rodzic postanowisz nie szczepić dziecka, powinieneś wiedzieć, jakie wiąże się 
z tym ryzyko i odpowiedzialność

PAMIĘTAJ, ŻE…
• wszystkie choroby, którym zapobiega się poprzez szczepienia mogą w każdej chwili pojawić się w regionie europejskim, 
ponieważ wszystkie choroby zakaźne nadal występują na świecie.
• niekiedy pojawiają się klastry lub ogniska chorób zakaźnych, którym zapobiega się poprzez szczepienia, czyli zwiększona 
liczba przypadków zachorowań występujących w danym miejscu i czasie.
• niekiedy wystarczy nawet jeden przypadek danej choroby, by wywołać zaniepokojenie w społeczności, w której wy-
stąpił. Przykładem jest odra, jedna z najbardziej znanych chorób zakaźnych. Szybko rozprzestrzenia się wśród osób nie-
szczepionych.
• w większości przypadków nie można przewidzieć, jak ciężki będzie przebieg choroby u dziecka.

zachorowało na tego typu chorobę 
zakaźną.

- jeżeli u dziecka zostanie zdia-
gnozowana choroba zakaźna, prze-
ciwko której prowadzi się szczepie-
nia, personel medyczny podejmie 
odpowiednie środki ostrożności, 
np. umieszczając dziecko w izolat-
ce, by nie zarażało innych.

Grupą szczególnie narażo-
ną na zakażenie chorobą zakaźną 
są niemowlęta zbyt małe, by je 
szczepić. Przykładowo, szczepień 
przeciwko odrze nie zaleca się nie-
mowlętom poniżej 9-12 miesiąca 
życia. W przypadku zachorowania 
na odrę tak małych dzieci, przebieg 

choroby często jest bardzo ciężki 
i konieczna jest hospitalizacja.

Kolejną grupą bardziej nara-
żoną na zachorowanie są osoby 
posiadające obniżoną odporność 
z powodu przebiegu innych cho-
rób lub przyjmowanych leków (np. 
chorzy na nowotwory, choroby 
autoimmunologiczne lub osoby po 
przeszczepie organów).

Trzeba pamiętać o tym, że 
dzieci, które nie były szczepione, 
mogą zarazić się chorobą zakaźną 
od osób, u których nie występują 
widoczne objawy. Nie da się prze-
widzieć, kto może stanowić źródło 
zakażenia.

Podejmując decyzję o opóź-
nieniu lub rezygnacji ze szcze-
pień, jako rodzic przyjmujesz na 
siebie odpowiedzialność w związ-
ku z możliwymi zagrożeniami dla 
zdrowia, a nawet życia dziecka.

Gdy dziecko zachoruje 
i w związku z tym zachodzi ko-
nieczność: wezwania pogotowia 
ratunkowego, transportu karetką 
pogotowia ratunkowego, zgłosze-
nia się na ostry dyżur lub oddział 
ratunkowy w szpitalu, zgłoszenia 

się do prowadzącego lekarza pe-
diatry lub przychodni – ZAWSZE 
musisz poinformować personel 
medyczny, że dziecko nie przeszło 
wszystkich szczepień zalecanych 
w ramach kalendarza szczepień 
dla dzieci w tym wieku.

Kartę przebytych szczepień 
dziecka należy trzymać w zna-
nym i łatwo dostępnym miejscu, 
aby móc szybko - nawet w sytuacji 
stresowej – ustalić, które szczepie-
nie dziecko przebyło.

Poinformowanie personelu 
medycznego o statusie szczepień 
dziecka jest bardzo ważne z dwóch 
powodów:

- podczas badania lekarz bę-
dzie musiał wziąć pod uwagę moż-
liwość, że dziecko zachorowało 
na chorobę, której można zapo-
biegać, stosując szczepienia, np. 
odrę, świnkę, krztusiec czy dyfte-
ryt. Choroby te nadal występują 
i lekarz będzie musiał uwzględnić 
w ocenie stanu dziecka, że może 

Ochronę społeczności przed szerzeniem się chorób zakaźnych, którym zapobiega się poprzez szczepienia, daje wysoka 
wszczepialność. Im więcej rodziców decyduje się na rezygnację ze szczepień ochronnych dzieci, tym większe jest zagrożenie 
rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Rezygnując ze szczepienia dziecka, narażasz na ryzyko nie tylko własne dziecko, ale 
również całą społeczność.
 
Jeżeli wiesz, że dziecko było narażone na ryzyko zakażenia chorobą, której zapobiega się poprzez szczepienia, i nie było 
przeciwko niej szczepione, to zapoznaj się z informacjami o wczesnych oznakach i objawach choroby i natychmiast skorzystaj 
z pomocy lekarskiej, jeśli u dziecka lub innego członka rodziny wystąpiły oznaki lub objawy choroby.
Przed zagraniczną podróżą z dzieckiem skorzystaj z informacji dla osób podróżujących, dostępnych na stronie WHO (www.
who.int/topics/travel), by sprawdzić, jakie choroby mogą stanowić zagrożenie w rejonie, do którego się udajecie i jakie 
szczepienia zapewnią ochronę. Choroby, którym zapobiega się poprzez szczepienia nadal powszechnie występują na świecie. 
Jeżeli wiesz, że chorujesz lub dziecko zachorowało na chorobę, której zapobiega się poprzez szczepienia, nie przenoś zagro-
żenia na inne osoby. W takim stanie nie należy podróżować.

mat. WHO
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Film

Z perspektywy dziecka
15 maja o 18.00 w kinie Nawojka będzie można obejrzeć film „The Florida Pro-
ject”.

 Lipno
 W czwartek 10 maja w godz. 9.30 i 11.00 Zespół Przedszkoli Miejskich 

nr 1 w Lipnie im. Czesława Janczarskiego wystawi w kinie Nawojka spektakl 
„Piękna i Bestia”. Cegiełki o wartości 5 zł można nabyć w sekretariacie przed-
szkola. Dochód zostanie przeznaczony na leczenie pacjentów Kliniki Budzik 
w Warszawie. 

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

 12 maja o 10.00, także w kinie, planowany jest Festiwal Piosenki Dziecięcej 
„Z poezją Doroty Gellner”, organizowany przez Przedszkole Miejskie nr 3. 

 21 czerwca przy PUK Arenie mieszkańcy będą mogli oficjalnie powitać lato, 
biorąc udział w wydarzeniu pod hasłem „Koncert na łące”. Impreza rozpocznie 
się o 18.00. W programie m.in. konkurs na najpiękniejszy wianek, warsztaty 
pieczenia podpłomyków, zabawy i konkursy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół 
Same Suki. Grupa wykonuje muzykę folk. Formacja pojawi się na scenie około 
21.00. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie „Zielona Lipa”.

 Golub-Dobrzyń
 13 maja na Zamku Golubskim odbędzie się XVIII Przegląd Zespołów Lu-

dowych. Jest to cykliczna impreza propagująca kulturę ludową oraz zrzeszająca 
osoby zainteresowane folklorem. Jej celem jest też integracja i wzmocnienie 
tożsamości środowisk wiejskich. Dodatkowym urozmaiceniem będzie konkurs 
sprawnościowy, w którym wezmą udział młodzieżowe drużyny Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Przeprowadzony zostanie w pięciu dyscyplinach, podobnie jak 
w ubiegłym roku: strzelanie z kuszy, bieg (na czas) z taczką, rzut balotem (kostką) 
słomy przy pomocy wideł na odległość, rzut podkową i wyścig na „nartach 
Bolkowych”.

 Wąbrzeźno
 15 maja o 11.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury planowane jest spotkanie, 

podczas którego przedstawiona zostanie „Diagnoza potencjału i zasobów 
kulturalnych Gminy Miasto Wąbrzeźno”. Diagnoza opracowana została przez dr. 
Krzysztofa Stachurę z Uniwersytetu Gdańskiego, jako podsumowanie I części pro-
jektu „Kulturalna bombonierka w Wąbrzeźnie”. Zadanie realizowane przez WDK 
dofinansowane jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach progra-
mu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018.

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

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

 Rypin
 Rypiński Dom Kultury ogłosił II edycję Festiwalu Filmów Amatorskich 

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

 Brodnica
 Od 15 do 17 czerwca w Brodnickim Domu Kultury gościć będą amatorskie 

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Spadkobiercy Chopina
MUZYKA  Od 17 do 20 maja w Szafarni gościć będą młodzi 
artyści, którzy wezmą udział w 26. Międzynarodowym Kon-
kursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Wstęp dla pu-
bliczności jest bezpłatny

Komediodramat w reżyse-
rii Seana Bakera opowiada hi-
storię sześcioletniej Moonee 
i jej zbuntowanej mamy Halley, 
próbujących ułożyć sobie życie 
w tanim motelu na obrzeżach 
Disneylandu. To obraz ukazują-
cy problem ubóstwa z perspek-
tywy dziecka. 

Na ekranie zobaczymy m.in. 
Willema Dafoe („Spiderman”, 
„American Psycho”), który był 
w tym roku nominowany do 
Oscara i Złotego Globu w kate-
gorii „Najlepszy aktor drugopla-
nowany”. 

Bilety kosztują 10 zł. Począ-
tek seansu o godz. 18.00 w kinie 
Nawojka przy ul. Mickiewicza 
33. 

(ToB)

Wydarzenie jest skierowane do 
dzieci i młodzieży. Podczas czte-
rodniowego konkursu w Ośrodku 
Chopinowskim w Szafarni (powiat 
golubsko-dobrzyński) zaprezen-
tuje się ponad pięćdziesięciu mło-
dych pianistów z całego świata. Zo-
staną podzieleni na trzy kategorie 
wiekowe: do 10 lat, do 13 lat oraz 
do 16 lat. Muzyczną rywalizację 
oceni międzynarodowe jury, któ-
remu przewodniczyć będzie prof. 
Andrzej Jasiński.

– Głównym założeniem kon-
kursu jest wczesne odkrycie mło-
dych talentów, a także propagowa-
nie twórczości Fryderyka Chopina 
oraz polskiej kultury wśród dzieci 
i młodzieży w Polsce i poza jej 
granicami – przypominają orga-
nizatorzy. – Szafarnia jako miejsce 
pobytu i muzycznych inspiracji 
nastoletniego Fryderyka Chopina 
stanowi dla uczestników klucz do 
zrozumienia jego muzyki. Konkurs 
z roku na rok cieszy się coraz więk-

szą popularnością. Na przesłucha-
nia przybywają utalentowani mło-
dzi pianiści z tak odległych krajów 
jak: Japonia, Chiny, Stany Zjedno-
czone, Korea Północna, Argentyna, 
Izrael, Australia.

Koncert inauguracyjny odbę-
dzie się w środę 16 maja o 18.00 
w Sali Wielkiej Dworu Artusa w To-
runiu. Zagrają: Jekaterina i Stani-
sław Drzewieccy, którzy wykonają 
utwory m.in. Rachmaninowa, Cho-
pina i Moszkowskiego. 

W czwartek 17 maja w Ośrodku 
Chopinowskim w Szafarni od 9.10 
ruszy część konkursowa, która po-
trwa trzy dni i będzie bezpłatna dla 
publiczności. Zwycięzca w pierw-
szej grupie wiekowej otrzyma 
nagrodę finansową w wysokości 
1500 euro. W pozostałych katego-
riach główna nagroda wyniesie po 
2000 euro. Dodatkowe gratyfikacje 
ufundują m.in. fundacje, uczelnie, 
instytucje oraz sponsorzy. 

Ośrodek Chopinowski zapew-

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

Pierwszy Konkurs Pianistyczny 
w Szafarni odbył się w 1992 roku. 
Inauguracyjna edycja miała zasięg 
ogólnopolski, ale już w kolejnej im-
prezie wzięli udział artyści z Euro-
py i innych kontynentów. Dla wie-
lu z nich konkurs był początkiem 
wspaniałej, muzycznej kariery. 
Wydarzenie do dziś służy wymia-
nie doświadczeń muzycznych, bez 
względu na różnice kulturowe. 

Honorowy patronat nad kon-
kursem objęło m.in. Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. 

(ToB)
fot. internet





Czwartek, 10 maja 2018

10:10 Klan

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 239 - serial  
07:15 Komisariat odc. 76 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?
09:15 Komisarz Alex odc. 140 - serial  
10:10 Klan odc. 3306  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 28 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy  
12:20 Agropogoda  
12:25 Magazyn rolniczy 
12:45 Domy zwierząt odc. 2 - serial 
13:45 Elif odc. 240 - serial 
14:45 Korona królów odc. 77 - serial  
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:47 Wszystko dla pań odc. 39 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3307 
18:30 Korona królów odc. 78 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:30 Program rozrywkowy  
21:00 63. Konkurs Piosenki Eurowizji 
 - Lizbona 2018 - koncert  
23:10 Magazyn kryminalny 997 odc. 10 

05:20 Ukryta prawda odc. 223 - serial 

06:25 Szpital odc. 311 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 30 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 5 s. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 586 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 31 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 485 - serial 

14:55 Szpital odc. 312 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 7 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 6 s. 4 - serial 

18:00 Zabójcza broń odc. 18 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 587 - serial 

20:00 Przypadkowy mąż - komedia 

21:55 Lucyfer odc. 11 s. 2 - serial 

22:55 American Horror Story: Asylum 

 odc. 11 s. 2 - serial 

23:55 Niepokój - thriller 

06:00 Detektywi w akcji odc. 87 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 10 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 11 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 4 s. 5 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 13 - serial  

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 70 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 71 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 5 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 14 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 155 

 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 177 

15:00 Detektywi w akcji odc. 156 

 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 124 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 125 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 412 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 413 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 196 - serial 

21:00 Rob Roy - przygodowy 

23:55 Carrie 2 - horror 

06:00 To moje życie! odc. 286 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 53 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 91 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 30 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 9 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 61 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 31 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 91 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 40 s. 2 - serial 
20:00 Wściekle szybcy - komedia 
22:00 Wielkie kino - komedia 
23:30 [REC] 4: Apokalipsa - horror 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:10 Dezerterzy odc. 79 
 - publicystyczny 
08:45 Informacje kulturalne 
09:00 Fernando i humaniści 
 - obyczajowy 
09:35 Faustyna - biografi czny  
11:00 Nad Niemnem odc. 3 - serial 
12:10 Nad Niemnem odc. 4 - serial 
13:10 Studio Kultura - rozmowy 
13:30 Słoneczny zegar - obyczajowy 
15:30 Co jest w człowieku w środku 
 - psychologiczny 
16:35 Chuligan literacki odc. 79 
 - publicystyczny 
17:15 Czarna suknia - dramat 
18:10 Rzecz Polska odc. 10 
18:25 Inwazja różu. Księżniczki, 
 gwiazdy i Girl Power 
 - dokumentalny 
19:25 Kapitan Kloss - animowany 
19:30 Wspinaczka - animowany 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 100 
20:05 Easy Rider - dramat 
21:50 Scena klasyczna odc. 19 
22:40 Dziennik fi lozofa odc. 133 
22:50 Paa Joe and the lion 
 - dokumentalny 
00:25 Wszystko, co kocham - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 558 - felieton 
06:55 Spadł, umarł, utonął 
 - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 85 
08:40 Ukryte skarby odc. 1 - reportaż 
09:05 Korona królów odc. 5 - serial  
09:40 Korona królów odc. 6 - serial  
10:10 Jak było? odc. 9 - publicystyczny 
10:50 Flesz historii Magazyn 
11:10 Archiwum zimnej wojny odc. 2 
 - dokumentalny  
11:45 Komendant Zagończyk 
 - dokumentalny  
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:30 Sensacje XX wieku odc. 53
 - historyczny  
14:00 Sensacje XX wieku odc. 54
 - historyczny  
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 50 - serial 
15:05 Niezwykła broń odc. 2 - serial  
16:10 Nadzieja z bibuły - dokumentalny 
17:15 Taśmy bezpieki odc. 49 
 - dokumentalny 
17:45 Marszałek Piłsudski odc. 5 
 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 49
 - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 52
 - historyczny 
19:55 Było, nie minęło
 - kronika zwiadowców historii  
20:30 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 1 - dokumentalny 
21:30 Korona królów odc. 7 - serial 
22:05 Korona królów odc. 8 - serial 
22:40 Spór o historię odc. 119
 - historyczny 
23:25 Pokój szybkich randek 
 - obyczajowy 
00:20 Miasto skarbów odc. 7 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Mobilków - serial 
09:00 Na zdrowie 
09:20 Jan Paweł II i cud w Kostaryce 
 - dokumentalny 
09:55 Święty na każdy dzień   
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Przyroda i ludzie - przyrodniczy 
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy - reportaż  
13:20 Bioetyczny detektyw odc. 10 
 - dokumentalny 
13:40 W Solankowej Dolinie - serial 
14:00 Szlif księżnej - obyczajowy  
15:40 Pocztówka z Indii 
 - Dom Matki Teresy z Kalkuty 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Porady medyczne Bonifratrów 
 odc. 7  
17:00 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło”   
17:05 Szansa na dziecko 
 - naprotechnologia - reportaż 
17:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
 - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:00 Msza Święta w intencji 
 Ofi ar katastrofy smoleńskiej  
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec  
20:50 Głos Polski - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Fundusze Europejskie 
 - dostępne dla wszystkich 
 odc. 2- edukacyjny  
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 

05:45 Na dobre i na złe odc. 706 
 - serial 
06:45 Podróże z historią odc. 10
 - historyczny 
07:20 Na sygnale odc. 53 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4649  
11:00 Panorama  
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 52 
11:20 Rodzinka.pl odc. 80 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1859 
 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 130 - serial 
14:00 Tajemnice bliźniąt 
 - dokumentalny 
14:55 Na dobre i na złe odc. 706 
 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła odc. 4 - serial 
18:00 Panorama odc. 3006 
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 81 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 54 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1859 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1860 
 - serial 
20:45 Deutschland 83 odc. 3 
 - serial szpiegowski 
21:40 Zawód: Amerykanin odc. 9 
 - serial 
22:45 Za marzenia odc. 9 - serial 
23:40 Spring Breakers - dramat 

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 4 

07:50 Doradca smaku odc. 39 s. 8 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2246 

10:55 Ukryta prawda odc. 910 - serial  

12:00 Szkoła odc. 562 - serial  

13:00 19+ odc. 263 - serial  

13:30 Szpital odc. 799 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 563 - serial  

16:30 19+ odc. 264 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 911 - serial  

18:00 Szpital odc. 800 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5306 

20:10 Doradca smaku odc. 40 

20:15 Na Wspólnej odc. 2677 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 163 

21:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 17  

22:30 Nie kłam, kochanie - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 677 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 450 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 451 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 32 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 805 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 156 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 722 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2688 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 768 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3629 
16:30 Na ratunek 112 odc. 230 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 220 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2689 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich - serial 
20:05 Nasz nowy dom odc. 117 
21:10 Przyjaciółki odc. 133 - serial 
22:10 Wyjdź za mnie odc. 8 
23:20 Moje córki - melodramat 

21:55 Lucyfer 18:00 Policjantki 
i policjanci

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 16:35 Chuligan literacki 13:30 Sensacje XX wieku

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

Emma prowadzi program radiowy, w którym udziela 
słuchaczom porad sercowych. Prywatnie sposobi 
się do ślubu z Richardem. Jej życie staje na głowie 
z powodu Patricka, mężczyzny, który został porzucony 
przez ukochaną za sprawą programu Emmy. 

Vin Serento jest szefem gangu, który organizuje 
nielegalne wyścigi samochodowe na ulicach 
Los Angeles. Tajny agent Paul White przeniknął 
w struktury organizacji. Ludzie Vina planują napaść 
na szefa mafi i, Juana Carlosa de la Sol. Chcą przejąć 
jego majątek oraz przyćmić jego sławę.

„Wściekle szybcy”
(2015r.) TV Puls 20:00

„Przypadkowy mąż”
(2008r.) TVN 7 20:00



Piątek, 11 maja 2018

17:55 Leśniczówka

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 240 - serial  
07:15 Komisariat odc. 77 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?  
10:10 Klan odc. 3307  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 1 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:40 Domy zwierząt odc. 3 - serial 
13:45 Elif odc. 241 - serial 
14:45 Korona królów odc. 78 - serial  
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:50 Wszystko dla pań odc. 40 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
17:55 Leśniczówka odc. 21 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 22 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 32
21:30 Big Music - quiz odc. 10
22:40 Korzenie odc. 7 - serial 
23:40 Nadzieja - dramat miłosny

05:20 Ukryta prawda odc. 224 - serial 

06:25 Szpital odc. 312 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 31 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 7 s. 2 

 - serial 

09:20 Przepis na życie odc. 6 s. 4 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 587 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 32 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 486 - serial 

14:55 Szpital odc. 313 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 8 s. 2 

 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 7 s. 4 

 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 588 - serial 

20:00 Miłość, szmaragd i krokodyl 

 - przygodowy 

22:15 Bezpieczna przystań 

 - melodramat 

00:35 Strzelec odc. 6 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 88 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 11 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 12 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 5 - serial  

09:00 Detektyw Monk odc. 14 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 72 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 73 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 6 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial 

13:00 Galileo odc. 682 

14:00 Galileo odc. 683 

15:00 Detektywi w akcji odc. 157 

 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 126 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 127 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 413 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 414 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 156 - serial 

22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 193 - serial 

23:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 194 - serial 

06:00 To moje życie! odc. 287 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 54 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 40 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 31 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 62 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator odc. 11 s. 4 
 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 32 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 40 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 41 s. 2 - serial 
20:00 Inferno: Piekielna walka 
 - sensacyjny 
21:55 Protektor - sensacyjny 
23:50 Dorwać Cartera - thriller 
01:55 Dyżur - dokumentalny 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:20 Opieka artystyczna: 
 Wojciech Jerzy Has odc. 7 
08:25 Z podniesionymi rękami 
 - krótkometrażowy 
08:35 Jajko - krótkometrażowy 
08:40 Opieka artystyczna: 
 Wojciech Jerzy Has odc. 7 
08:45 Podróż - krótkometrażowy 
08:55 Kaśka, bimber i motocykl  
 - krótkometrażowy 
09:05 Opieka artystyczna: 
 Wojciech Jerzy Has odc. 7 
09:15 Skrzydła - krótkometrażowy 
09:30 Informacje kulturalne 
09:50 Wahadełko - dramat 
11:00 Kolumbowie odc. 1 - serial 
12:05 Kolumbowie odc. 2 - serial 
13:05 Studio Kultura - rozmowy 
13:25 48. Międzynarodowy 
 Festiwal Muzyki Współczesnej 
 Warszawska Jesień 2005. 
 - koncert w Hali Najwyższych 
 Napięć Instytutu Energetyki 
 w Warszawie 
14:05 Mała sprawa - obyczajowy 
15:05 Pegaz odc. 72 
16:10 Katyń - dramat wojenny 
18:15 Wanda Czełkowska - reportaż 
18:40 Cartier, małe czerwone 
 pudełeczko - dokumentalny 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 99 
20:05 Ptasiek - dramat 
22:10 Tygodnik kulturalny 
22:55 Dziennik fi lozofa odc. 134 

06:50 Był taki dzień odc. 559 - felieton 
07:00 Nadzieja z bibuły - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 86 
08:30 Ukryte skarby odc. 2 - reportaż 
09:00 Korona królów odc. 7 - serial  
09:35 Korona królów odc. 8 - serial  
10:10 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 9 - serial 
10:35 Podróże z historią odc. 37
 - historyczny 
11:10 Taśmy bezpieki odc. 49 
 - dokumentalny  
11:45 Wilno Miłosza - dokumentalny 
12:20 Koło historii odc. 63- historyczny 
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:30 Sensacje XX wieku odc. 49
 - historyczny  
14:00 Sensacje XX wieku odc. 52
 - historyczny  
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 83 - serial 
15:05 Opowieść o Indiach odc. 2 
 - dokumentalny  
16:10 W walce tej nie ulegnę! - reportaż 
16:45 Sople płaczą na 
 ulicy Wawelberga - dokumentalny 
17:20 Feldpost Osten 1942-44 
 - dokumentalny 
17:45 Marszałek Piłsudski odc. 6 
 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 57
 - historyczny 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 58
 - historyczny 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 37 - reportaż 
20:30 Warszawa. 
 Zmartwychwstałe miasto odc. 1 
 - dokumentalny 
21:35 Korona królów odc. 9 - serial 
22:05 Korona królów odc. 10 - serial 
22:40 Szerokie tory odc. 152 

08:00 Informacje dnia  
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
08:45 W Solankowej Dolinie - 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 
 - publicystyczny  
11:00 Odwaga wiary - dokumentalny 
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 6 - serial 
11:45 Nad Jeziorem Malawi 
 - dokumentalny 
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia 
12:20 Uczeń i mistrz - obyczajowy 
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Kościół 24 h - dokumentalny 
14:50 Kartka z kalendarza - muzyczny  
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 Świętość w codzienności 
 - św. Joanna Beretta Molla 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych   
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
 - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
 - publicystyczny  
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia  
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Głos serca odc. 13 - serial 

05:55 Za marzenia odc. 9 - serial 
06:50 Anna Dymna - spotkajmy się 
 - dyskusja 
07:20 Na sygnale odc. 54 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4650  
11:00 Panorama  
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 53 
11:25 Rodzinka.pl odc. 81 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1860 
 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 131 - serial 
14:00 Coś dla Ciebie odc. 149 
 - publicystyczny 
14:25 Zakupy pod kontrolą 
 odc. 7 
14:55 Za marzenia odc. 9 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:15 Czarna Perła odc. 5 - serial 
18:00 Panorama odc. 3007 
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 82 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 55 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1860 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1861 
 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 101 s. 8 - serial 
21:45 Rodzinka.pl odc. 235 - serial 
22:25 La La Poland odc. 3  
23:20 Krąg podejrzanych odc. 10 
 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 4 

07:50 Doradca smaku odc. 40 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2247 

10:55 Ukryta prawda odc. 911 - serial  

12:00 Szkoła odc. 563 - serial  

13:00 19+ odc. 264 - serial  

13:30 Szpital odc. 800 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 564 - serial  

16:30 19+ odc. 265 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 912 - serial  

18:00 Szpital odc. 801 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5307 

20:00 Na skraju jutra - fi lm SF 

22:20 Człowiek o żelaznych pięściach 

 - sensacyjny  

00:20 Kuba Wojewódzki odc. 12 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 678 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 452 
 - serial 
09:30 SuperPies odc. 10  
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 33 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 806 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 157 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 723 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2689 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 769 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3630 
16:30 Na ratunek 112 odc. 231 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 221 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2690 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich odc. 222 
 - serial 
20:05 Dancing with the Stars. 
 Taniec z gwiazdami odc. 83,  
22:40 Szklana pułapka II - sensacyjny 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 22:10 Tygodnik kulturalny 08:00 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

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

Aby uratować ludzkość przed zagładą, armie 
muszą się zjednoczyć i stanąć do bitwy. Wśród 
wojowników jest Bill Cage. Mężczyzna ginie 
podczas walki, zabijając wcześniej jednego 
z obcych. Cage budzi się do życia. Uwięziony 
w pętli czasu przeżywa śmierć na nowo. 

Bohaterka otrzymuje przesyłkę, w której znajduje 
się mapa wiodąca do skarbu. Wkrótce dowiaduje 
się, że w Kolumbii została porwana jej siostra, 
a bandyci żądają zwrotu mapy w zamian za jej 
uwolnienie.

„Miłość, szmaragd i krokodyl”
(1984r.) TVN 7 20:00

„Na skraju jutra”
(2014r.) TVN 20:00
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17:25 Jaka to melodia?

05:55 Sprawa dla reportera 
06:55 Weterynarze z sercem odc. 39 
 - serial 
07:25 Pełnosprawni 
07:50 Rok w ogrodzie  
08:10 Rok w ogrodzie extra  
08:35 Jaka to melodia?  
09:10 Studio Raban odc. 29 
09:35 Rodzinny ekspres odc. 32 
10:00 Zakochaj się w Polsce odc. 68 
10:30 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 6 
 - publicystyczny 
10:40 Trzecia połowa odc. 8 - serial  
11:10 Wróżka z getta - dokumentalny 
11:40 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 32   
12:35 Biały Kieł II - legenda 
 białego wilka odc. 2 s. 1 
 - przygodowy 
14:25 Okrasa łamie przepisy odc. 182 
15:05 Wojenne dziewczyny odc. 21 
 - serial  
15:55 Korona królów odc. 75 - serial  
16:25 Korona królów odc. 76 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
17:55 Od Opola do Opola odc. 5,  
18:55 Orły Nawałki odc. 5 - serial 
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:10 Sport 
20:30 Program rozrywkowy  
21:00 63. Konkurs Piosenki Eurowizji 
 - Lizbona 2018 - koncert  
00:40 Krzysztof Głowacki 
 - Santander Silgado Boks  

05:30 Ukryta prawda odc. 225 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy  

08:40 Przyjaciele odc. 37 - serial 

09:10 Przyjaciele odc. 38 - serial 

09:40 Przyjaciele odc. 39 - serial 

10:10 Przepis na życie odc. 3 s. 4 

 - serial 

11:10 Przepis na życie odc. 4 s. 4 

 - serial 

12:10 Zabójcza broń odc. 15 - serial 

13:10 Zabójcza broń odc. 16 - serial 

14:10 Zabójcza broń odc. 17 - serial 

15:10 Zeus i Roksana - komedia 

17:20 Tatastrofa - komedia 

19:00 Podróż przedślubna - komedia 

21:20 Wielbicielka - thriller 

23:00 Ocean’s 13 - komedia kryminalna 

01:40 Moc magii odc. 126   

06:00 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 39 - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 40 - serial 
06:55 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 41 - serial 
07:30 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 42 - serial 
07:55 Tom i Jerry Show odc. 9 - serial 
08:25 Tom i Jerry Show odc. 10 - serial 
08:55 Tom i Jerry Show odc. 11 - serial 
09:30 Mała Syrenka: Dzieciństwo Ariel 
 - animowany 
11:05 Policjantki i policjanci odc. 410 
 - serial 
12:05 Policjantki i policjanci odc. 411 
 - serial 
13:05 Policjantki i policjanci odc. 412 
 - serial 
14:05 STOP Drogówka odc. 178 
15:05 Dziewczyna kontra potwór 
 - komedia 
17:00 Policjantki i policjanci odc. 413 
 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 414 
 - serial 
19:00 Galileo odc. 684 
20:00 Mecenas Lena Barska odc. 16 
 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 195 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 196 - serial 
23:10 Pod kluczem - dramat 
01:25 STOP Drogówka odc. 178 

06:00 Skorpion odc. 12 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 58 s. 3 

07:50 Tajemnice medyczne odc. 20 

 - serial 

08:50 Tajemnice medyczne odc. 21 

 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 89 s. 2 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 90 s. 2 - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 91 s. 2 - serial 

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 40 s. 2 - serial 

13:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 41 s. 2 - serial 

14:30 Najśmieszniejsi odc. 10 - kabaret 

15:45 Junior - komedia 

17:55 Zabójcza - sensacyjny 

20:00 Rambo II - sensacyjny 

22:00 Brick Mansions. Najlepszy 

 z najlepszych - sensacyjny 

23:50 Wściekle szybcy - komedia 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 21 - serial 

09:05 Historia festiwali opolskich odc. 3 

09:50 Którędy po sztukę 

 - publicystyczny 

10:05 Odyseja fi lmowa odc. 11 - serial 

11:25 Akcja pod Arsenałem 

 - dramat wojenny 

13:10 Blok. Muzyka odc. 4 

 - dokumentalny 

14:05 Wydarzenie aktualne - reportaż 

14:25 Pokój dziecinny - obyczajowy 

15:55 Wydarzenie aktualne - reportaż 

16:20 Liga dżentelmenów - komedia 

18:20 Dranie w kinie odc. 28 

19:00 Legendy rocka odc. 58 - serial 

19:25 Legendy rocka odc. 64 - serial 

20:00 Tajemnica Filomeny 

 - biografi czny 

21:50 Elektrosonda  

22:45 Ukochany syn Ziemi - dramat 

01:15 Tajemnica Filomeny 

 - biografi czny

06:50 Był taki dzień odc. 560 - felieton 
07:00 Kazimierz Mikulski 
 - na granicy snu i groteski 
 - dokumentalny 
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 10
08:30 Podwodna Polska odc. 30 
 - reportaż 
09:00 Do przerwy 0:1 odc. 7 - serial 
09:35 Polki nad Londynem 
 - dokumentalny 
10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 176 
10:35 Wielki test z historii. 
 II wojna światowa - quiz 
12:20 Sprint przez historię 
 Przemysława Babiarza odc. 4 
12:50 Złoto Jukonu odc. 1 - serial 
13:55 Szerokie tory odc. 85 
14:30 Wielka gra odc. 84
15:35 Spór o historię odc. 182
 - historyczny 
16:15 Listy z Reims - dokumentalny 
16:50 Bitwa pod Łowczówkiem 1914 
 - dokumentalny 
17:20 Marzyciele odc. 2 - serial 
17:55 U Pana Boga w ogródku odc. 8 
 - serial 
18:50 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 1 - dokumentalny  
19:55 Było, nie minęło - ekstra odc. 11
 - historyczny 
20:30 Ekstradycja odc. 4 s. 3 - serial 
21:40 Koło historii odc. 61- historyczny 
22:15 Historia świata według 
 Andrew Marra odc. 2 
 - dokumentalny 
23:20 Sen o Warszawie - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych   
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień   
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 Kropelka radości 
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
 - publicystyczny  
12:50 Porady medyczne Bonifratrów   
13:20 Siódmy sakrament   
13:45 Ocalić od zapomnienia Cykl 
 - reportaży  
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Głos serca odc. 13 - serial  
14:40 „Będę jej głównym Patronem” 
 - Andrzej Bobola 1809 r. 
 - dokumentalny 
15:25 Kartka z kalendarza - muzyczny  
15:30 Wierzę w Boga   
15:45 Spotkania z ekologią odc. 17 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
 - publicystyczny  
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza   
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Brat naszego Boga - spektakl 

05:40 Koło fortuny  
06:20 Na sygnale odc. 189 - serial 
06:50 Barwy szczęścia odc. 1857 
 - serial 
07:15 Barwy szczęścia odc. 1858 
 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4665  
10:40 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 68 
10:55 M jak miłość odc. 1370 - serial 
11:55 M jak miłość odc. 1371 - serial 
12:50 Bake off - Ale ciacho! odc. 42 
14:00 Familiada  
14:35 Koło fortuny  
15:20 XVIII Mazurska Noc Kabaretowa 
 Mrągowo 2016 odc. 2 - kabaret 
16:20 Rodzinka.pl odc. 235 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę  
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 101 s. 8 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
18:40 Postaw na milion  
19:35 Lajk! odc. 18 
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka odc. 23
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 136 
 - quiz 
21:35 Riviera odc. 9 - serial 
22:25 Rodzinka.pl odc. 235 - serial 
23:00 Deutschland 83 odc. 3 
 - serial szpiegowski 
23:55 Czarne złoto - przygodowy 

05:35 Mango - Telezakupy  

07:50 Wyjątkowa chwila odc. 4  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1074 

11:00 Na Wspólnej odc. 2674 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2675 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2676 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2677 - serial  

12:50 Ugotowani odc. 10 s. 13  

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

14:50 MasterChef Junior odc. 9 s. 3   

16:20 Efekt domina odc. 1 s. 5 

16:55 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 17  

17:55 Tu się gotuje! odc. 9 s. 2  

18:00 36,6 °C odc. 12 s. 3 

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5308 

20:00 Miss Agent II: uzbrojona i urocza 

 - komedia kryminalna 

22:20 Bridget Jones - w pogoni 

 za rozumem - komedia 

00:45 Na skraju jutra - fi lm SF 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:20 Piękna i bestia - animowany 

09:10 My3 odc. 45 - dla dzieci i młodzieży 

09:40 My3 odc. 46 - dla dzieci i młodzieży 

10:05 Ewa gotuje odc. 333 

10:35 Ewa, ugotuj nam to odc. 4 

10:40 Nasz nowy dom odc. 78 

11:40 Wyjdź za mnie odc. 8  

12:40 Top chef odc. 78  

14:10 Umów się ze mną. Take me out 

 odc. 10  

15:45 XII Płocka Noc Kabaretowa 

 - kabaret  

17:45 SuperPies odc. 11 

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 68 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich - serial 

20:05 Epoka lodowcowa II: Odwilż 

 - animowany 

22:00 Wilk z Wall Street - biografi czny 

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

08:00 Wszystkie 
stworzenia duże i małe

10:00 Okrasa łamie 
przepisy

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

Po czasie spędzonym na bezrobociu Jordan Belfort 
zakłada fi rmę Stratton Oakmont, która wkrótce 
zaczyna przynosić ogromne zyski. Sukces daje mu 
władzę i poczucie bezkarności. Jordan korumpuje, 
nagina prawo, dokonuje malwersacji. W końcu 
zaczyna popełniać błędy.

John Rambo odsiaduje wyrok. Jego dawny 
dowódca, pułkownik Trautman, pomaga mu 
odzyskać wolność. Zadaniem komandosa 
będzie uwolnienie amerykańskich jeńców nadal 
przetrzymywanych w Wietnamie.

„Rambo II”
(1985r.) TV Puls 20:00

„Wilk z Wall Street”
(2013r.) Polsat 22:00



Niedziela, 13 maja 2018

05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3307  
06:05 Słownik polsko@polski 
 - edukacyjny 
06:35 Wojskopolskie.pl 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach  
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Jaka to melodia?  
09:15 Ziarno odc. 661 
09:45 Gen innowacyjności odc. 5 
10:05 Weterynarze z sercem 
 odc. 40 - serial 
10:40 Leśniczówka odc. 21 - serial  
11:05 Leśniczówka odc. 22 - serial  
11:35 Spotkanie ze świętym odc. 5 
11:50 Między ziemią a niebem 
12:00 Regina Coeli  
12:15 Między ziemią a niebem 
12:45 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 6 - publicystyczny 
13:00 Błękitna Planeta II odc. 2 
 - serial 
14:05 Sonda II odc. 84 
14:35 Droga do Rosji 
 - magazyn piłkarski 
15:55 Korona królów odc. 77 - serial  
16:25 Korona królów odc. 78 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:30 Big Music - quiz odc. 10 
18:40 Jaka to melodia?  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 22 - serial 
21:05 Dzień z życia blondynki 
 - komedia 
22:50 Od Opola do Opola odc. 5  
23:45 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 6 - publicystyczny 

06:00 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 41 - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 42 - serial 

06:55 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 43 - serial 

07:30 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 44 - serial 

07:55 Tom i Jerry Show odc. 11 - serial 

08:25 Tom i Jerry Show odc. 12 - serial 

08:55 Space Chimps 2 - animowany 

10:35 Galileo odc. 683 

11:35 Galileo odc. 684 

12:45 Mali agenci - komedia sensacyjna 

14:40 Asteriks i Obeliks: Osiedle bogów 

 - animowany 

16:30 Załoga - przygodowy 

19:00 Galileo odc. 685 

20:00 Chappie - sensacyjny 

22:30 Mecenas Lena Barska 

 odc. 16 - serial 

23:35 Ruiny - horror 

05:55 Skorpion odc. 13 s. 2 - serial 

06:45 Przygody Merlina 

 odc. 1 s. 3 - serial 

07:40 Najśmieszniejsi odc. 10 - kabaret 

08:30 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 8 s. 5 - serial 

09:05 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 9 s. 5 - serial 

09:45 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 10 s. 5 - serial 

10:25 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 6 

11:00 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 7 

11:35 Junior - komedia 

13:45 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fantastyczny 

15:00 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fantastyczny 

16:20 Wyznania małoletniej 

 gwiazdy Inny 

18:00 Ace Ventura: zew natury 

 - komedia 

20:00 Szybko i wściekle - sensacyjny 

22:25 Linia ryzyka - sensacyjny 

00:10 Uwikłana odc. 10 - serial 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 22 - serial 

09:05 Satiesfi kcje. Wędrówki 

 z Erikiem Satiem - dokumentalny 

10:10 Trzeci punkt widzenia odc. 236 

 - publicystyczny 

10:40 Baczyński - biografi czny 

12:00 Ojcowizna - obyczajowy 

13:15 Chuligan literacki odc. 80 

 - publicystyczny 

13:45 Nienasyceni odc. 24 

 - publicystyczny 

14:20 Triumf czasu i rozczarowania 

16:50 Rzecz Polska odc. 1 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 519 

18:05 Siedem czerwonych róż, 

 czyli Benek Kwiaciarz o sobie 

 i o innych - komedia 

19:30 Królowie nocy, czyli od Paradisu 

 do Domu Chłopa - dokumentalny 

20:30 Obce ciało - melodramat 

22:35 Pilecki. Droga do wolności  

23:45 Trzeci punkt widzenia odc. 236 

 - publicystyczny 

00:25 Jestem Kuba - dokumentalny 

06:50 Był taki dzień odc. 561 - felieton 

06:55 Wideoteka dorosłego człowieka 

 odc. 72

07:30 Ewa Demarczyk Recital 

08:15 Zwykły, święty człowiek 

 - dokumentalny 

09:25 Siedlisko odc. 8 - serial 

10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 178 

10:55 Źródła naszej cywilizacji odc. 2 

 - dokumentalny 

12:00 Dzikie Chiny odc. 2 - serial 

12:55 Podróże z historią odc. 37

 - historyczny  

13:35 Afryka - serial 

14:35 Szerokie tory odc. 117  

15:15 Dodek na froncie - komedia 

16:50 Wielka gra odc. 85 

17:50 Ex libris Magazyn 

18:20 U Pana Boga w ogródku 

 odc. 9 - serial 

19:05 Warszawa. Zmartwychwstałe 

 miasto odc. 1 - dokumentalny  

20:10 Miasto 44  - wojenny  

22:25 Wielki test. Giganci ducha - quiz 

23:50 Do domu - obyczajowy 

00:55 Hipoteza  - krótkometrażowy 

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień   
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza   
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
 - publicystyczny  
10:40 Fatima - znak nadziei - reportaż  
11:20 Wywiad z Rektorem 
 Sanktuarium Fatimskiego 
 Ks. Carlosem Cabecinhas 
11:40 Kartka z kalendarza - muzyczny 
11:45 Mój brat papież 
12:00 Regina Coeli 
 z Ojcem świętym Franciszkiem  
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:30 Zawierz się Niepokalanej 
 - reportaż 
15:00 Chłopcy z Namugongo 
 - dokumentalny 
15:40 Gospodarcze fi lary niepodległości 
 odc. 4 - dokumentalny  
16:00 Informacje dnia 
16:10 - koncert życzeń - muzyczny  
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Retrospekcja - publicystyczny  
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia 
21:40 Cuda Jezusa odc. 7 - serial 
22:35 Kartka z kalendarza - muzyczny 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 

05:40 Koło fortuny  

06:15 Barwy szczęścia odc. 1859 

 - serial 

06:50 Barwy szczęścia odc. 1860 

 - serial 

07:20 Barwy szczęścia odc. 1861 

 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4669  

10:40 W poszukiwaniu nowej Ziemi 

 odc. 1 - dokumentalny 

11:40 Droga do Rosji odc. 7 piłkarski 

12:20 Kocham Cię, Polsko! 

 odc. 136 - quiz 

14:00 Familiada  

14:35 Koło fortuny  

15:20 Różowa Pantera II 

 - komedia kryminalna 

17:10 Na dobre i na złe odc. 706 

 - serial 

18:00 Panorama  

18:20 Pogoda  

18:25 Sport-telegram 

18:35 Za marzenia odc. 9 - serial 

19:30 Zakupy pod kontrolą 

 odc. 8 poradnikowy 

20:05 Czarne złoto - przygodowy 

22:25 Wielkie uwodzenie - komedia

05:45 Mango - Telezakupy  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1075 

11:00 Co za tydzień odc. 849 

11:45 Iron Majdan odc. 9

12:45 Diagnoza odc. 12 s. 2 - serial  

13:45 Druga szansa odc. 9 s. 5 - serial  

14:45 36,6 °C odc. 12 s. 3 

15:50 Historia Kopciuszka - komedia 

17:50 Wyjątkowa chwila odc. 5 

18:00 Ugotowani odc. 7 s. 12 

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5309 

20:00 MasterChef Junior odc. 10 s. 3 

21:35 Ścigana - sensacyjny 

23:35 Drużyna potępionych 

 - sensacyjny 

01:35 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 17  

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
07:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 1 - serial 
08:10 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 2 - serial 
08:40 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 3 - serial 
09:10 Smerfy: Legenda 
 Smerfnej Doliny - animowany 
09:40 Księżniczka i żaba - animowany 
11:45 Doktor Dolittle: W pogoni 
 za błahostkami - komedia 
13:40 Epoka lodowcowa II: Odwilż 
 - animowany  
15:30 Wall-E - animowany 
17:35 Nasz nowy dom odc. 117 
18:40 Aż chce się żyć odc. 4 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Państwo w państwie odc. 272 
 - publicystyczny 
20:00 W rytmie serca odc. 25 - serial 
21:05 Kabaret na żywo odc. 40 
 - kabaret 
23:10 Bezwstydny Mortdecai 
 - komedia sensacyjna 
01:25 Exodus: Bogowie i królowie 
 - przygodowy

05:45 Ukryta prawda odc. 226 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy  

08:55 Biuro odc. 1 - serial 

09:25 Biuro odc. 2 - serial  

09:55 Przepis na życie odc. 5 s. 4 - serial 

10:55 Przepis na życie odc. 6 s. 4 - serial 

11:55 Przepis na życie odc. 7 s. 4 - serial 

12:55 Zabójcza broń odc. 18 - serial 

13:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 2 - serial 

14:55 Miłość, szmaragd i krokodyl 

 - przygodowy 

17:10 Książę i ja III: Królewski 

 miesiąc miodowy - komedia 

19:00 Lucyfer odc. 11 s. 2 - serial 

20:00 Szeregowiec Ryan  - wojenny 

23:25 Strzelec odc. 7 - serial 

00:30 Strumień - obyczajowy 

09:55 Przepis na życie 10:35 Galileo

08:30 Co ludzie powiedzą? 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:25 Siedlisko

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 08:10 Jeźdźcy smoków

Brytyjski arystokrata Mortdecai pracuje w galerii 
sztuki, para się kradzieżami. W zamian za swobodę 
działania pomagaja w walce z nielegalnym handlem 
dziełami sztuki. Pewnego dnia wpada na trop obrazu 
Goi, który zawiera wskazówki pozwalające przejąć 
konto bankowe ze zrabowanym złotem. 

Mallory jest tajną agentką. Za pośrednictwem 
przełożonego, Mallory otrzymuje zlecenie uwolnienia 
zakładnika. Akcja kończy się powodzeniem. Chwilę 
potem zostaje wysłana do Dublina. Wkrótce orientuje 
się, że stała się niewygodna dla mocodawców, 
którzy chcą ją zabić.

„Ścigana”
(2011r.) TVN 21:35

„Bezwstydny Mortdecai”
(2015r.) Polsat 23:10
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18:00 Klan

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 241 - serial  
07:20 Komisariat odc. 78 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 59 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:50 24 godziny w Australii 
 - czas po monsunie 
 - dokumentalny 
13:50 Elif odc. 242 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy odc. 182  
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Leśniczówka odc. 21 - serial  
16:15 Leśniczówka odc. 22 - serial  
16:45 Zapowiedź Teleexpressu  
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3308 
18:30 Korona królów odc. 79 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Alibi - spektakl 
22:00 Warto rozmawiać 
 - publicystyczny  
23:05 Harry i Meghan: nowoczesne 
 love story - dokumentalny 

05:20 Ukryta prawda odc. 227 - serial 

06:25 Szpital odc. 313 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 32 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 7 s. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 588 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 33 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 487 - serial 

14:55 Szpital odc. 314 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 4 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 589 - serial 

20:00 Niepokój - thriller 

22:15 Biuro odc. 3 - serial 

22:50 Biuro odc. 4 - serial 

23:25 Obecność - horror 

06:00 Detektywi w akcji odc. 89 - serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 12 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 13 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 6 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 74 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 75 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 7 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 16 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 158 
 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 178 
15:00 Detektywi w akcji odc. 159 
 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 128 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 129 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 414 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 415 
 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 197 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 12 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 13 - serial 
22:00 Galileo odc. 684 
23:00 Galileo odc. 685 
00:05 Megawąż - horror 

06:00 To moje życie! odc. 288 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 55 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 41 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 32 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 63 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 33 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 41 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42 s. 2 - serial 
20:00 Następny - sensacyjny 
21:55 Rambo II - sensacyjny 
23:50 Linia ryzyka - sensacyjny 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Rzecz Polska Cykl - reportaży 

08:30 Którędy po sztukę 

 - publicystyczny 

08:45 Katyń - dramat wojenny 

11:00 Kolumbowie odc. 3 - serial 

12:10 Kolumbowie odc. 4 - serial 

13:15 Studio Kultura - rozmowy 

13:30 Wsteczny bieg - obyczajowy 

14:50 Kaprysy Łazarza - komedia 

15:55 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 519 

16:45 Smak curry - melodramat 

18:40 Z pogranicza cudu 

 - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Blok. Literatura odc. 5 

 - dokumentalny 

21:00 Obce ciało - melodramat  

23:10 Pierwsze fi lmy 

 mistrzów dokumentu odc. 8 

23:15 Jak co dzień...  

 - krótkometrażowy 

23:25 Uwertura  - krótkometrażowy 

23:35 Pierwsze fi lmy 

 mistrzów dokumentu odc. 8 

23:37 Urząd  - krótkometrażowy 

06:50 Był taki dzień odc. 562 - felieton 
07:00 W walce tej nie ulegnę! - reportaż  
07:35 Polki nad Londynem 
 - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 87 
08:40 Ukryte skarby odc. 3 - reportaż 
09:10 Korona królów odc. 9 - serial  
09:40 Korona królów odc. 10 - serial  
10:20 Złoto Jukonu odc. 1 - serial  
11:15 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 37 - reportaż 
11:50 Po własnym pogrzebie - wojenny 
13:15 Sensacje XX wieku odc. 57
 - historyczny  
13:50 Sensacje XX wieku odc. 58
 - historyczny  
14:20 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 35 - serial 
14:45 Józef Rymer - pierwszy 
 wojewoda śląski - dokumentalny 
15:15 Spór o historię odc. 32
 - historyczny 
15:55 Afryka odc. 4 - serial 
16:55 Ex libris 
17:25 Flesz historii 
17:45 Marszałek Piłsudski odc. 7 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 98
 - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 99
 - historyczny 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
20:30 Największe oblężenia 
średniowiecza odc. 2 - dokumentalny 
21:25 Korona królów odc. 11 - serial 
22:00 Korona królów odc. 12 - serial 
22:35 Piwko dla Niedźwiedzia 
 - dokumentalny 
23:40 Jurek - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
09:30 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii Cykl - reportaży 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Młodzi Światu Cykl - reportaży 
11:45 Izba Pamięci 
 Pułkownika Kuklińskiego 
 - reportaż 
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień   
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia 
12:20 Hej ustrońskie Gróniczki 
 - koncert 
13:15 - koncert życzeń - muzyczny  
14:05 Bieg życia - obyczajowy 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury - reportaż  
16:55 Świadkowie - serial kryminalny  
17:20 Święty na każdy dzień   
17:25 Kartka z kalendarza - muzyczny  
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w Sanktuarium Matki Bożej 
 Fatimskiej w Zakopanem 
 na Krzeptówkach  
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Dziesięć przykazań odc. 73 
 - serial  
23:00 Żywe kamienie - dokumentalny 

05:25 Koło fortuny  
06:15 Mango - Telezakupy  
07:00 Coś dla Ciebie odc. 139 
 - publicystyczny 
07:20 Na sygnale odc. 55 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4651  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 54 
11:25 Rodzinka.pl odc. 82 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1861 
 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 132 - serial 
14:00 W poszukiwaniu nowej Ziemi 
 odc. 1 - dokumentalny 
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 101 s. 8 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 83 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 56 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1861 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1862 
 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 35 
20:50 M jak miłość odc. 1372 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:50 Za marzenia odc. 10 - serial 
22:50 Tylko jedno spojrzenie 
 odc. 2 - serial 
23:55 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 289 s. 14 - serial 

05:50 Uwaga! odc. 5309 

06:15 Mango - Telezakupy  

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 11 s. 2  

07:55 Akademia ogrodnika odc. 11 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2248 

10:55 Tu się gotuje! odc. 9 s. 2 

11:00 Ukryta prawda odc. 912 - serial  

12:00 Szkoła odc. 564 - serial  

13:00 19+ odc. 265 - serial  

13:30 Szpital odc. 801 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 565 - serial  

16:30 19+ odc. 266 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 913 - serial  

18:00 Szpital odc. 802 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5310 

20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej odc. 2678 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 164  

21:30 Druga szansa odc. 10 s. 5 - serial  

22:30 Iron Majdan odc. 10  

23:35 Ścigana - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 679 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 453 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 454 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 34 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 807 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 158 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 724 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2690 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 770 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3631 
16:30 Na ratunek 112 odc. 232 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 222 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2691 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 216 - serial 
20:05 Exodus: Bogowie i królowie 
 - przygodowy  
23:20 Detonator - thriller 

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

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:45 Katyń 18:50 Sensacje XX wieku

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

Nastoletni Kale Brecht, skazany na trzy miesiące 
aresztu domowego, podgląda sąsiadów. W tym 
czasie okolica jest terroryzowana przez mordercę. 
Chłopak rozpoczyna prywatne śledztwo.

Egipt, XIII w. p.n.e. Sytuacja Hebrajczyków 
się pogarsza. Bóg powierza Mojżeszowi misję 
oswobodzenia ich z niewoli. Ponieważ Ramzes 
odrzuca prośby o uwolnienie ludu, na kraj spada 
dziesięć plag.

„Exodus: Bogowie i królowie”
(2014r.) Polsat 20:05

„Niepokój”
(2007r.) TVN 7 20:00



Wtorek, 15 maja 2018

18:30 Korona królów

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 242 - serial  
07:20 Komisariat odc. 1 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?  
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 32 
10:10 Klan odc. 3308  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 60 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 To się opłaca 
12:45 24 godziny w Brazylii 
 - dokumentalny 
13:45 Elif odc. 243 - serial 
14:45 Korona królów odc. 79 - serial  
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:35 Pogoda  
15:40 Wiktoria odc. 1 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3309 
18:30 Korona królów odc. 80 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:30 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 5 - serial 
21:50 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 9 - serial 
22:50 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 8 - serial 
23:50 Labirynt odc. 3 - serial 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1135 - serial 

06:25 Szpital odc. 314 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 33 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 589 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 34 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 488 - serial 

14:55 Szpital odc. 315 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 9 s. 4 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 590 - serial 

20:00 Gra o przeżycie - sensacyjny 

22:05 Szeregowiec Ryan  - wojenny

06:00 Detektywi w akcji odc. 90 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 13 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 1 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 7 - serial  

09:00 Detektyw Monk odc. 16 - serial  

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 76 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 77 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 8 - serial  

12:00 Detektyw Monk odc. 1 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 160 

 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 99 

15:00 Detektywi w akcji odc. 161 

 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 130 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 131 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 415 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 416 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 198 - serial 

21:00 Prawo zemsty - thriller 

23:25 Rob Roy - przygodowy

06:00 To moje życie! odc. 289 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 56 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 33 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 64 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 34 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 s. 2 - serial 
20:00 Zabójczy cel - thriller 
21:55 Szybko i wściekle - sensacyjny 
00:05 Hooligans III - sensacyjny 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Wydarzenie aktualne - reportaż 

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Smak curry - melodramat  

11:00 Kolumbowie odc. 5 - serial 

12:10 Syzyfowe prace odc. 1 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

13:30 Gracze - sensacyjny 

15:20 Wniebowzięci - komedia 

16:10 Tygodnik kulturalny 

17:05 Wichry Kołymy - biografi czny 

19:00 Pani Nikifor - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Przygoda - spektakl 

21:30 Dezerterzy odc. 80 

 - publicystyczny 

22:05 Dziennik fi lozofa odc. 136 

22:15 W drodze do domu 

 - komediodramat 

23:50 Pornografi a - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 563 - felieton 
07:00 Nowa Huta walczy 
 - dokumentalny 
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 88 
08:30 Ukryte skarby odc. 4 - reportaż 
09:00 Korona królów odc. 11 - serial  
09:35 Korona królów odc. 12 - serial  
10:05 Feldpost Osten 1942-44 
 - dokumentalny  
10:30 Dodek na froncie - komedia  
12:20 Marzyciele odc. 2 - serial  
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:25 Sensacje XX wieku odc. 98
 - historyczny  
13:55 Sensacje XX wieku odc. 99
 - historyczny  
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 36 - serial 
15:25 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 2 
 - dokumentalny  
16:25 Filmoteka Małopolska odc. 67 
 - dokumentalny 
17:10 Archiwum zimnej wojny odc. 3 
 - dokumentalny 
17:45 Marszałek Piłsudski odc. 8 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 100
 - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 164
 - historyczny 
19:55 Jak było? odc. 10 - publicystyczny 
20:35 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
21:00 Klub profesora Tutki odc. 9 - serial 
21:20 Korona królów odc. 13 - serial 
21:50 Korona królów odc. 14 - serial 
22:30 Niosła go Polska - dokumentalny 
00:00 Wszystko, co kocham - dramat 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Chłopcy z Namugongo 
 - dokumentalny  
09:50 Młodzi Światu Cykl - reportaży  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
 - publicystyczny  
10:45 Zew natury - reportaż  
11:05 Mocni w wierze   
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 W góreckim domku ogrodnika 
 - reportaż 
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia 
12:20 Papież Polak do Rodaków - serial  
13:20 Błogosławiona Juta. 
 Kobieta średniowiecza 
 - dokumentalny 
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Dziesięć przykazań odc. 73 
 - serial  
14:50 Joanna d’Arc - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial  
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
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 - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Odnaleźć drogę - obyczajowy 

05:25 Koło fortuny  
06:05 M jak miłość odc. 1372 - serial 
07:00 Program ekumeniczny  
07:20 Na sygnale odc. 56 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4652  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 55 
11:25 Rodzinka.pl odc. 83 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1862 
 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 133 - serial 
14:00 Cuda z odzysku - urządź 
 mieszkanie za darmo odc. 1  
14:55 M jak miłość odc. 1372 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 84 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 57 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1862 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1863 
 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 10 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1373 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
23:00 Kiedy Harry poznał Meghan 
 - ślub, jakiego nie było 
 - dokumentalny 

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 4 

07:50 Doradca smaku 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2249 

10:55 Ukryta prawda odc. 913 - serial  

12:00 Szkoła odc. 565 - serial  

13:00 19+ odc. 266 - serial  

13:30 Szpital odc. 802 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 566 - serial  

16:30 19+ odc. 267 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 914 - serial  

18:00 Szpital odc. 803 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5311 

20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej odc. 2679 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 165

21:30 Diagnoza odc. 13 s. 2 - serial  

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 13 s. 12

23:30 Superwizjer odc. 1131 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 680 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 455 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 458 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 35 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 808 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 159 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 725 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2691 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 771 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3632 
16:30 Na ratunek 112 odc. 233 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 223 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2692 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 224 - serial 
20:10 G.I. Joe: czas Kobry - sensacyjny 
22:45 Adrenalina - sensacyjny 
00:40 Nie zadzieraj z fryzjerem 
 - komedia 

06:25 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 16:10 Tygodnik kulturalny 07:55 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

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

Detektyw Stillwell i jego partner Storm Anderson 
rozpoczynają śledztwo w sprawie serii morderstw 
dokonanych na prostytutkach. Głównym podejrzanym 
o popełnienie zbrodni jest seryjny morderca Lazerus.

Mason jest włóczęgą. Gdy traci dwie najbliższe mu 
istoty, załamuje się. Idąc bez celu ulicami, nieomal 
wpada pod ciężarówkę. Nieznajomy ratuje go 
w ostatniej chwili. Mason dostaje od niego wizytówkę 
z nazwiskiem człowieka, który może zapewnić mu 
dobrze płatną pracę. Udaje się pod wskazany adres.

„Gra o przeżycie”
(1994r.) TVN 7 20:00

„Zabójczy cel”
(2008r.) TV Puls 20:00



Środa, 16 maja 2018

18:30 Korona królów

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 243 - serial  
07:15 Komisariat odc. 2 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?  
09:15 Wojenne dziewczyny odc. 22 
 - serial  
10:10 Klan odc. 3309  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 2 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:50 24 godziny w Indiach 
 - dokumentalny 
13:50 Elif odc. 244 - serial 
14:45 Korona królów odc. 80 - serial  
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Wiktoria odc. 2 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3310 
18:30 Korona królów odc. 81 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Trzecia połowa odc. 9 - serial 
20:35 Liga Europy UEFA Piłka nożna  
20:40 Liga Europy UEFA Piłka nożna  
23:15 Orły Nawałki odc. 5 - serial  
23:40 Ocaleni odc. 8

05:20 Ukryta prawda odc. 228 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 91 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 34 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie odc. 9 s. 4 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 590 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 35 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 489 - serial 

14:55 Szpital odc. 316 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 10 s. 4 

 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 4 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 591 - serial 

20:00 Kroll - sensacyjny 

22:10 Olimp odc. 1 - serial 

23:10 42: Prawdziwa historia 

 amerykańskiej legendy 

 - biografi czny 

06:00 Detektywi w akcji odc. 91 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 1 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 2 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 8 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 1 - serial  

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 78 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 79 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 9 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 2 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 162 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 100 

15:00 Detektywi w akcji odc. 163 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 132 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 133 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 416 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 417 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 199 - serial 

21:00 Krwawe igrzyska - sensacyjny 

23:10 Pod kluczem - dramat 

06:00 To moje życie! odc. 290 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 57 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 34 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 11 - serial  
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 65 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 35 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
20:00 Patrol - sensacyjny 
22:50 Arena - thriller 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Dzika muzyka odc. 17 

 - muzyczny 

08:45 Informacje kulturalne 

09:00 Wichry Kołymy - biografi czny  

11:00 Syzyfowe prace odc. 2 - serial 

12:10 Syzyfowe prace odc. 3 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

13:30 Portret podwójny - obyczajowy 

15:30 Dranie w kinie odc. 28 

16:15 Dracula - horror 

18:10 Czarna skrzynka - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Ziemia i cień - dramat 

21:45 Pegaz odc. 73 

22:50 Dziennik fi lozofa odc. 137 

23:05 Jedna scena odc. 19 

23:20 Zero - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 564 - felieton 
07:00 - dokumentalny - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 89 
08:35 Ukryte skarby odc. 5, - reportaż  
09:05 Korona królów odc. 13 - serial  
09:35 Korona królów odc. 14 - serial  
10:15 Dzikie Chiny odc. 2 - serial  
11:15 Spór o historię odc. 10
 - historyczny 
11:50 Opowieść o Indiach odc. 3 
 - dokumentalny 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:40 Sensacje XX wieku odc. 100 
 - historyczny  
14:05 Sensacje XX wieku odc. 164 
 - historyczny  
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 37 - serial 
15:05 Niosła go Polska - dokumentalny 
16:30 Urodziłam się pierwszego 
 września - dokumentalny 
17:25 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 13 - serial 
17:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 1 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 128 
 - historyczny 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 129 
 - historyczny 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
20:30 Niezwykła broń odc. 3 - serial 
21:30 Korona królów odc. 15 - serial 
22:05 Korona królów odc. 16 - serial 
22:35 Kabaret śmierci - dokument 
00:25 Jeszcze nie wieczór 
 - komediodramat 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
08:45 Każdy maluch to potrafi  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie Cykl 
 - reportaży  
09:45 Święty na każdy dzień   
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu  
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 54 - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia 
12:20 Rękopis błogosławionych 
 - dokumentalny 
14:00 Odnaleźć drogę - obyczajowy  
15:25 Największe przeboje Pana Boga 
 - Ave Maria - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie   
16:30 Drabina Jakubowa 
 - serial przygodowy 
17:00 Po stronie prawdy - reportaż  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Święta Barbara - dramat 

05:30 Koło fortuny  
06:05 M jak miłość odc. 1373 - serial 
07:00 Program gminy żydowskiej  
07:20 Na sygnale odc. 57 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4653  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 56 
11:25 Rodzinka.pl odc. 84 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1863 
 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 134 - serial 
14:00 Tajemnice ludzkiego ciała odc. 2 
 - dokumentalny 
14:55 M jak miłość odc. 1373 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 85 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 58 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1863 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1864 
 - serial 
20:45 Na dobre i na złe odc. 707 
 - serial 
21:45 Na sygnale odc. 190 - serial 
22:25 American Pie - komedia 
00:05 Rodzinka.pl odc. 235 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 4 

07:50 Doradca smaku 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2250 

10:55 Ukryta prawda odc. 914 - serial  

12:00 Szkoła odc. 566 - serial  

13:00 19+ odc. 267 - serial  

13:30 Szpital odc. 803 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 567 - serial  

16:30 19+ odc. 268 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 915 - serial  

18:00 Szpital odc. 804 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5312 

20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej odc. 2680 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 166,  

21:30 Agent - gwiazdy odc. 13 s. 3  

22:30 Krucjata Bourne’a - sensacyjny 

00:50 Zimne światło dnia - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 681 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 459 
 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy odc. 462 
 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 36 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 809 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 160 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 726 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2692 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 772 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3633 
16:30 Na ratunek 112 odc. 234 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 224 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2693 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich odc. 236 
 - serial 
20:10 Nie zadzieraj z fryzjerem 
 - komedia  
22:40 Wieczny student II - komedia 
00:45 Jeźdźcy Apokalipsy 
 - komediodramat 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 08:10 Dzika muzyka 13:40 Sensacje XX wieku

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

Zohan Dvir, ma już dość pracy. Jego najgłębszym 
pragnieniem jest zostać fryzjerem. Upozorowawszy 
własną śmierć, ucieka do Nowego Jorku. Początki 
nie są łatwe. Zohan nie poddaje się i wkrótce dostaje 
wymarzoną pracę. Radość nie trwa długo, bowiem na 
jego ślad natrafi a odwieczny wróg, Fantom.

Wyszkolony przez tajną organizację szpieg i jego 
dziewczyna zostają wciągnięci w międzynarodową 
aferę. Mężczyzna jest podejrzewany o zamordowanie 
jednego z pracowników CIA.

„Krucjata Bourne’a”
(2004r.) TVN 7 22:30

„Nie zadzieraj z fryzjerem”
(2008r.) Polsat 20:10
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 temperatura: 21 10 °C
 opady: 12 8 mm
 ciśnienie: 1012 1014 hPa
 wiatr: 14 12 km/h 

 temperatura: 25 11 °C
 opady: 5 7 mm
 ciśnienie:  1015 1014 hPa
 wiatr: 9 14 km/h 

 temperatura: 24 12 °C
 opady: 7 3 mm
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Drożdżówka z rabarbarem

Czwartek 10 maja 2018 ROZRYWKA 21

Składniki: 

1 szkl. mleka
1 szkl. cukru
200 g masła
4 żółtka
25 g drożdży świeżych
4 szkl. mąki pszennej
0,5 kg rabarbaru
Na kruszonkę:
125 g masła
50 g cukru
100 g mąki
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Sposób wykonania:
Mleko, cukier i masło podgrzać w rondelku, przestudzić. Połą-

czyć z żółtkami, dodać rozkruszone drożdże. Wymieszać i odstawić 
na 2 godziny, aż masa się spieni. Dosypać przesianą mąkę i wyrabiać 
ok. 15-20 minut, aż ciasto zacznie odchodzić od ręki. Wyłożyć nim 
blachę wyściełaną papierem do pieczenia i odstawić w ciepłe miej-
sce. Rabarbar obrać, pokroić w kawałki 2-3 cm. Wyłożyć na ciasto. 

Przygotować kruszonkę: na patelni rozpuścić masło, do-
dać mąkę i cukier. Mieszać, aż powstaną grudki. Rozsy-
pać na cieście i poczekać jeszcze 40 min., aż podrośnie.

Nagrzać piekarnik do temp. 180 st. C. Pierwsze 20 min. piec z uchy-
lonymi drzwiczkami, potem je zamknąć i piec jeszcze ok. pół godziny.

Smacznego!
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Uwaga na oszustów
BEZPIECZEŃSTWO  Oszuści dwoją się i troją, by wyłudzić pieniądze lub okraść czyjś dom. Są metody na 
elektryka, gazownika, awarię wody, na wnuczka czy zakup używanej odzieży. Ostatnio wycwanili się jesz-
cze bardziej. Oferując okazyjną sprzedaż perfum, dają je do powąchania, domownik traci przytomność, 
a dom jest plądrowany

Zbliżający się sezon letni 
sprzyja złodziejom. Pozostawio-
ne na czas wyjazdu wakacyjnego 
domy często stają się ich celem. 
Z kolei oszuści są coraz bardziej 
bezczelni. Okradają domy nawet 
podczas obecności domowników. 
Ofiarami są zazwyczaj ludzie 
starsi, łatwowierni. Dlatego przy-
pominamy, jakie metody stosują 
przestępcy i na co należy uwa-
żać.

Na wnuczka
Przestępcy działający metodą 

„na wnuczka” – choć wydaje się, 
że przypadki były już tak nagło-
śnione, że nikt nie da się nabrać 
– nadal oszukują starsze osoby. 
Wyłudzają pieniądze, które często 
są oszczędnościami całego życia. 

– Metoda na wnuczka po-
lega na tym, że oszust dzwoniąc 
do starszej osoby, podaje się za 
krewnego –  mówi Dorota Rupiń-
ska, oficer prasowy komendanta 
powiatowego policji w Rypinie. – 
Rozmowa prowadzona jest w taki 
sposób, by oszukiwana osoba 
uwierzyła, że rozmawia z kimś 

ze swojej rodziny i sama wymie-
niła imię krewnego. Dzwoniący 
prosi o udzielenie pilnej pożyczki 
z powodu nagłego nieszczęścia 
i o przygotowanie gotówki, po 
którą podsyła „znajomego”. W ten 
sposób pokrzywdzony traci swoje 
oszczędności.

Na policjanta
Schemat działania oszustów 

jest bardzo zbliżony do metody 
„na wnuczka”. Kobieta lub męż-
czyzna telefonuje do wyszukanej 
np. w książce telefonicznej osoby 
i podaje się za członka rodziny 
(najczęściej właśnie wnuczka). 
Często bywa tak, że oszust udaje, 
że jest zapłakany, albo tłumaczy 
zmieniony głos chorobą lub zde-
nerwowaniem. Prosi o pożycze-
nie pieniędzy, ponieważ znalazł 
się w podbramkowej sytuacji. 
Zazwyczaj pilnie potrzebuje go-
tówki w celu pokrycia kosztów 
za spowodowanie wypadku dro-
gowego.

– W czasie takiej rozmowy 
sonduje możliwości finansowe 
starszej osoby i błaga o szybkie 

zorganizowanie pieniędzy – in-
formuje p.o. oficera prasowego 
golubsko-dobrzyńskiej policji 
Małgorzata Lipińska. – Kilka mi-
nut później ze starszą osobą kon-
taktuje się „łącznik”, który podaje 
się za policjanta bądź funkcjona-
riusza Centralnego Biura Śledcze-
go. Informuje, że rozpracowuje 
właśnie szajkę, która wyłudza 
pieniądze od starszych osób i pro-
si o pomoc. Fałszywy funkcjona-
riusz radzi, by rozmówca przeka-
zał pieniądze przestępcom, a oni 
są gotowi na zatrzymanie oszusta 
i przejęcie przekazanej gotówki. 

Oszust rozmowę prowadzi 
tak, by starsza osoba była prze-
konana, że w ten sposób poma-
gała policji w ujęciu przestępców, 
a pieniądze zostaną jej szybko 
zwrócone. 

– Zdarza się także, że rze-
komy funkcjonariusz wręcz gro-
zi konsekwencjami prawnymi 
w przypadku odmowy współpra-
cy – dodaje Lipińska. – Natych-
miast po przekazaniu pieniędzy 
kontakt urywa się, a przestępcy 

znikają z oszczędnościami. Starsi 
ludzie, chcąc pomóc „policjan-
tom”, często tracą swoje oszczęd-
ności, często dorobek całego ży-
cia.

Taka sytuacja miała miejsce 
w lutym w powiecie lipnowskim. 
61-letnia mieszkanka tego powia-
tu zadzwoniła na komendę, by 
potwierdzić dane policjanta. 

– Jak ustalili policjanci, pa-
dła ona ofiarą oszustwa metodą 
„na policjanta”. Schemat działania 
sprawcy był podobny do innych 
tego typu oszustw – informuje 
Katarzyna Sobocińska z lipnow-
skiej komendy. –Na numer stacjo-
narny zadzwonił mężczyzna, któ-
ry przedstawił się jako policjant, 
podając swoje dane oraz numer 
legitymacji służbowej. Poinfor-
mował kobietę, że policjanci pro-
wadzą akcję przeciwko oszustom, 
którzy okradają konta bankowe 
starszych osób z oszczędności 
ich życia. Poinstruował kobietę, 
że aby schwytali sprawców, musi 
wpłacić na podane przez niego 
konto bankowe pieniądze w kwo-
cie 6500 zł. Następnie oszust po-
prosił kobietę o podanie nume-
ru komórkowego, by była z nim 
w ciągłym kontakcie. Po wyko-
naniu prośby sprawcy i przelaniu 
pieniędzy na wskazane konto, 
ponownie pokrzywdzona ode-
brała telefon z kolejną prośbą 
o wypłatę kolejnej sumy, tym 
razem 3500 zł. Dopiero wówczas 
kobieta zadzwoniła na policję, 
by potwierdzić dane dzwoniące-
go policjanta. W tym momencie 
okazało się, że padła ofiarą oszu-
stwa. Dzięki działaniom funkcjo-
nariuszy wydziału kryminalnego 
oraz pracownicy banku, udało się 

odzyskać pieniądze przelane na 
konto sprawcy.

Na odzież
Oszuści jeżdżą zwykle po 

mniejszych miejscowościach. Jako 
ofiary wybierają najczęściej star-
sze osoby. Najpierw sprawdzają 
teren, następnie podjeżdżają pod 
sam dom i wchodzą bez skrępo-
wania pod pretekstem zakupu 
używanej odzieży, a następnie - 
wykorzystując nieuwagę domow-
nika – okradają go. Taka sytuacja 
w poprzednich latach miała miej-
sce np. w Radominie (powiat go-
lubsko-dobrzyński).

– Pod pretekstem odkupienia 
używanej odzieży, do domu 78-
latka weszły kobiety – informuje 
p.o oficera prasowego golubsko-
dobrzńskiej policji Małgorzata Li-
pińska. – Oszustki, wykorzystu-
jąc nieuwagę mężczyzny, ukradły 
jego pieniądze. W rezultacie męż-
czyzna stracił prawie 5 tys. zł.

Jak to w praktyce wygląda? 
Jedna z tych osób często pokazu-
je oferowaną do sprzedaży rzecz, 
a druga, wykorzystując chwilę 
nieuwagi domownika, przeszu-
kuje mieszkanie.

– Jeśli nie uda się szybko 
wyprowadzić ich z domu, to giną 
głównie pieniądze, biżuteria, 
a nawet produkty spożywcze czy 
narzędzia – dodaje Lipińska.

Na obwoźnego handlarza
Podobnie jak wyżej, w tym 

przypadku dwie osoby pojawia-
ją się pod domem, oferując do 
sprzedaży różne produkty: noże, 
koce, czy zestawy garnków. Często 
jest tak, że oszust prosi o wpusz-
czenie do kuchni, by mógł zapre-
zentować walory produktów. 

Dokończenie na str. 23

• Gdy ktoś podaje się za pracownika instytucji publicznej lub organizacji charytatywnej, żądaj dokumentu 
potwierdzającego jego tożsamość. Najlepiej, zanim go wpuścisz, zadzwoń do instytucji, na którą się powołuje 
i dowiedz się, czy ten człowiek tam pracuje i czy rzeczywiście miał cię odwiedzić.

•  Wszystkie wizyty powinny być poprzedzone odpowiednim komunikatem, informacją ze spółdzielni lub 
wspólnoty mieszkaniowej (pracownicy spółdzielni mieszkaniowej zostawiają informację pisemną w gablocie 
informacyjnej zamykanej na klucz - niedostępnej dla osób postronnych). Przy zawiadomieniach telefonicznych 
o planowanej wizycie u ciebie, też bądź ostrożny, dzwonić może oszust.

•  Nie podpisujmy umów bez dokładnego ich przeczytania. Przejrzyjmy dokładnie umowę, poprośmy o jej 
zostawienie do następnego dnia. Nie podejmujmy pochopnych, wymuszonych chwilą decyzji.

•  Oszuści mogą chcieć rozmienić pieniądze. Pamiętaj: nigdy nie prowadź ich do pomieszczenia, w którym 
trzymasz pieniądze, bo gdy zobaczą, gdzie są schowane, wystarczy im chwila twojej nieuwagi, by ukraść twoje 
oszczędności.

•  Jeśli możesz, poproś o pomoc sąsiadów. W towarzystwie osób trzecich złodziej zwykle rezygnuje z do-
konania kradzieży.

Jak bronić się przed oszustami?

Nie udzielajmy przez telefon żadnych informacji o swoich da-
nych personalnych, numerach kont bankowych i hasłach do nich. Nie 
przelewajmy pieniędzy na czyjeś konto nie upewniwszy się, że trafią 
do osoby, którą znamy lub co do tożsamości której jesteśmy pewni.

Chrońmy dane

• Oszuści, którzy chcą zdobyć pieniądze, nie cofną się przed 
żadnym sposobem.

•  Nie wpuszczajmy do domu nieznanych nam osób i pod 
żadnym pozorem nie przekazujmy takim ludziom pieniędzy.

•  Informację o wypadku swojego krewnego potwierdźmy, 
dzwoniąc do niego.

•  Ofiarami oszustów bardzo często padają osoby starsze 
i samotne.

O każdym podejrzanym telefonie lub wizycie podejrzanej osoby, 
należy pilnie poinformować POLICJĘ – nr alarmowy 997 lub 112.

Pamiętajmy!



Czwartek 10 maja 2018 PORADY/KULTURA 23

dokończenie ze str. 22
Gdy jeden prezentuje i zachwala 
towar, drugi w tym czasie plądru-
je dom.

Na perfumy
Przestępcy chodzą po do-

mach pod pretekstem sprzedaży 
perfum. Dają próbki czegoś, co 
przypomina perfumy, do przete-
stowania na miejscu. Osoba, któ-
ra je powącha, zaczyna odczuwać 
zawroty głowy, robi się senna. 
Nawet jeśli domownik odmówi 
powąchania, oszuści psikają per-
fumami na próbę i domownik 
zasypia lub traci przytomność, 
a w tym czasie oszuści przeszuku-
ją dom. Gdy ofiara się ocknie, po 
oszustach nie ma już śladu.

Na nową umowę
Osoby starsze najczęściej pa-

dają ofiarami nieuczciwych sprze-
dawców, telemarketerów. Tak 
dzieje się w całym kraju. Chodzi 
zwłaszcza o sprzedawców z bran-
ży telekomunikacyjnej, którzy 
podają się za pracowników firmy, 
z którą klient ma już podpisaną 
umowę i kuszą nowymi promo-
cjami. Po takiej rozmowie poja-
wia się kurier z umową gotową 
do podpisania. Ludzie starsi nie 

czytają dokładnie umów. Podpi-
sują je uważając, że jest w nich 
to, co powiedział im sprzedawca. 
Zdziwienie pojawia się dopiero 
po otrzymaniu pierwszej faktu-
ry. Z kwotą do zapłaty zupełnie 
inną od tej, jaka miała na niej być. 
Umowę trzeba nie tylko prze-
czytać, ale także zrozumieć. Jeśli 
któryś z punktów nie jest dla nas 
jasny, powinniśmy skonsultować 
go z kimś z rodziny, bądź z sąsia-
dami. W razie wątpliwości należy 
skontaktować się ze swoim obec-
nym usługodawcą i sprawdzić, czy 
osoba, która się z nami kontakto-
wała, rzeczywiście jest przedsta-
wicielem tej firmy.

Na awarię
Do takiego zdarzenia doszło 

w jednym z mieszkań w Brodnicy. 
Mężczyzna, pod pretekstem awarii 
wodociągowej, został wpuszczony 
do mieszkania starszego małżeń-
stwa i wykorzystując chwilową 
nieuwagę domowników, ukradł 
im wszystkie oszczędności. 

– Oszuści „na awarię” pro-
szą np. o sprawdzenie przewo-
dów wentylacyjnych – informu-
je rzecznik brodnickiej policji 
Agnieszka Łukaszewska. - Jeden 

z nich nieustannie odwraca uwa-
gę mieszkańców od drugiego 
oszusta, który w tym czasie szuka 
cennych przedmiotów w mieszka-
niu.

Przestępcy mogą podszywać 
się także m.in. pod pracowników 
różnych innych firm i urzędów 
czy kogoś bliskiego. Wykorzystują 
wiele sposobów, by wzbogacić się 
kosztem innych. Niektórzy z nich 
podają się za pracowników instytu-
cji publicznych czy też organizacji 
pozarządowych, charytatywnych. 
Wchodząc do mieszkania, czekają 
tylko na chwilę nieuwagi, by nas 
okraść. Gdy poznamy ich zamiary, 
często wykorzystują przemoc fi-
zyczną, by uciec z mieszkania i nie 
zostać złapanym – dodaje Łuka-
szewska. – Nie należy wtedy pa-
nikować. W takiej sytuacji trzeba 
dokładnie zapamiętać ich twarze 
i ubiór. Można spróbować, pod 
pozorem pożyczenia pieniędzy, 
pójść do sąsiada i tam dyskretnie 
zawiadomić policję lub bezpo-
średnio po ich wyjściu z mieszka-
nia zadzwonić na policję.

Podobna sytuacja miała miej-
sce w poprzednich latach w Ko-
walewie Pomorskim.

– Oszust zapukał do drzwi 
mieszkania, podając się za pra-
cownika gazowni i przekonał 
67-letnią kobietę, że dokonuje 
kontroli instalacji – informuje 
rzecznik golubsko-dobrzyńskiej 
policji. – Kobieta zaprosiła go do 
środka. W czasie rzekomej kon-
troli oświadczył, że kobieta ma 
nadpłatę za gaz i należy się jej 101 
zł. Stwierdził, że ma przy sobie 
całe 200 zł i zapytał, czy może mu 
rozmienić pieniądze. 67-latka ni-
czego nie podejrzewając podeszła 
do barku i z pieniędzy odłożonych 
na kupce wyjęła 100 zł. W tym 
czasie odwrócił jej uwagę i popro-
sił, żeby poszła włączyć kuchenkę, 
bo musi coś sprawdzić. Następnie 
powiedział, że musi coś przynieść 
z dołu i wtedy wypłaci pieniądze. 
Niestety, już nie wrócił, a z barku 
zginęły kobiecie pieniądze w kwo-
cie 550 zł.

Przypomnijmy, że wszystkie 
wizyty powinny być poprzedzone 
odpowiednim komunikatem, in-
formacją ze spółdzielni lub wspól-
noty mieszkaniowej.

Na ZUS
Jak informuje bydgoski od-

dział Zakładu Ubezpieczeń Spo-

łecznych, w ostatnim czasie 
znowu uaktywnili się oszuści 
podszywający się pod agentów 
zakładu. 

– Na razie odnotowano ta-
kie sytuacje na terenie powiatów 
golubsko-dobrzyńskiego, wąbrze-
skiego, rypińskiego czy lipnow-
skiego, ale staramy się być prze-
zorni i ostrzegamy wszystkich 
naszych klientów - mówi Krystyna 
Michałek, rzecznik regionalny ZUS 
województwa kujawsko-pomor-
skiego. – Pracownicy zakładu nie 
odwiedzają świadczeniobiorców 
w domach. Jedynym wyjątkiem są 
sytuacje, gdy kontroluje się wyko-
rzystanie zwolnienia lekarskiego. 
Urzędnik musi wówczas pokazać 
imienne upoważnienie, którego 
autentyczność można sprawdzić 
w centrali ZUS, dzwoniąc pod 
nr tel. 22 560 16 00. Informacje 
o zmianach w emeryturach i ren-
tach przekazywane są zawsze 
drogą pisemną. Prosimy zatem 
o niewpuszczanie do domów osób 
podających się za pracowników 
ZUS - dodaje Krystyna Michałek.

(nał)
fot. MSWiA
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Zapraszamy na koncert
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

(20.01-18.02) Ryby 
(19.02-20.03) Baran 

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

(23.09-23.10) Skorpion 
(24.10-21.11) Strzelec 

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

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

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

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

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

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

Ambitnie postanowisz poprawić swój status mate-
rialny i zaczniesz szukać dodatkowych zleceń. Może 
uda ci się chwycić dodatkowe zajęcie, które tak ci się 
spodoba, że zmienisz wizję swojej dalszej kariery za-
wodowej? W uczuciach stabilizacja i harmonia.

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

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

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

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

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

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

Kolorowanki dla dzieci
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Wspomnień czar w domu kultury
GOLUB-DOBRZYŃ  W Święto Pracy w domu kultury została otwarta wystawa poświęcona codzien-
ności w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Oprócz ciekawych eksponatów goście mogli również obej-
rzeć przedstawienie pt „Za czym kolejka ta stoi?”

Zespół Dżem śpiewał swego 
czasu: „wehikuł czasu – to był-
by cud”. Organizatorzy wystawy 
w naszym domu kultury posta-
nowili sprawdzić, czy taki cud 
jest możliwy. Przygotowali wy-
stawę, która cofnęła odwiedza-
jących w czasy kolejek, prodiży 
i kartek. 

– Pomysł na tę wystawę 
dojrzewał od dłuższego czasu – 
mówi Artur Niklewicz, dyrektor 
domu kultury. – 1 maja jest wy-
jątkową datą dla naszego naro-
du. W czasach PRL karmiono nas 
różnego rodzaju propagandą. 
Większość z dziś przybyłych go-
ści pamięta te czasy. Chcieliśmy 
to w jakiś sposób upamiętnić.

Trzeba przyznać, że organi-
zatorzy zadbali o jak najwier-
niejsze oddanie realiów tamtych 
czasów. Otrzymane na wejściu 
kartki można było wykorzystać 
w zaadaptowanej na bar szatni. 
Żeby jednak nie było tak kolo-
rowo – aby otrzymać W-Z-kę 
i herbatę lub kawę w szklance 
z kultowym koszyczkiem, trze-
ba było odstać swoje w kolej-
ce, a i to nie dawało gwarancji 
otrzymania tych specjałów. Eks-
pedientka mogła poinformować 

klienta, że dobro luksusowe 
„skończyło się i nie wiadomo 
czy będzie”. Wśród wystawio-
nych eksponatów nie zabrakło 
tranzystorowych radioodbior-
ników, maszyn do pisania czy 
typowych dla tamtej epoki pro-
pagandowych plakatów. 

– Bardzo chciałbym podzię-
kować mieszkańcom naszego 
miasta i okolic, bez których ta 
wystawa nie mogłaby powstać 
– kontynuuje dyrektor domu 
kultury. – W szczególności dzię-
kuję:  Józefowi Sowińskiemu, 
Grażynie Małeckiej, Joannie Me-
tel, Annie Czarneckiej, Januszo-
wi Anuszewskiemu, Wojciecho-
wi Dombrowskiemu, Joannie 
Rzymkowskiej, Patrycji Boja-
nowskiej, Tadeuszowi Włodar-
czyk, Grzegorzowi Piskorskiemu, 
Michalinie Sobkiewicz, Łukaszo-
wi Gabryszewskiemu, Ewie Mo-
drzyńskiej, Pawłowi Zarębskie-
mu, Agnieszce Brzostowskiej, 
Gabrieli Kaliskiej, Andrzejowi 
Pawłowskiemu, Mieczysławowi 
Sadowskiemu, Hannie Kowal-
skiej, Dorocie Gurtowskiej, Mo-
nice Adamczyk, Szymonowi Wi-
śniewskiemu i Teresie Górskiej.

Głównym punktem otwarcia 

wystawy był występ młodych 
artystów z koła teatralnego, 
działającego przy Domu Kultu-
ry w Golubiu-Dobrzyniu. Fabu-
ła przedstawienia pt. „Za czym 
kolejka ta stoi?” skupiona była 
wokół perypetii osób stojących 
w tytułowej kolejce do jednego 
ze sklepów. Skecze kabareto-
we przeplatane były utworami 
z tamtych czasów, takich arty-
stów jak Shakin’ Dudi czy Irena 
Santor. Trzeba przyznać, że ar-
tyści wywiązali się ze swoich ról 
wzorowo i doskonale wczuli się 
w realia PRL-u. 

– Jestem jednym z najstar-
szych występujących dziś, ale 
i ja nie pamiętam czasów komu-
ny – mówi Bartosz Goryński.– 
We wczuciu się w rolę bardzo 
pomocni okazali się: Paulina 
Gralik i Jurek Wojciechowski, 
twórcy tego spektaklu. Każdy 
z nas, aktorów, czytał o tych 
czasach, jednak to nie to samo 
co konkretne wspomnienia 
i doświadczenia. Młodsza część 
ekipy, dzięki Paulinie i Jurkowi, 
mogła się dobrze wczuć w swoje 
„kolejkowe” role.

A jak czasy Polski Ludowej  
wspomina Artur Niklewicz?

– Pamiętam z tych czasów 
przede wszystkim to, że po 
skończonych lekcjach już re-
zerwowałem sobie kolejkę po 
to, żeby kupić podstawowe pro-
dukty takie jak mleko czy masło. 
Zostawiałem tornister i biegłem 
stać w kolejkach, czasami na-
wet po kilka godzin. Pamiętam, 
że nigdy nie powiedziałem do 

rodziców, że coś kupiłem, tylko 
że to dostałem. Pieniądze miały 
wówczas drugorzędną wartość.

Warto wybrać się do Domu 
Kultury w Golubiu-Dobrzyniu, 
aby obejrzeć tę wyjątkową wy-
stawę. Będzie ona dostępna tyl-
ko do 15 maja. Wstęp bezpłatny. 

Tekst i fot.
(LB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL
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Boże Ciało z rozmachem 
CIEKAWOSTKI  Przed nami Boże Ciało. To święto kojarzone z procesjami, sypaniem kwiatów i ołta-
rzami ustawianymi na ulicach. Do dzisiejszych czasów z tradycyjnego Bożego Ciała pozostało niewie-
le. Dawnym zwyczajem było m.in. organizowanie przedstawień religijnych

Po Wielkanocy pierwszą 
okazją do organizacji przedsta-
wień było Wniebowstąpienie. 
W średniowiecznej Polsce był to 
czas „zamiatania łotra”. Z 1402 
roku pochodzi opis tej zabawy. 
W katedrze poznańskiej chłopcy 
podnosili w górę figurę Jezusa, 
a ze szczytu świątyni strącali fi-
gurę przedstawiającą diabła pod 
postacią smoka. Nawet Mikołaj 
Rej pisał, „jeśli w dzień Wniebo-
wstąpienia kto Jezusa lipowe-
go powrozem jako złodzieja do 
nieba wciągnął, a dyabła z góry 
zrzucił, a potem z nim po ulicach 
biegał”. Kilka stuleci później wę-
drujący po mazowieckich wio-
skach Oskar Kolberg zauważył 

podobny zwyczaj włóczenia po 
ulicach słomianego diabła. 

Przechodząc do Bożego Ciała 
należy podkreślić, że święto to 
ustanowiono 1264 lata po naro-
dzinach Chrystusa. Dla kościoła 
wybór terminu nie był przy-
padkowy. To zazwyczaj bardzo 
ciepły dzień, a więc i możliwość 
zgromadzenia tłumów. Dawniej 
w Polsce procesję poprzedza-
ły wozy, na których siedzieli 
ludzie przebrani za postacie 
biblijne. Przy każdym ołtarzu 
schodzili z wozu i przedstawiali 
krótkie scenki ku uciesze zgro-
madzonych wiernych. W śre-
dniowieczu każdy cech, czyli 
grupa rzemieślników o tym 

samym fachu poczuwała się do 
obowiązku wystawienia grupy 
teatralnej w Boże Ciało. Przed 
świętem umawiano się, który 
cech przygotuje daną scenkę. 
Można więc było zobaczyć scenę 
Adama i Ewy, Kaina i Abla itd. 

Niekoniecznie w Boże Ciało, 
ale w jego okolicy odgrywano 
misterium rajskie. Było to przed-
stawienie dziejów Adama i Ewy. 
Tradycja ta przyszła z zachodu. 
Autorem pierwszego scenariu-
sza miał być jeden z Normanów 
żyjących w Anglii. W Polsce au-
torem najlepszego przekładu był 
Wojciech Sztychowski w 1709 
roku. Widowisko wystawiano 
zazwyczaj w kościele. Kończyło 
się wierszem: Fora Adamie, fora 
z tak rozkosznego dwora! Dla 
jabłka skruszonego, przez węża 
podanego pustą krainę orał. 
Niestety! – z płaczem wołał. 

W Polsce najbardziej efek-
towne procesje wystawiali Jezu-
ici. Na każdym ołtarzu znajdo-
wali się młodzi ludzie przebrani 
za anioły lub świętych. Przy 
okazji odgrywano misteria, 
które zawierały nawiązania do 
Starego Testamentu. 

Widowiska teatralne towa-
rzyszące Bożemu Ciału zaginęły 
w odmętach historii. Ostatnie 
z nich opisywano w XVIII wie-

ku. Pozostały procesje, ale były 
wiele bardziej wykwintne niż 
dziś. Oto opis Bożego Ciała za 
panowania Augusta III:

– W Warszawie za Augusta 
III konfraterie kupieckie z ce-
chami, to w niemieckim, to 
w polskim stroju, jaki oddziało-
wi któremu był właściwy asy-
stowały w uroczystości. Dowód-
cy pierwszych mieli szpontony, 
szarfy i kapelusze, piórami stru-
siemi obłożone. Polscy – buławy 
i kołpaki sobole. Każda kompa-
nia dawała ognia, za każdym 
razem salutowano chorągwia-
mi. Celowali Niemcy zręcznym 
wywijaniem proporcami. Pola-
cy – regularnem strzelaniem.

 W tym samym czasie wiej-
skie procesje wyglądały zupeł-
nie inaczej. Ołtarze wykonywa-
no z desek, brzozowych gałązek 
i polnych kwiatów. Brzozowe 
witki zabierano do domów jako 
amulet przeciwko czarownicom 
i innym złym mocom. Bywało, 
że gospodarze zanosili gałązki 
na pole, by uchronić plony przed 
szkodnikami. Gdy nad wsią 
zbierały się ciemne chmury ga-
łązki palono. Miało to za zadanie 
odgonić burzę. Gałązka miała 
także funkcję, która spodobała-
by się rodzicom. Śmignięcie nią 
dzieci powodowało, że te prze-

stawały płakać lub uspokajały 
się, gdy były niegrzeczne. 

Kobiety wiejskie wiły na 
Boże Ciało wianki, które na-
stępnie pozostawały w kościele 
przez oktawę. Według wierzeń 
miały wówczas nabierać mocy. 
Po zabraniu ich do domów wie-
szano je na ścianie. Miały także 
chronić przed złymi mocami. 
Ponieważ do ich wyplatania 
używano ziół, gospodynie mo-
gły korzystać z nich przez cały 
rok. 

Odchodząc od Polski, na 
całym świecie istnieją przeróż-
ne zwyczaje związane z Bożym 
Ciałem. Najdziwniejszy z nich 
pochodzi z miasteczka Sasamon 
w Hiszpanii. Zwyczaj nosi na-
zwę  El Salto del Colacho, czyli 
skok diabła. Mężczyźni prze-
brani za diabła przeskakują nad 
nowo narodzonymi dziećmi 
położonymi na materacach, na 
głównej ulicy miasta. Tradycja 
ma związek z przekonaniem, 
że skok diabła gwarantuje dzie-
ciom szczęście.  Zwyczaj wydaje 
się dyskusyjny, choćby z uwagi 
na ryzyko utraty zdrowia przez 
maluchy. Nawet władze papie-
skie nakazały księżom hisz-
pańskim zdystansować się od 
„skoku diabła”.

(pw), fot. internet

XIX wiek

Efekt prohibicji 
W Stanach Zjednoczonych w latach 20. ubiegłego 
wieku największe organizacje mafijne dochodziły 
do potęgi dzięki handlowi alkoholem. Do rozwoju 
mafii przyczynił się rząd, który wprowadził prohi-
bicję, czyli zakaz sprzedaży alkoholu. Podobna sy-
tuacja miała miejsce w 1881 roku w naszych oko-
licach.

Władze zaborcze w Warsza-
wie podjęły w 1880 roku próbę 
walki z pijaństwem na wsi. Był to 
wielki kłopot, ponieważ wódka 
rozbijała rodziny i doprowadzała 
je do nędzy. Ograniczono moż-
liwość wyrobu wódki, ale życie 
nie znosiło próżni. W jej miej-
sce przemycano alkohol z Prus. 
Przemyt odbywał się na wielką 
skalę i wręcz z bezczelnością. Oto 
przykład. 30 października 1881 
roku do wsi Rumunki Barany 
pod Kłokockiem wjechały dwie 
furmanki załadowane spirytu-
sem. Sprzedawano je publicznie 
we wsi po 60 kopiejek za kwartę. 
W mgnieniu oka udało się sprze-
dać cały towar.  Dodajmy, że wieś 
Rumkunki Barany położona była 

ok. 15 km od granicy z Niemca-
mi.  Co dopiero musiało dziać się 
w Dobrzyniu nad Drwęca, ktróy 
był jednym z ośrodków prze-
mytu. Trudnili się nim głównie 
Żydzi. Beczki z wódką co noc po-
konywały wody Drwęcy, by zna-
leźć się w powiecie rypińskim i 
lipnowskim. 

– W Trzebiegoszczu, Ba-
naranch, Jankowie i Chełmicy 
każdy mieszkaniec posiada broń 
palną po największej części re-
wolwery i w nią też uzbrojony, w 
ciemne noce jesieni i zimy idzie 
po towary do prus, suchą grani-
cą nad Wisłą. Dla mieszkańców 
zaś Bętlewa, Wielgiego i Jasienia 
trakt wytknięty inny i zwykle 
przedsiębiorcy ci przechodzą gra-

nicę udając się do Brodnicy przez 
Świedziebnię – informowała 
prasa.

Oczywiście władze żandar-
merii także doskonale wiedziały, 
którędy szedł przemyt, ale moż-
na się domyślić, że część prze-
mycanego towaru zostawiano 
pogranicznikom jako łapówkę. 
Alkohol zbierał żniwo nie tylko 
w rodzinach. Doprowadził nawet 
do pożaru kościoła w Tłuchowie 
w powiecie lipnowskim. Dzia-
ło się do 2 listopada, czyli w Za-
duszki 1881 roku. Nikt nie był w 
stanie ugasić świątyni, ponieważ 
niemal wszyscy dorośli męż-
czyźni leżeli pijani. Był to efekt 
ówczesnej tradycji upijania się w 
Zaduszki. 

– Kobiety swym zwyczajem 
na wieść o pożarze potracił głowy, 
zastawiały się obrazami świę-
tymi i krzyczały. A z mężczyzn 
jeden nosił krzyż taczając się od 
płota do płota i wciąż wołając że 
wola Boska, i wszystko się spalić 
musi. Drugi również pijany księ-
dzu miejscowemu nie chciał dać 
siekiery dla rozwalenia płotów, 
żeby mu nie zginęła – czytamy 
w relacji.

Niestety kościół spłonął. 
(pw)

XIX wiek

Prozdrowotny 
przewiew
Zimą mieszkańcy Golubia-Dobrzynia narzekają na 
położenie miasta w kotlinie. Po odpaleniu wszyst-
kich pieców zawisa gruba warstwa smogu. W XIX 
wieku bardzo chwalono sobie położenie miastecz-
ka. Dlaczego?

W czasopiśmie Korespon-
dent Płocki z 1877 roku wspo-
minano o tym, że „góry od stro-
ny Prus i od strony Królestwa 
dopuszczają tylko przewiew 
wiatru po kotlinie rzeki Drwę-
cy w kierunku północno-połu-
dniowym, co wszystko wpływa 
na łagodny przebieg chorób”. 
Dzięki temu w mieście niewiele 
osób miało chorować przewle-

kle, a było tylko „kilku niespeł-
na rozumu”. 

Wiele lat później, w okresie 
dwudziestolecia międzywojen-
nego, pojawiały się pomysły, by 
z Golubia uczynić uzdrowisko. 
Plany były śmiałe, ale nie do-
szły do skutku. Niestety dziś, 
zwłaszcza zimą, miastu daleko 
do kurortu. 

(pw), fot. ilustracyjne
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Misja św. Wojciecha
ŚREDNIOWIECZE  23 kwietnia 997 roku zginął św. Wojciech, 
patron Polski. Przypominamy historię jego misji, która mia-
ła spowodować chrystianizację Prusów. Przyczyniła się jed-
nak do umocnienia państwa Bolesława Chrobrego

Św. Wojciech urodził się 
w czeskich Libicach, które wów-
czas rywalizowały z Pragą w bu-
dowie ponadplemiennego, scen-
tralizowanego państwa czeskiego. 
Jedna z legend mówi, że począt-
kowo rodzice chcieli by syn zo-
stał rycerzem. Jednak, gdy Woj-
ciech ciężko zachorował, złożyli 
śluby, że gdy wyzdrowieje, poślą 
go do zakonu. Imię Adalbert (pod 
którym jest znany w krajach 
zachodnich) przybrał podczas 
bierzmowania na cześć swego 
mentora, arcybiskupa Magde-
burga – Adalberta, pod którego 
opiekę został oddany w 972 roku. 
Dziewięć lat później przyjął świę-
cenia kapłańskie. W Magdebur-
gu, wraz z towarzyszem Radłą 
i młodszym bratem Radzimem, 
pobierał nauki w szkole Oktryka, 
jednej z najlepszych w ówcze-
snych Niemczech. 

W 981 roku, po śmierci swe-
go mentora, wrócił do Czech 
jako subdiakon, a po śmierci 
praskiego biskupa Dytmara stał 
na czele diecezji praskiej, mimo 
nieosiągnięcia wieku episkopal-
nego (30 lat). Wobec wywołanych 
swą bezkompromisowością kon-
fliktów z wiernymi ok. 989 roku 
wyjechał do Rzymu i zrzekł się 
urzędu biskupa Pragi. Początko-
wo chciał udać się na pielgrzym-
kę do Jerozolimy, jednak po 
krótkim pobycie w klasztorze na 
Monte Cassino za namową grec-
kiego pustelnika Nila wstąpił do 
klasztoru benedyktyńskiego św. 
Bonifacego i Aleksego na rzym-
skim Awentynie. 

W 992 roku, po śmierci za-
rządzającego diecezją praską bi-
skupa miśnieńskiego Folkolda, 
ponownie został skierowany 
do Pragi przez arcybiskupa Mo-
guncji Willigisa. Rozpoczął także 

działania misyjne na podbitej 
przez Węgry Słowacji, co dopro-
wadziło do konfliktów z wciąż 
pogańskim dworem Arpadów. 
Według pewnych źródeł, to wła-
śnie św. Wojciech udzielił chrztu 
św. Stefanowi, królowi Węgier.

Głośny był jego spór w obro-
nie chrześcijańskich niewolni-
ków wysyłanych do krajów mu-
zułmańskich i ich wykupywanie 
(Słowiańszczyzna była wówczas 
ważnym źródłem niewolników). 
W 994, gdy na jego oczach lu-
dzie jednego z wielmożów z rodu 
Wrszowców zamordowali wy-
wleczoną z kościoła św. Jerze-
go niewierną żonę swego pana, 
która ukryta tam przez świętego 
szukała azylu w świątyni – rzu-
cił klątwę na poddanych i wyje-
chał do Rzymu. Wkrótce doszło 
do otwartego konfliktu jego rodu 
Sławnikowiców z rządzącym 
księciem Bolesławem II z Prze-
myślidów, co skończyło się rzezią 
większości braci.

Decyzją synodu, spowodowa-
ną naciskami jego przełożonego, 
arcybiskupa Moguncji, pod ry-
gorem klątwy miał powrócić do 
swej diecezji, jednak dzięki łasce 
papieża Grzegorza V, spokrewnio-
nego z Ottonem III, mógł wybrać 
między pracą misyjną a powro-
tem, jeśli Czesi nie wyrażą chę-
ci przyjęcia go. W międzyczasie 
pielgrzymował do sanktuariów 
św. Marcina z Tours, św. Bene-
dykta w opactwie Fleury oraz św. 
Dionizego w Saint-Denis. Potem, 
nie chcąc wracać do swej diece-
zji, znalazł się na dworze Ottona 
III, skąd wyruszył do kraju ce-
sarskiego sojusznika Bolesława 
I Chrobrego, u którego przebywał 
ocalały z rzezi jego najstarszy 
brat Sobiesław. W Polsce celem 
miało być chrystianizowanie 

Prusów lub Wieletów, których ję-
zyk Wojciech znał. Jednak temu 
przeszkadzała wojna cesarstwa 
z Połabianami.

Potem poprzez Gdańsk, gdzie 
przeprowadził masowy chrzest 
i rozkazał wycięcie świętego 
dębu, łodzią, osłaniani przez 30 
wojów Chrobrego, Wojciech razem 
z przyrodnim bratem Radzimem 
oraz prezbitrem Boguszą-Bene-
dyktem dotarli do ziemi Prusów, 
najprawdopodobniej w okolicach 
Truso koło dzisiejszego Elbląga.

Ich działalność misyjna 
nie spotkała się z przychylnym 
przyjęciem. Misjonarze nie znali 
nawet języka Prusów. W czasie 
pobytu na jednej z wysp nad-
brzeżnych doszło do spotkania 
z pruskimi rybakami, którzy 
próbowali się z nimi porozumieć. 
Gdy obcy nie potrafili powiedzieć 
nic zrozumiałego, jeden z Pru-
sów uderzył Wojciecha wiosłem 
w plecy. Wkrótce z pomocą jed-
nego z pruskich możnych dostali 
się na teren osady. Jako goście 
podlegali ochronie swego go-
spodarza i dzięki jego pozycji 17 
kwietnia stanęli przed pruskim 
wiecem, na którym Wojciech 
z pomocą tłumacza przemawiał, 
objaśniając zasady chrześcijań-
stwa. 

Jednak po 5 dniach w okoli-
cy pruskiego grodu granicznego 
Chollin (na południowych brze-
gach jeziora Drużno, obecnie 
wieś Święty Gaj), 23 kwietnia 997, 
odpoczywającego po mszy od-
prawionej w świętym gaju (pole 
romowe) św. Wojciecha zasko-
czyło 7 strażników prowadzo-
nych przez kapłana, niejakiego 
Sicco. Wojciech, jako przywódca, 
uderzony toporem lub włócznią 
w serce, został zabity przez ka-
płana, który według żywotów 
miał wcześniej stracić w walkach 
z Polakami brata. Ciału odcięto 
głowę i nabito na pal wyrazem 
hańby. Jego towarzyszy oszczę-
dzono i odesłano do Polski.

Głowę z pala zdjął potajem-
nie i przewiózł do Gniezna nie-
znany Pomorzanin. Wkrótce 
potem Chrobry wykupił resztę 
ciała Wojciecha na wagę srebra 
i rozkazał pochować w Gnieźnie. 
Do jego grobu w 1000 roku piel-
grzymował Otton III. W czasie 
jego wizyty w Gnieźnie założono 
metropolię arcybiskupią, której 
Wojciech został patronem, a jego 
brat bł. bp Radzim Gaudenty sta-
nął na jej czele.

oprac. (szyw)
fot. internet

Średniowieczny 
kościół w Płonnem
Tym razem w ramach cyklu „Było i jest” prezentuje-
my fotografię przedstawiającą kościół parafialny pod 
wezwaniem św. Jakuba w Płonnem. Zdjęcie zostało 
wykonane w 1897 roku. 

Było i jest

Świątynia p.w. św. Jakuba 
w Płonnem została wybudowa-
na w 1402 roku. Jest to jeden 
z najstarszych kościołów na Zie-
mi Dobrzyńskiej. Tuż obok nie-
go znajduje się pomnik poświę-
cony Janowi Dziewanowskiemu, 

urodzonemu w Płonnem, który 
walczył i zginął w bitwie pod So-
mosierrą w 1808 roku. 

Prezentowane zdjęcie po-
chodzi z portalu fotopolska.eu. 

(szyw)
fot. fotopolska.eu

Na licytacji ogierów
Konie były pasją wielu ziemian z naszych okolic. 
W 1883 roku po raz pierwszy urządzili oni licytację 
ogierów w Radzikach.

XIX wiek

Tradycja urządzania różne-
go rodzaju licytacji i targów była 
długa. Bardzo znanym ośrod-
kiem było Wielgie, gdzie urzą-
dzano licytacje tryków. W ogło-
szeniu pojawiają się nazwiska 
Felicjana Siemiątkowskiego oraz 
Franciszka i Tomasza Ciskow-
skich. Ten pierwszy gospodaro-
wał w Radzikach. Chociaż wy-
stawiał ogiera, to w całym kraju 
słynął jako hodowca owiec. To-
masz Cisowski był dziedzicem  
Półwieska Małego. 

Jak widać, ziemianie lubo-
wali się w ogierach ras angiel-
skich oraz arabskich.  Nie brako-
wało materiału genetycznego, 
ponieważ w Szpetalu pod Wło-
cławkiem istniała stajnia klaczy 
zarodowych. Wśród ziemian byli 
prawdziwi pasjonaci koni. Dla 
przykładu, Kazimierz Różyc-
ki spod Lipna, który posiadał  
12 klaczy półkrwi arabskiej. 
Ogiery półkrwi posiadał także 
właściciel Sokołowa – Płoski. 

(pw)
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Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

Agroturystyka U Lucyny, Handlowy Młyn 20, 
kontakt pod nr. tel. 724 365 793

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo – GABAR Wrocki. 
tel. 601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU GOLUBSKIEGO
tel. 608 688 587, 662 061 331

Agroturystyka

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

motocykle / skutery

myjnie

serwisy

skup aut /  demontaż

stacja kontroli pojazdów

stacje paliw

usługi

Budowa i remonty
materiały

ogrzewanie

usługi

Dom
wyposażenie wnętrzwyposażenie wnętrz

Domy weselne / sale

Doradztwo i inwestycje

Edukacja
szkoły językowe

żłobki / przedszkola

Finanse
i bankowość

agencje 

biura rachunkowe

kredyty

leasing

lombardy

ubezpieczenia

usługi

Gabinety weterynaryjne

Gastronomia

Hotele

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

Różne

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

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, 
tel 600 990 042

Malowanie, szpachlowanie, regipsy, do-
cieplanie, sufity LED. Tel. 885 810 599

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

Oferuję usługowe cięcie trawy każdego 
rodzaju kosa spalinowa z dojazdem do 
klienta zapraszam 733 990 117

Auto-Moto

Sprzedam samochód opel zafira, tel. 
696 665 771

Drewno/Węgiel

Drewno opałowe, rozpałkowe, stemple 
budowlane sprzedam tel. 605 338 356

Kupię/Sprzedam

Sprzedam chłodziarko-zamrażarkę mar-
ki Polar. Wysokość 187 cm, kolor biały, 
stan dobry, cena 200zł - do uzgodnie-
nia

Matrymonialne

Poznam dziewczynę 603 509 458  na-
pisz

Nieruchomości

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

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

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

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

Zbójno: 1,47ha rola IVa-69000zł. Łąka 
1,36ha (1,05ha przelicz) KRUS/budo-
wa- 29000zł; Łąka 0,47ha 8900zł. Kon-
takto pod nr. 607 768 660 po 16:00 

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

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

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

Praca

Poszukujemy pracowników produkcji 
do Brodnicy. Gwarancja długofalowej 
współpracy w oparciu o umowę o pracę, 
darmowy dowóz z Golubia-Dobrzynia, 
atrakcyjne zarobki. Tel. 696 077 710 

Rolnictwo

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

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

Rolnictwo

Drewno/Węgiel

Auto/Moto

Kupię/Sprzedam

Różne

Praca
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DROBNE

Matrymonialne

Nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DAMPOL transport wapna. tel. 694 498 284

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

FHU Olek Skład węgla. tel. 501 621 145

DAMPOL skład opału Małki. tel. 508 173 746

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moda i uroda

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodki
szkolenia kierowców

maszyny
Rolnictwo / leśnictwo

nawozy

ogrodnictwo / produkcja

serwis maszyn

sklepy

stawy rybne

usługi

Składy opału

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

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

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

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

fitness / aerobic

Zdrowie

aktywny wypoczynek
Sport i rekreacja

O G Ł O S Z E N I E

R E K L A M A

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

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
R E K L A M A

R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I E
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Kanonada w Zbójnie
PIŁKA NOŻNA  W 24. kolejce toruńskiej A-klasy Pogrom Zbój-
no podejmował Victorię Czernikowo. Po emocjonującym i trzy-
mającym w napięciu spotkaniu gospodarze ostatecznie wygrali 
5:4 

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Pogrom w rundzie wiosennej 
imponuje formą. Przed sobot-
nim spotkaniem miał na swoim 
koncie pięć zwycięstw w ośmiu 
meczach i aż żal, że zawodnicy 
nie grali w taki sposób w pierw-
szej części sezonu. Goście na to 
spotkanie wychodzili opromie-
nieni zwycięstwem nad liderem 
tabeli Cyklonem Kończewice 3:1, 
co zwiastowało duże emocje.

Od początku spotkania było 
widać, że Victoria chce jak naj-
szybciej strzelić bramkę. Zawod-
nicy gości szybko wznawiali grę 
i próbowali wykorzystać swoje 
atuty w postaci przewagi wzro-
stu. O tym, że ta taktyka bywa 
zgubna, przekonała się reprezen-
tacja Polski na mundialu w 2002 
roku, w meczu z Koreą Południo-
wą. Przekonali się także goście, 
bo często górne piłki wygrywali 
nasi zawodnicy, przewyższa-
jąc przeciwników skocznością 
i zwinnością. Wynik w 15. minucie 
otworzył Mateusz Modrzejewski, 
pokonując bramkarza lekkim acz 
precyzyjnym strzałem. Goście 
ledwo wznowili grę ze środka 
boiska, a Modrzejewski zapako-
wał im drugą bramkę po silnym 

strzale. Gości byli wyraźnie za-
skoczeni takim obrotem sprawy, 
jednak stopniowo wracali do gry. 
W 36. minucie krótko rozegrali 
rzut wolny, a zawodnik Victorii 
zdobył kontaktowego gola. Chwi-
le później mógł być remis, gdy 
napastnik gości minął Roberta 
Jarzębowskiego, jednak bramka-
rza asekurował jego kolega i za-
blokował piłkę lecącą do bramki. 

Druga połowa rozpoczęła 
się dla naszych zawodników źle. 
Tym razem gościom udało się 
wygrać pojedynek główkowy, po 
dograniu z rzutu rożnego, i było 
już 2:2. Niedługo później jednak 
bramkarz gości sfaulował Ma-
teusza Nowickiego i sędzia nie 
wahał się odgwizdać jedenastki. 
Strzał Modrzejewskiego został 
obroniony przez golkipera gości, 
jednak przy dobitce napastnik 
Pogromu nie dał mu żadnych 
szans i kibice mogli oklaskiwać 
hat-tricka swojego piłkarza. 

Goście nie zamierzali jednak 
składać broni. Po jednym z rzu-
tów rożnych Jarzębowski „wypluł” 
piłkę, jednak na szczęście w porę 
naprawił swój błąd. Chwilę póź-
niej było już 4:2. Pogrom wyszedł 

z szybką kontrą i Mateusz Skrze-
szewski podwyższył prowadze-
nie gospodarzy. Im bliżej było 
końca spotkania, tym tempo ro-
sło. Zawodnicy gości wychodzili 
bardzo wysokim pressingiem, 
co narażało ich na szybkie ataki 
z kontry. Jeden z takich rajdów, 
lewym skrzydłem w wykonaniu 
Radosława Dąbrowskiego, przy-
niósł gospodarzom piątą bram-
kę. W końcówce Victoria strzeliła 
jeszcze jednego gola, ale Pogrom 
nie pozwolił wydrzeć sobie zwy-
cięstwa, ku uciesze kibiców. 

Gołym okiem widać, że 
w Zbójnie rodzi się nowa jakość. 
Kadra składająca się z młodych 
zawodników może nie imponu-
je warunkami fizycznymi, ale 
zdecydowanie nadrabia te bra-
ki zgraniem i umiejętnościami 
technicznymi. Jeśli w lecie zespół 
poprawi grę w obronie i nie osła-
bi się kadrowo to przed Pogro-
mem rysuje się naprawdę świe-
tlana przyszłość. 

W kolejnym spotkaniu nasi 
zawodnicy podejmą na własnym 
stadionie lidera tabeli, Cyklona 
Kończewice. Mecz odbędzie się 
w sobotę 12 maja o 17:00. 

Tekst i fot. 
(LB)

POGROM ZBÓJNO 
VS.

VICTORIA CZERNIKOWO

5 (2: 1) 4
Gole

Modrzejewski x3, Dąbrowski, 
Skrzeszewski

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL
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Zorganizowany w miniony 
czwartek turniej to debiut tej 
imprezy w kalendarzu imprez 
gminnych. Zaproszenie na tur-
niej wystosowali organizatorzy 
– Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Gałczewie. Na zawodach 
stawili się uczniowie oddzia-
łów przedszkolnych i klas I-III 
z terenu gminy. Każda ekipa 
przygotowała transparent oraz 
okrzyk motywujący. Wszyscy 

młodzi sportowcy złożyli także 
przyrzeczenie, w którym obie-
cali walczyć z całych sił, ale fair.

Rywalizowano w konkuren-
cjach sprawnościowych, w for-
mule wyścigu rzędów. W tajni-
ki poszczególnych konkurencji 
wprowadzały dzieci uczennice 
klas gimnazjalnych, a pieczę nad 
prawidłowym przebiegiem kon-
kursu sprawowało jury.

Po rozegraniu wszystkich 

konkurencji okazało się, że 
w kategorii przedszkolnej wy-
grało Ostrowite, przed Gałcze-
wem i Nowogrodem. W katego-
rii klas I-III wygrał Nowogród, 
przed Węgierskiem i Wrockami. 
Zwycięskie ekipy otrzymały na-
grodę w postaci pluszowych 
misiów oraz medali i słodkich 
upominków.

Tekst i fot. 
(pw)

Igrzyska pod znakiem misia
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Dla najmłodszych uczniów z terenu gminy Golub-Dobrzyń przeprowadzony 
26 kwietnia Turniej Pluszowego Misia w Gałczewie miał w sobie dużo z igrzysk olimpijskich. Były medale 
oraz wielkie emocje
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Piłka nożna

Punkt w dwumeczu
Czwartoligowi piłkarze Sokoła Radomin nie zaliczą 
długiego majowego weekendu do zbyt udanych.  
1 maja ulegli na własnym boisku Legii Chełmża, 
a cztery dni później zremisowali na wyjeździe z Cheł-
minianką Chełmno

Podopieczni Sławomira Rożka 
w ostatnich tygodniach nie mieli 
najlepszej passy. Ostatnie zwycię-
stwo zanotowali 7 kwietnia, kiedy 
to 2:1 pokonali Naprzód Jabłonowo 
Pomorskie. Następnie Sokół prze-
grał kolejno z Kujawianką Izbicą 
Kujawską (0:2), Cuiavią Inowrocław 
(2:3) i z Chemikiem Bydgoszcz (0:3). 
Ekipa z Radomina liczyła na prze-
rwanie tej złej passy w środowe 
popołudnie, kiedy to mierzyła się 
z Legią Chełmża.

Mecz 25. kolejki IV ligi nie za-
czął się dla gospodarzy dobrze. 
Goście z Chełmży jako pierwsi zdo-
byli bramkę, w 24. minucie Miłosza 
Szponikowskiego do kapitulacji 
zmusił Łukasz Dormowicz. Sokół 
odpowiedział dokładnie kwadrans 
później – akcję drużyny wykoń-
czył Artur Bruzdewicz i obie ekipy 
schodziły do szatni przy wyniku 
1:1. Po zmianie stron konfronta-

cja nadał była wyrównana, a o jej 
losie przesądziła bramka Ernesta 
Tecława z 75. minuty. Legia po tym 
golu skoncentrowała się na obronie 
rezultatu, wzmocniła szyki defen-
sywne i „dowiozła” korzystny wy-
nik do końcowego gwizdka arbitra.

W sobotę Sokół po serii spo-
tkań na własnym obiekcie wyjechał 
do Chełmna, by tam skonfrontować 
siły z lokalną Chełminianką. Mecz 
ponownie lepiej zaczęli przeciwni-
cy, którzy prowadzili już 2:0, po go-
lach Grossa (7. minuta) i Misiaszka 
(29. minuta). Na szczęście jedenast-
ka z Radomina zdołała wyrównać 
jeszcze przed zejściem do szatni. 
Najpierw golkipera z Chełmna po-
konał Paweł Jachowski, a minutę 
przed przerwą bramkę na 2:2 zdo-
był Piotr Marcinkowski. W drugiej 
odsłonie żadna ze stron nie zdo-
łała przechylić szali zwycięstwa na 
swoją korzyść i pojedynek zakoń-

czył się sprawiedliwym podziałem 
punktów.

Po 26. kolejkach Sokół ma na 
swoim koncie 24 oczka i plasuje się 
w tabeli na pozycji 16., tracąc do 
wyprzedzającej go Chełminianki 
trzy punkty. W następnej serii gier 
drużyna Rożka zmierzy się w Rado-
minie z brodnicką Spartą. Mecz już 
12 maja o 17.00. 

(kl), fot. (LB)

sOkół RADOMIN 
Vs.

LeGIA ChełMżA

1 (1: 1) 2
Gole

Bruzdewicz 39’

Skład

Szponikowski M. - Pukłacki, 
Grochocki, Czajkowski, Muchewicz, 
Marcinkowski K., Szponikowski 
K., Marcinkowski P., Bruzdewicz, 
Piotrowski P., Piotrowski R.

ChełMINIANkA ChełMNO 
Vs.

sOkół RADOMIN

2 2
Gole

Jachowski Paweł 39’, Marcin-
kowski Piotr 44’

Skład

Szponikowski M. - Piotrowski M., 
Czajkowski, Szyjkowski, Marcin-
kowski K., Jachowski Przemysław, 
Jachowski Paweł, Marcinkowski 
P., Bruzdewicz, Piotrowski P., 
Piotrowski R. 
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W okręgówce ze zmiennym szczęściem
PIŁKA NOŻNA  Występujące w klasie okręgowej drużyny z powiatu zakończyły minioną kolejkę z dorob-
kiem jednego zwycięstwa i dwóch porażek. Trzy punkty zainkasował najwyżej notowany Promień Kowale-
wo Pomorskie, a swoje mecze przegrały Iskra Ciechocin i MKS Drwęca Golub-Dobrzyń

Promień w sobotę wyje-
chał do Wabcza, by tam zagrać 
z miejscowym Wojownikiem. 
W pierwszej połowie konfron-
tacji żadna ze stron nie zdo-
łała zaskoczyć bramkarza i po 
45. minutach na tablicy widniał 
rezultat 0:0. W drugiej odsłonie 
goście znacząco przyśpieszyli, 
dostrzegając i wykorzystując 
mankamenty Wojownika. W 54. 
minucie premierową bramkę dla 
„Promyczka” zanotował Piotr 
Walaszkowski, a kwadrans póź-
niej prowadzenie ekipy z Kowa-
lewa Pomorskiego podwyższył 
Dariusz Ciepliński. Kiedy w 78. 
minucie trzecie trafienie dorzu-
cił Maciej Łuszczyński stało się 
jasne, że przyjezdni tego dnia 
dopiszą sobie do dorobku kolej-
ny komplet punktów. Wojownik 
zdołał zdobyć jeszcze gola ho-
norowego, ale ostatecznie uległ 
1:3, prezentując się gorzej aniże-
li ekipa LKS-u. Promień po 23. 
kolejce ma na swoim koncie 37 
oczek i zajmuje w tabeli miejsce 
ósme. 

Iskra Ciechocin w 23. serii 
gier mierzyła się w Elgiszewie 
z ostatnim w tabeli KS-em Ło-
chowo. Miejscowi kibice liczyli 
na triumf swoich ulubieńców, 
ale obiekt opuszczali mocno 
rozczarowani. Goście prowa-
dzenie objęli w 32. minucie po 
golu Graczyka. Iskra zdołała wy-
równać już kilkadziesiąt sekund 
później (trafienie Gorczyńskie-

go), lecz równie szybko straciła 
bramkę numer dwa, przegrywa-
jąc do przerwy 1:2. Po zamianie 
stron Łochowo trafiło do siatki 
dwukrotnie w przeciągu 120 se-
kund, prowadziło 4:1 i mogło 
w pełni kontrolować boisko-
we wydarzenia. Drugi gol Gor-
czyńskiego nie odwrócił losów 
konfrontacji,a Iskra uległa niżej 
notowanemu oponentowi 2:4 
i nadal musi się martwić o ligo-
wy byt. 

W jeszcze gorszej sytuacji 
punktowej są podopieczni Łu-
kasza Kierzkowskiego z MKS
-u Drwęcy Golub-Dobrzyń. 
W minioną sobotę drużyna, któ-
ra w tabeli plasuje się na przed-
ostatnim, 15. miejscu walczyła 
z Victorią Lisewo.

Gospodarze z Victorii lepiej 
rozpoczęli tę potyczkę, częściej 
zagrażając bramce Drwęcy i do-
minując w środkowych rejonach 
boiska. Ofensywna taktyka po-
skutkowała i w 14. minucie do-
brze spisujący się Bojanowski 
skapitulował po raz pierwszy. 
Kiedy w 22. minucie czerwoną 
kartką ukarany został Niburski, 
stało się jasne, iż gościom będzie 
bardzo ciężko o punktową zdo-
bycz. MKS nie zamierzał jednak 
składać broni i chwilę później 
wyrównał z rzutu karnego, po-
dyktowanego za faul na Gołosiu. 
Lisewo nadal grało ofensywnie 
i jeszcze przed końcem pierw-
szej odsłony prowadziło 2:1.

Po przerwie grająca w dzie-
siątkę Drwęca walczyła jak rów-
ny z równym, ale kilka razy dru-
żynie Kierzkowskiego zabrakło 
piłkarskiego szczęścia. Ambitnie 
grającym przyjezdnym udało 
się wyrównać drugi raz, kiedy 
to kolejny rzut karny precyzyj-
nie wykonał Kamil Góral. Po tej 
bramce do finalnego gwizdka 
pozostawało 20 minut i szansa 

na korzystny rezultat wzrasta-
ła wraz z każdą upływającą se-
kundą. Niestety, w 78. minucie 
Victoria przeprowadziła akcję 
decydującą, Bojanowski wyjął 
piłkę z bramki po raz trzeci, 
a goście, którzy kończyli mecz 
w dziewiątkę (czerwona kartka 
dla Piotrowskiego) nie byli już 
w stanie odpowiedzieć i mimo 
walki przegrali w Lisewie 2:3. 

W następnej kolejce (12 maja) 
Promień podejmie w Kowale-
wie Pomorskim BKS Bydgoszcz, 
Drwęca w Golubiu-Dobrzy-
niu zmierzy się z wiceliderem 
z Mustanga Ostaszewo, a Iskra 
wyjedzie do Serocka na starcie 
z miejscowym Pomorzaninem.

(kl) 
fot. archiwum

VIctOrIA LIsewO 
Vs.

MKs DrwęcA 
GOLub-DObrzyń

3 (2: 1) 2
Gole

Gołoś, Góral

wOjOwNIK wAbcz 
Vs.

PrOMIeń 
KOwALewO POMOrsKIe

1 (0: 0) 3
Gole

Walaszkowski, Ciepliński,  
Łuszczyński

IsKrA cIechOcIN 
Vs.

Ks ŁOchOwO

2 (1: 2) 4
Gole

Gorczyński (2)

Iskra musiała uznać  
wyższość KS-u Łochowo Promień ograł 3:1 Wojownika Wabcz

Mimo walki Drwęca okazała się gorsza od Victorii Lisewo

PIŁKA NOŻNA  Nie starczyło im sił

W meczu na szczycie XV kolejki B-klasy Saturn Ostrowite przegrał na wy-
jeździe z Wisłą Grudziądz 2:5 i spadł w tabeli na miejsce trzecie. Do pro-
wadzącej Legii Osiek ekipa Saturna traci już cztery „oczka”, ale nadal ma 
szansę na awans do A-klasy.

(kl)
fot. (LB)

Karate

Szkolenie u karateków
Pod koniec kwietnia w hali OsiR odbyły się konsultacje Kumite Junior Karate Ky-
okushin województwa kujawsko-pomorskiego.

Organizatorem szkolenia był 
Golubsko-Dobrzyński Klub Karate 
Kyokushin. Celem szkolenia było 
przygotowanie zawodników do mi-
strzostw Polski juniorów, wymiana 
doświadczeń szkoleniowych, pod-
wyższenie umiejętności oraz inte-
gracja młodzieży 

Konsultacje poprowadził shi-

han Artur Wilento – 5 dan oraz 
sensei Mariusz Rudziński – 2 dan. 
W zajęciach brało udział około 100 
osób z Bydgoszczy, Solca Kujaw-
skiego, Torunia, Chełmna, Świecia, 
Wąbrzeźna oraz Golubia-Dobrzy-
nia.

– Plan obejmował dwa trenin-
gi, pierwszy – techniczny elemen-

tów walki oraz tarczowania, nato-
miast drugi trening przeznaczony 
był na walki sparingowe – tłuma-
czy sensei Janusz Drywa. – Po tre-
ningu wszyscy udali się na zamek 
w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie była 
okazja zapoznania się z historią 
tego miejsca.

(ToB), fot. nadesłane


