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Spór o medale dla zasłużonych
GOLUB-DOBRZYŃ  23 kwietnia, podczas wspólnego posiedzenia radnych miejskich, przewodniczący 
przedstawił propozycję wręczenia odznaczeń „Zasłużony dla Golubia-Dobrzynia”. Rajcy zgłosili wątpliwości 
co do zasadności przyznania medali
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Wśród propozycji, które 
przedstawił przewodniczący rady 
Łukasz Pietrzak znalazły się osoby, 
których działalność ma szczegól-
ne znaczenie dla naszego miasta: 
Stefan Borkowicz, Roman Borys, 
Edward Bartkowski oraz Weroni-

ka Barbara Dec. Zgodnie z regu-
laminem przyznawania medali, 
wnioski mogą składać radni. Wrę-
czanie wyróżnień zasłużonym to 
powrót do pomysłu z przeszłości.

Jak informuje magistrat, we-
dług uchwały w sprawie usta-

nowienia odznaczeń i przyjęcia 
regulaminu nadania medalu 
wniosek o przyznanie odzna-
czenia może złożyć radny rady 
miasta. Podanie to jest oceniane 
przez kapitułę, która składa się 
z osób już odznaczonych. Do tej 
pory, w ciągu obecnie trwającej 
kadencji, nie wpłynął do burmi-
strza żaden wniosek o przyznanie 
medalu. 

Radni podczas posiedzenia 
podjęli dyskusję nad zasadnością 
przyznania odznaczeń w tym 
roku. Zdaniem niektórych z  nich 
wręczenie medali podczas uro-
czystej sesji 19 maja nie powinno 
się odbyć. Uznali oni bowiem, że 

w naszym mieście można wyty-
pować inne osoby, które zasługu-
ją na takie odznaczenie. 

– Sam pomysł poprzednie-
go burmistrza, żeby wyróżniać 
mieszkańców jest dobry, tylko 
szkoda, że obecny włodarz przy-
pomniał sobie o tym w roku wy-
borczym, a przez ostatnie trzy 
lata nie robił w tym temacie nic 
– mówi radny Szymon Wiśniew-
ski. – Uważam też, że warto po-
myśleć o zmianie zasad przyzna-
wania medali. Dobrym pomysłem 
byłoby wyróżnianie mieszkańców 
w konkretnych dziedzinach np. 
kultura, gospodarka, edukacja. 
Jeśli chodzi o dyskusję podczas 

sesji, jako radny jestem oburzo-
ny, że informuje się nas o tak 
ważnym temacie już po fakcie, na 
ostatnią chwilę. Niczego nie chce-
my blokować, chodzi jedynie o to, 
żeby odpowiedzialnie podchodzić 
do swoich obowiązków. 

Przewodniczący, w odpowie-
dzi na uwagi radnych zapropo-
nował, że mogą oni przeprowa-
dzić konsultacje z mieszkańcami 
danych okręgów i zgłosić inne 
osoby, które mogłyby otrzymać 
w najbliższym czasie odznaczenie 
„Zasłużony dla Golubia-Dobrzy-
nia”.

(nał) i (ToB)
fot. archiwum
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Gmina Ciechocin

Nowa droga w Piotrkowie
Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w Piotrkowie. Blisko kilometrowy od-
cinek kosztował ponad 365 tys. zł, ale gmina uzyskała pokaźną dotację z UE. 

Zostało pięć pomysłów
GOLUB-DOBRZYŃ  Od 10 maja mieszkańcy Golubia-Dobrzynia będą mogli decydować, na co przezna-
czyć 30 tys. zł z budżetu obywatelskiego. W grze pozostało pięć projektów

17 kwietnia komisja w skła-
dzie: wykonawca, reprezentanci 
urzędu gminy, kierownik robót 
oraz inspektor nadzoru inwestor-
skiego dokonali odbioru nowego 
odcinka drogi w Piotrkowie. Dłu-
gość zrealizowanego odcinka to 
0,995 km.

– Na tym odcinku wykonano 
roboty przygotowawcze i ziemne, 
podbudowę jezdni czyli wyrów-
nanie istniejącej podbudowy gru-
zem betonowym do 10 cm a war-
stwę górną z kruszywa łamanego 
do 5 cm – mówi wójt gminy Cie-
chocin Jerzy Cieszyński. – Poło-

żono nową nawierzchnię jezdni, 
czyli warstwę ścieralną trzycen-
tymetrową oraz warstwę wiążącą 
również trzycentymetrową. Przy 
drodze wykonano pobocza z kru-
szywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie oraz zjazdy. Wyko-
nano także elementy bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego w postaci 
znaków pionowych.

Całkowita wartość projektu 
wyniosła 365 322,18 zł. 63,63 proc. 
kwoty wydatków kwalifikowa-
nych to dotacja z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich w kwo-
cie 231 244,00 złotych.

(nał)
fot. UG

O G Ł O S Z E N I E

Projekty można było skła-
dać od 1 do 21 marca. Należało 
wypełnić formularz zgłoszenio-
wy oraz dołączyć listę poparcia 
(co najmniej 10 uprawnionych 
mieszkańców) i inne konieczne 
załączniki np. deklarację właści-
ciela terenu na realizację zada-
nia.

Do magistratu wpłynęło 
osiem propozycji. W ostatnich 
tygodniach urzędnicy weryfi-
kowali je pod kątem formalnym 
i merytorycznym. Regulaminu 

nie spełniły trzy projekty i zo-
stały one odrzucone: „Babki 
na tacy – aktywizacja kobiet”, 
„Pojemniki na psie odchody 
z podajnikiem na worki” i „Do-
posażenie świetlicy Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w sprzęty do reali-
zacji przedsięwzięć kulturalno-
integracyjnych”.

O głosy mieszkańców powal-
czą: „Golub-Dobrzyń miastem 
bez komarów”, „Budowa par-
kingu przy ul. Konopnickiej 4”, 

„Monitoring miejski”, „Bezpiecz-
ne osiedle” oraz „Chrońmy miej-
sca pamięci Golubia-Dobrzynia”. 
Głosowanie rozpocznie się 10 
maja i potrwa do końca miesią-
ca. Wyniki zostaną ogłoszone 
najpóźniej siedem dni po zakoń-
czeniu głosowania. W kolejnym 
wydaniu bliżej przyjrzymy się 
zakwalifikowanym pomysłom 
oraz przedstawimy sposoby gło-
sowania. 

(ToB)
fot. ilustracyjne

Gmina Radomin

Obywatelskie zatrzymanie 
W gminie Radomin mężczyzna ujął na gorącym uczynku nietrzeźwego kierowcę 
i przekazał go policji. Okazało się, że zatrzymany miał 1,5 promila alkoholu we 
krwi. 

W poniedziałek 26 kwietnia 
około 16.00 dyżurny Komendy 
Powiatowej Policji w Golubiu-
Dobrzyniu otrzymał zgłoszenie 
o obywatelskim ujęciu nietrzeź-

wego kierującego.
– Skierowani we wskaza-

ne miejsce w gminie Radomin 
policjanci zastali mężczyznę, 
który przekazał im ujętego nie-

trzeźwego kierowcę – tłumaczy 
asp. sztab. Małgorzata Lipiń-
ska. – Badanie stanu trzeźwo-
ści 46-latka wykazało w jego 
organizmie blisko 1,5 promila 
alkoholu. W takim stanie męż-
czyzna prowadził pojazd, jadąc 
całą szerokością jezdni i stwa-
rzając zagrożenie dla siebie i in-
nych uczestników ruchu. Będący 
świadkiem zdarzenia mężczyzna 
natychmiast zareagował, zabrał 
nietrzeźwemu kluczyki, co uda-
remniło mu dalszą jazdę ,,na 
podwójnym gazie”.

Teraz 46-latek za swoje czy-
ny odpowie przed sądem. Grozi 
mu kara do 2 lat pozbawienia 
wolności.

oprac. (ToB)
fot. KPP

Gmina Zbójno

Kolejne oczyszczalnie
W gminie Zbójno w najbliższym czasie powstanie  
58 przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W zeszłym tygodniu w Urzę-
dzie Gminy Zbójno podpisano 
umowy pomiędzy władzami gminy 
a wyłonionym w przetargu Wielo-
branżowym Zakładem Usługowym 
z Włocławka. Firma wybuduje 58 
przydomowych oczyszczalni. 

– Oczyszczalnie powstaną na 
terenie wszystkich sołectw naszej 
gminy do końca lipca – mówi Ma-
rzena Marcinkowska z urzędu gmi-

ny w Zbójnie. – Koszt całej inwe-
stycji to ponad milion złotych.

Dofinansowanie na ten cel 
pochodzi z krajowych środków 
publicznych i środków z Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ra-
mach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. 

(szyw), fot. UG
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Alternatywa 
dla seniorów

GMINA CIECHOCIN  W gminie Ciechocin rusza Dzienny Dom 
Pobytu w Nowej Wsi dla seniorów. Korzystać z niego mogą oso-
by niesamodzielne, zamieszkujące na terenie gminy oraz ich 
opiekunowie. Na seniorów czeka wiele atrakcji

Pisanie zespołowe 
W czwartek 26 kwietnia książnicę odwiedzili autorzy 
popularnych powieści obyczajowych – Maria Ulato-
wicz i Jacek Skowroński. 

Golub-Dobrzyń

Goście biblioteki pochodzą 
z Warszawy. Ich współpraca 
rozpoczęła się około 4 lata temu 
i, jak sami przyznają, na pewno 
szybko się nie zakończy. Do tej 
pory duet napisał książki: „Au-
torka”, „Historia spisana atra-
mentem”, „Tylko milion”, „Pokój 
dla artysty” i „Kartka ze szwaj-
carskim adresem”. 

W swoich powieściach wy-
korzystują wiele elementów ze 
swojego życia. Pisarka inspiro-
wała się np. pamiętnikiem swo-
jego dziadka (księdza katolickie-
go), a Jacek Skowroński –  pracą 
w jednostkach specjalnych. Taka 

kumulacja doświadczeń życio-
wych znalazła odzwierciedlenie 
w ich wspólnych powieściach.

Na spotkaniu czytelnicy 
zadawali wiele pytań na temat 
m.in. początków współpracy, 
zasad wspólnego pisania ksią-
żek, a także bohaterów po-
szczególnych powieści. Autorzy 
przedstawili swoje dalsze plany 
twórcze, zapowiadając powieść 
opartą na doświadczeniach 
z podróży do Kenii. Książka pt. 
„O której wstają żyrafy” ukaże 
się już niebawem. 

Tekst i fot. (Maw)

Dzienny Dom Pobytu w Nowej 
Wsi to nowo realizowany projekt 
w gminie Ciechocin przez Pracow-
nię Doradztwa Personalnego i Po-
mocy Psychologicznej z Małszyc 
w partnerstwie z gminą.

– Wziąć udział w nim mogą 
osoby niesamodzielne, które na 
skutek stanu zdrowia lub pode-
szłego wieku nie mogą samodziel-
nie wykonywać co najmniej jednej 
z podstawowych czynności dnia 
codziennego np. ubieranie, je-
dzenie, zamieszkujące na terenie 
gminy Ciechocin oraz opiekunowie 
i osoby z otoczenia ww. osób nie-
samodzielnych, zamieszkujący na 
terenie gminy – mówi koordynator 
projektu Łukasz Mazur.

Gmina zdecydowała się wes-
przeć ten projekt na zasadzie part-
nerstwa.

– To bardzo ciekawy pomysł, 
dlatego zdecydowaliśmy się wystą-
pić w nim jako partner – mówi wójt 
gminy Ciechocin Jerzy Cieszyński. 
– To stworzenie dla mieszkańców 
starszych czy żyjących samotnie 
formy spotkań, aktywizacji i inte-
gracji społecznej. Jako gmina uży-
czyliśmy pomieszczeń do realizacji 
tego zadania. Mogliśmy to zrobić, 
ponieważ przez okres dwóch lat, ze 
względu na reformę edukacji, dys-
ponujemy wolnymi pomieszcze-
niami w budynku po gimnazjum.

Pracownia dostosowała po-
mieszczenia do potrzeb.

– Jest pomieszczenie do zajęć 
terapeutycznych, do terapii indy-
widualnej, do fizjoterapii oraz dwie 
łazienki w tym jedna z prysznicem 
przystosowana dla osób niepełno-

sprawnych – mówi Łukasz Mazur.
W ramach projektu przewi-

dziano 2 turnusy po 11 miesięcy 
pobytu w DDP. Pierwszy turnus 
planowany jest od 1 czerwca 2018 
do 30 kwietnia 2019 roku. Pobyt 
w Dziennym Domu Pobytu trwa od 
poniedziałku do piątku w dni robo-
cze w godzinach od 8.00-16.00

– W ramach pobytu będzie 
wyżywienie czyli śniadanie i obiad 
z deserem. Posiłki będzie dowozić 
firma cateringowa – mówi Łukasz 
Mazur. – Będą codzienne zajęcia 
z fizjoterapeutą i warsztaty oraz 
poradnictwo psychologiczne. Za-
pewniamy też opiekę pielęgniarską 
i usługi pielęgnacyjne. Prowadzone 
będą zajęcia terapeutyczne: m.in. 
terapia zajęciowa, muzykoterapia 
itp. oraz zajęcia integracyjno-kul-
turalne. Uczestnicy będą realizo-
wać program funkcji poznawczych 
pamięci, będą ćwiczenia umysłowe 
i zajęcia komputerowe.

W DDP pracować będą na stałe 
osoby do obsługi osób niepełno-
sprawnych, pielęgniarka, psycho-
log, fizjoterapeuta oraz terapeuta 
zajęciowy. W trakcie turnusu będzie 
można uzyskać także poradnictwo 
prawne dotyczące wybranych pro-
blemów osób niesamodzielnych 
i ich rodzin. Organizator zapewnia 
transport na miejsce DDP i z po-
wrotem.

– Przewidzieliśmy także zaję-
cia dla opiekunów osób korzysta-
jących z naszego domu – mówi 
Łukasz Mazur. – Będą to warsztaty 
grupowe, m.in. wzmacniające kom-
petencje opiekuńcze, indywidualne 
poradnictwo psychologiczne i po-

radnictwo prawne. Udział opieku-
nów jest całkowicie bezpłatny.

– Co do opłat to nie będą one 
pobierane od osób, których do-
chód nie przekracza 150 proc. wła-
ściwego kryterium dochodowego 
(na osobę samotnie gospodarującą 
lub na osobę w rodzinie), o którym 
mowa w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej – in-
formuje kierownik GOPS Sławomir 
Buczkowski.

Aby wziąć udział w projekcie, 
należy wypełnić formularz zgło-
szeniowy, który można otrzymać 
w wersji wydrukowanej w Urzędzie 
Gminy w Ciechocinie pok. nr 2 oraz 
Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Ciechocinie, Miliszewy 
51. Pracownicy GOPS udzielą tak-
że innych niezbędnych informacji 
dotyczących projektu i procesu 
rekrutacji. Formularze dostępne 
są także w wersji elektronicznej na 
stronie internetowej urzędu gminy 
(www.ciechocin.pl), GOPS (www.
gopsciechocin.pl), PSG (www.psg.
edu.pl). Wypełniony i podpisany 
formularz należy złożyć osobiście 
lub przesyłając pocztą do Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ciechocinie, Miliszewy 51, z dopi-
skiem: Dzienny Dom Pobytu w No-
wej Wsi, Nowa Wieś 20, 87-408 Cie-
chocin. Wypełniony i zeskanowany 
formularz można także przesłać 
drogą elektroniczną na adres: ddp.
nowawies@gmail.com. Ponad-
to można kontaktować się ma-
ilowo ddp.nowawies@gmail.com 
lub telefonicznie: 056 683 70 67;  
601 619 159; 500 660 786.

(nał)

Golub-Dobrzyń

Wybierz szkołę
Tradycyjnie w kwietniu szkoły ponadgimnazjalne 
z naszego powiatu przygotowały Dni Otwarte. Zespół 
Szkół nr 1 im. Anny Wazówny, Zespół Szkół nr 2 w Go-
lubiu-Dobrzyniu oraz Zespół Szkół im. Lecha Wałę-
sy w Kowalewie Pomorskim chciały pokazać swoją 
ofertę dla przyszłych absolwentów gimnazjów i szkół 
podstawowych. 

Jak co roku w Zespole Szkół nr 
1 im. Anny Wazówny Dzień Otwar-
tych Drzwi to duże wydarzenie, 
w które angażuje się cała społecz-
ność szkolna. We wszystkich pra-

cowniach przedmiotowych, w sali 
gimnastycznej i na boisku szkol-
nym, odbywały się liczne wysta-
wy, prezentacje, doświadczenia, 
eksperymenty, obserwacje, tur-

nieje i zawody sportowe. 
W Zespole Szkół nr 2 w Go-

lubiu-Dobrzyniu można było 
zobaczyć ofertę technikum eko-
nomicznego, rolniczego, archi-
tektury krajobrazu, informa-
tycznego, organizacji reklamy 
oraz branżowej szkoły I stopnie 

(dawnej zasadniczej szkoły zawo-
dowej). W klasach nie zabrakło 
prezentacji poszczególnych za-
wodów. Technicy pokazali między 
innymi  sprzęt rolniczy, na któ-
rym się uczą. Umiejętności spor-
towe zaprezentowali członkowie 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Arez”. 
Zespół Szkół im. Lecha Wałęsy 

w Kowalewie Pomorskim zapre-
zentował swoją ofertą wcześniej 
w ramach dnia techniki, o którym 
piszemy na stronie 26. 

(szyw)
fot. (szyw) oraz ZS nr 1
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GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Pożegnanie skarbnika 
W ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy informację o przejściu na zasłużo-
ną emeryturę skarbnika gminy Golub-Dobrzyń Ryszarda Pawlikowskiego. 
Z uwagi na ograniczone miejsce nie udało się zaprezentować zdjęcia z tej 
uroczystości, co dziś nadrabiamy.

(pw)

Teraz tylko matura
POWIAT  Kilkudziesięciu uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Golu-
biu-Dobrzyniu otrzymało świadectwa ukończenia szkoły. Teraz 
przed nimi matura, ale niektórzy już myślą o studiach

W miniony piątek uczniowie 
ostatnich klas technikum archi-
tektury krajobrazu, ekonomicz-
nego, rolniczego oraz liceum 
ogólnokształcącego dla dorosłych 
otrzymali świadectwa ukończenia 
szkoły. Już w piątek rozpocznie 
się egzamin maturalny. 

W tym roku najlepszym 
uczniem szkoły została Olga Ak-
samit z technikum ekonomiczne-
go. Zgodnie z tradycją, otrzymała 

statuetkę Primusa, którą wręczy-
ła dyrektor Agnieszka Brzostow-
ska. Z kolei obecny na zakończe-
niu Andrzej Okruciński wręczył 
Oldze nagrodę starosty. 

– Na maturze wybrałam ję-
zyk polski jako przedmiot roz-
szerzony – mówi Olga Aksamit. 
– Mam nadzieje, że uda mi się do-
brze zdać ten egzamin. Korzysta-
jąc z okazji chciałabym podzięko-
wać wszystkim nauczycielom za 

cztery lata nauki i wychowania. 
Tradycyjnie nie zabrakło 

kwiatów i podziękowań złożo-
nych na ręce dyrekcji, wycho-
wawców oraz nauczycieli. Ucznio-
wie młodszych klas przygotowali 
mini spektakl, chcąc w ten sposób 
pogratulować starszym kolegom 
zakończenia edukacji w Zespole 
Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. 

Tekst i fot. 
(szyw)

Prymusem szkoły została Olga Aksamit (druga z prawej)
Wyróżnieni absolwenci 
technikum architektury krajobrazu

Najlepsi uczniowie technikum rolniczego

Dąb niepodległości
W Działyniu, z okazji 100-lecia odzyskania niepodle-
głości przez Polskę, został posadzony dąb. 

Gmina Zbójno

Licznie zgromadzonych gości 
powitała wójt gminy Zbójno Kata-
rzyna Kukielska. Obchody rozpo-
częły się od wprowadzenia pocz-
tów sztandarowych i odśpiewania 
hymnu. Jak podkreśliła pani wójt, 
sadzenie dębu jest jedną z wielu 
inicjatyw podejmowanych w ra-
mach wieloletniego programu Nie-
podległa na lata 2017-2021. 

– Tym symbolicznym aktem 
upamiętniającym 100-lecie niepod-
ległości włączyliśmy się do pięknej 
akcji sadzenia drzew, realizowanej 
przez wojewodę w partnerstwie 
z Państwowym Gospodarstwem 
Leśnym Lasy Państwowe – mówi 
Katarzyna Kukielska.

Dorota Dzięgielewska, przed-
stawicielka wojewody, odczytała 

fragment listu Mikołaja Bogdano-
wicza. Pogratulowała też znakomi-
tej organizacji imprezy.

Z  okolicznościowym progra-
mem artystycznym wystąpiły dzie-
ci z klas 3-7 Zespołu Szkół w Dzia-
łyniu. Młodzi artyści opowiedzieli 
historię odzyskania niepodległości 
przez Polskę. 

– To była piękna lekcja historii 
przekazana w atrakcyjnej i cieka-
wej formule – dodaje wójt gminy. – 
Znakomity przykład pokazujący, że 
rozmowa, dzielenie się swoją wie-
dzą i przeżyciami z młodym poko-
leniem jest niezwykle wartościowe, 
pouczające, cenne i zacieśniające 
więzi pokoleniowe. Jesteśmy pełni 
uznania.

(szyw), fot. UG

R E K L A M A
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odebrali świadectwa
KOWALEWO POMORSKIE  27 kwietnia uczniowie klasy czwartej technikum w kowalewskim Zespole Szkół 
zakończyli naukę. Oprócz  świadectw, uczniowie wyróżniający się w nauce otrzymali nagrody. Podczas 
uroczystości wręczono także certyfikaty uczestnikom kursów realizowanych w ramach unijnego projektu 
„Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim”

R E K L A M A

Najlepszą tegoroczną absol-
wentką została Paulina Przyziół-
kowska z technikum żywienia 
i usług gastronomicznych. Za 
swoje wyniki otrzymała Nagro-
dę Starosty Golubsko-Dobrzyń-
skiego Andrzeja Okrucińskiego. 
Nagrodę dla Pauliny ufundowali 
ponadto właściciele Pałacu Ro-
mantycznego w Turznie, part-
nerskiej firmy Zespołu Szkół. 
Niespodziankę stanowi voucher 
dla dwojga na skorzystanie z ho-
telu, restauracji i SPA. Poza tym 
firma Plastica sp. zo.o. z Fry-
drychowa ufundowała nagrodę 
finansową dla najlepszego ab-
solwenta technikum mechatro-
nicznego, którym został Paweł 
Poniewirski. 

Wśród wyróżnionych ab-
solwentów znaleźli się również: 
Weronika Olszewska, Paulina 
Kaczmarek i Rafał Pełkowski. 
Całą trójka otrzymała nagrody 
ufundowane przez burmistrza 
Kowalewa Pomorskiego Andrze-
ja Grabowskiego. Z kolei nagrody 
za dobre wyniki w nauce i wzo-
rowe zachowanie otrzymały 
Ewelina Krzyżanowska i Joanna 
Śliwińska.

Zakończenie roku szkolne-
go maturzystów stało się okazją 
do podsumowania kursów za-
wodowych. Uczniowie Zespołu 
Szkół uczestniczyli w różnych 
formach doskonalenia: w kursie 
spawania metodą MAG, kursie 

obsługi obrabiarek cyfrowych 
CNC oraz kursie obsługi bar-
mańskiej. Uczestnicy otrzymali 
certyfikaty potwierdzające na-
bycie nowych umiejętności.

Tekst i fot.
(krzan)

Najlepszą absolwentką technikum 2018 została Paulina Przyziółkowska
Paweł Poniewirski to najlepszy tegoroczny absolwent 
technikum mechatronicznego

Kowalewo Pomorskie 

Muzyczna rywalizacja
23 i 24 kwietnia w Kowalewie Pomorskim został rozstrzegnięty IV Konkurs Wio-
lonczelowo-Kontrabasowy, organizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Kul-
tury oraz Publiczną Szkołę Muzyczną I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. 

Przed komisjami, złożonymi 
z nauczycieli szkół muzycznych 
oraz profesorów akademickich, 
zaprezentowało się prawie sto 
osób, podzielonych na grupy dla 
wiolonczelistów i kontrabasi-
stów. W ciągu minionych czte-
rech lat konkurs bardzo szybko 
osiągnął limit liczby uczestni-
ków, jaka może być przesłucha-
na w ciągu dwóch dni. 

– Przewodniczącą jury dla 
wiolonczel była prof. dr hab. 

Renata Marzec z Akademii Mu-
zycznej w Bydgoszczy, zaś dla 
kontrabasów prof. dr hab. Szy-
mon Guzowski z Akademii Mu-
zycznej w Poznaniu – informuje 
Krzysztof Sypek. – Tegoroczne 
przesłuchania miały bardzo wy-
soki poziom, na co wskazywali 
jurorzy konkursu oraz przybyli 
słuchacze – dodaje.

Jak informuje Krzysztof Sy-
pek, dyrektor PSM w Golubiu-
Dobrzyniu, laureatem nagrody 

Grand Prix dla wiolonczelistów 
został Fryderyk Midor, uczeń 
szkoły muzycznej w Katowi-
cach, natomiast Nagrodę Grand 
Prix dla kontrabasistów otrzy-
mał Leon Pruśniewski, uczeń 
szkoły muzycznej w Warszawie. 
Konkurs odwiedził również kon-
trabasista z Chin – Xuyu Fu, któ-
ry został laureatem II nagrody 
w grupie Open Contrabass, czyli 
grupy dla dorosłych kontraba-
sistów. Nasz powiat reprezen-
tował Jan Heinig, uczeń szkoły 
muzycznej Kowalewie Pomor-
skim. Dyrektorami konkursu 
byli: Ewa Witczak oraz Krzysztof 
Sypek.

Relacja z wydarzenia dostęp-
na jest na stronie internetowej 
konkursu (zakładka konkursu 
www.psmgd.pl) i na portalu fa-
cebook. 

(krzan)
fot. nadesłane

Ostatnie wspólne zdjęcie i za kilka dni... matura

Strażacy rodzinnie 
W najbliższą sobotę w Gajewie odbędzie się II Ro-
dzinny Piknik Strażacki. 

Gmina Golub-Dobrzyń

W gminie Golub-Dobrzyń 
działa kilkanaście ochotniczych 
straży pożarnych. Aby zapre-
zentować ich dokonania i po-
dziękować za służbę, gmina od 
ubiegłego roku organizuje piknik 
strażacki. W 2017 roku piknik od-
był się w Węgiersku, a tym razem 

gospodarzem będzie Gajewo. 
Piknik potrwa od 16.00 

do 23.00 Zaplanowano pokazy 
sprzętu strażackiego, symulo-
wany pożar, konkursy dla dzieci 
oraz występy artystyczne. 

(pw) 
fot. archiwum
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zabawa bez barier
GOLUB-DOBRZYŃ  W środę 25 kwietnia osoby niepełno-
sprawne z Golubia-Dobrzynia obchodziły Światowy Dzień In-
walidy. Był czas na zabawę, ale i dyskusję na temat problemów, 
z którymi na co dzień borykają się gospodarze uroczystości 

Wydarzenie zostało zorgani-
zowane w hali OSiR przez Polski 
Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Oddział w Golubiu-
Dobrzyniu. W uroczystości wzię-
ły udział władze miasta w osobie 
burmistrza Mariusza Piątkow-
skiego, wiceburmistrz Danuty 
Maleckiej a także przedstawicieli 
starostwa powiatowego i Urzędu 
Gminy Golub-Dobrzyń.

Wszystkich gości oraz eme-
rytów, rencistów i inwalidów 
serdecznie powitała przewodni-

cząca koła miejskiego PZERiI – 
Barbara Dec. W swoim wystąpie-
niu podkreśliła, że spotkanie ma 
charakter integracyjny, a hasłem 
przewodnim jest motto: „Nie-
pełnosprawni, ale pełnopraw-
ni”. W wydarzeniu wzięło udział 
ponad 140 mieszkańców miasta. 
Impreza mogła się odbyć dzięki 
wsparciu finansowemu z magi-
stratu oraz lokalnym sponso-
rom. 

W trakcie spotkania można 
było zobaczyć występy artystycz-

ne dzieci z Publicznego Przed-
szkola nr 2 im. Marii Konop-
nickiej, zespołu tanecznego ze 
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orła 
Białego, uczniów Zespołu Szkół 
nr 3 oraz chóru „Gaudium” pod 
batutą Mariusza Rzepkowskiego.

Tak obchodzony Światowy 
Dzień Inwalidy był okazją do po-
znania problemów osób niepeł-
nosprawnych i ich integracji ze 
społeczeństwem.

Tekst i fot. 
(Maw)

Zaśpiewał też chór „Gaudium”

W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt osób

Gości powitała Barbara DecNie zabrakło występów artystycznych

Zakodowany teatr
Milusińscy z grupy Misie z przedszkola nr 2 zaprosili 
swoich rodziców na nietypowe zajęcia.  Dzieci uczyły 
dorosłych kodować trasy dla specjalnych robotów.

Golub-Dobrzyń

Grupa Misie z Przedszkola 
Publicznego nr 2 im. Marii Konop-
nickiej przystąpiła do Ogólnopol-
skiego Programu Uczymy Dzieci 
Programować, którego celem jest 
świadome, merytoryczne i meto-
dyczne wprowadzanie elementów 
programowania i robotyki do za-
jęć na różnych etapach eduka-
cji. 25 kwietnia odbyły się zajęcia 
otwarte dla rodziców „Zakodowa-
ny teatr” związane z bieżącą tema-
tyką w grupie Misie. Rodzice mogli 
poznać tajniki kodowania, a także 
wspólnie z dziećmi zakodować 
trasy dla Ozobotów. Przekonali się 
jak wiele umiejętności zdobyły już 
dzieci.

– Elementy takich zabaw 
pojawiały się w edukacji przed-
szkolnej od zawsze. Teraz jednak 
chodzi o to, by stosowane były 
w miarę często, systematycznie 
i w przemyślany sposób. Takie za-

bawy sprzyjają nauce logicznego 
myślenia, myślenia przyczynowo 
skutkowego, rozwijania orientacji 
w przestrzeni – mówi Anna Krzy-
żek wychowawczyni grupy. – Uczą 
one umiejętności pracy w zespole 
i współdziałania. Kodowanie po-
winno być zintegrowane z różnymi 
zajęciami z zakresu każdej eduka-
cji np. matematyką, edukacją języ-
kową, artystyczną, gimnastyką

Początkowo takie zabawy 
można zaczynać bez sprzętu, 
wykorzystując wiele elementów 
powszechnych w przedszkolach 
(klocki, domino, obrazki, cyfry, 
litery, tabele). Przedszkole Pu-
bliczne nr 2 od niedawna posiada 
też roboty edukacyjne Ozobot do 
nauki programowania. Za pomo-
cą kolorowych kodów dzieci pro-
gramują zadania, które wykonuje 
robot.

Tekst i fot. (nał)

Dzieci z grupy Misie zaprezentowały rodzicom zajęcia z kodowania

Lena Jankowska wraz  Julią Muzalewską zaprezentowały rodzicom 
zakodowaną w napis „Teatr” trasę dla Ozobota

Piłka nOżna  Na meczu ekstraklasy
Sześcioro wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Wielgie wzięło udział w meczu ekstraklasy pomiędzy Wisłą Płock a Wi-
słą Kraków. Uczestnictwo w widowisku na płockim stadionie im. Kazimie-
rza Górskiego było nagrodą za osiągnięcia sportowe i dobre zachowanie. 

(szyw), fot. SOSW
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Koło z historią
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Cieszyny to nieduża miejscowość 
położona w gminie Golub-Dobrzyń. We wsi aktywnie działa 
Koło Gospodyń Wiejskich, a na jego czele stoi Grażyna Sikor-
ska 

KGW w Cieszynach działa 
nieprzerwanie od 1961 roku. Jego 
pierwszą przewodniczącą była 
Helena Jankowska. Koło funkcjo-
nowało nawet w okresie prze-
mian ustrojowych w latach 90.  
Obecnie liczy ono 43 członkinie. 
Najmłodsza z nich ma 40 lat, 
a najstarsza – 85. Ostatnio swój 
akces złożyła 27-letnia mieszkan-
ka Cieszyn, co jest dobrą progno-
zą na przyszłość. 

Kołem kieruje Grażyna Si-
korska – stanowisko objęła 
w 1994 roku. Przewodnicząca 
jest również członkinią rady so-
łeckiej. Jak sama mówi, stara się 
dobrze współdziałać z druha-
mi z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Cieszynach, sołtysem wsi, 
a także z władzami gminy Golub-
Dobrzyń.

KGW na co dzień korzysta 
ze świetlicy wiejskiej usytuowa-
nej w remizie OSP. Tam też są 

urządzane wszelkiego rodzaju 
imprezy towarzyskie i zabawy 
karnawałowe. Koło wynajmu-
je również swój sprzęt AGD na 
imprezy rodzinne, a wszelkiego 
rodzaju zyski są przeznaczane 
na uzupełnienie zniszczonego 
sprzętu. Członkinie koła chętnie 
pomagają również miejscowym 
strażakom w organizowaniu ich 
imprez. Właśnie świetlica jest 
miejscem, w którym panie spo-
tykają się z miejscowymi senio-
rami w dniu ich święta.  

Członkinie koła, wspólnie 
z sołtysem i rada sołecką, orga-
nizują piknik rodzinny połączony 
z dniem dziecka. 

– Jest zawsze wesoło, a dzie-
ci mają wspaniała zabawę. Są 
dmuchane zjeżdżalnie, jest mu-
zyka, dorośli mogą się delekto-
wać wyrobami garmażeryjnymi 
– opowiada Grażyna Sikorska.

Panie zajmują się również 

dwa razy do roku rozprowa-
dzaniem małych kurczaków 
dla mieszkańców wsi. W latach 
ubiegłych w restauracji „ Złota 
Podkowa” we Wrockach członki-
nie brały udział w imprezie ar-
tystycznej z udziałem kabaretu 
„EWG” z Wielkopolski, a także 
w koncercie noworocznym śpie-
waka operowego Aleksandra Ka-
medulskiego.  

KGW w Cieszynach bardzo 
chętnie bierze udział we wszel-
kiego rodzaju wycieczkach krajo-
znawczych po kraju. 

– Byłyśmy między innymi 
w Szymbarku na Kaszubach, 
Krynicy Morskiej czy tez w Trój-
mieście. W najbliższym czasie 
organizujemy wycieczkę do Św. 
Lipki i Gietrzwałdu. Planowany 
jest również wyjazd do Często-
chowy – tłumaczy Sikorska. 

Panie uczą się sporządzać 
dekoracje świąteczne na Wielka-
noc i Boże Narodzenie. Dekorują 
również na święta kościelne figu-
rę Chrystusa Króla we Wrockach. 
Biorą aktywny udział w sporzą-
dzaniu wieńców dożynkowych. 
Można je też spotkać na Jarmar-
ku Wielkanocnym w Przysieku 
czy też w Minikowie (Lato na 
wsi). Włączyły się aktywnie w or-
ganizowanie zjazdów kół KGW 
w gminie Golub-Dobrzyń.

Przewodnicząca z optymi-
zmem patrzy w przyszłość i wie-
rzy, że młodsze pokolenie włączy 
się bardziej aktywnie w ich dzia-
łalność. 

Tekst i fot.
(Maw)

Tekst i fot. 
(nał)

Elgiszewo bardzo mi się 
podoba, nie trzeba nic zmieniać. 
Chciałabym, żeby było dużo chod-
ników i by były tak podzielone, 
by można było jeździć na nich na 
rolkach.

Paulina Olkowska, lat 11

Sonda

Moja miejscowość bardzo mi się 
podoba, brakuje mi miejsca do jeżdżenia 
na rolkach i deskorolkach. Fajnie byłoby, 
gdyby w Elgiszewie był skatepark.

Oliwia Elzanowska, lat 9

Chciałbym, żeby było dużo 
chodników i żeby były także do 
jazdy na rowerach. Żeby były 
od razu taką ścieżką rowerową. 
A poza tym w Elgiszewie bardzo 
mi się podoba.

Jakub Niejadlik, lat 10

Fajnie by było jakbyśmy mieli 
duży supermarket i miejsce do 
jeżdżenia na rolkach. Taki park do 
wyprowadzania psów i ich tresow-
ania też by się przydał. No i basen, 
mielibyśmy gdzie uczyć się pływać.

Maja Stefańska, lat 11

W Elgiszewie jest bardzo 
fajnie, chciałabym jednak, żeby 
był u nas park linowy i ścianka 
wspinaczkowa. Lubię się 
wspinać. Lubię też rolki i brakuje 
mi miejsca do jeżdżenia.

Zuzanna Wilczewska,  
lat 11

Zapytaliśmy dzieci z Elgiszewa, czy podoba im się ich miejscowość oraz o co 
poprosiłyby wójta Jerzego Cieszyńskiego, by zrobił w ich okolicy.

Pamiętają 
o przyrodzie
Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Wielgiem włączyli się w obchody 
Dnia Ziemi. Wzięli również udział w corocznym raj-
dzie wokół Jeziora Wielgie. 

Gmina Zbójno 

Co roku Światowy Dzień Zie-
mi jest uroczyście obchodzony 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Wielgiem. 
Tym razem w ramach tego dnia 
odbyły się warsztaty. 

– Celem spotkania było 
wzbogacenie wiadomości wy-
chowanków o naszej planecie 
i zwrócenie uwagi na koniecz-
ność sortowania śmieci oraz 
znaczenie recyklingu – mówi 
Marta Wiwatowska- Szczutkow-
ska z SOSW w Wielgiem. – Wy-
chowankowie oglądali prezen-
tacje multimedialne, układali 
hasła ekologiczne i rozwiązywa-
li zagadki przyrodnicze. Później 
zdobytą wiedzę wykorzystywali 

w praktyce, sortując śmieci do 
odpowiednich pojemników.

Kilka dni później wycho-
wankowie SOSW wzięli udział 
w rajdzie pieszym wokół Jeziora 
Wielgie. 

– Nasi podopieczni bardzo 
chętnie uczestniczą w zajęciach 
umożliwiających aktywność fi-
zyczną – dodaje nauczycielka. 
– Podczas spaceru mogli po-
rozmawiać o innych sposobach 
aktywnego i bezpiecznego wy-
poczynku, a także podziwiać 
występującą roślinność.

Rajd zakończył się ogni-
skiem i pieczeniem kiełbasek. 

(szyw)
fot. SOSW
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Błędny adres przelewu? Nic straconego  

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o usłu-
gach płatniczych. Po zmianach możliwe będzie odzyskanie pie-
niędzy błędnie przelanych na konto odbiorcy. Dotychczas środki 
były zwracane jedynie decyzją sądu. Teraz błędnie wskazany 
odbiorca od razu otrzyma informację od banku o zaistniałej 
sytuacji. Jeśli dobrowolnie nie odda pieniędzy, możliwa będzie 
egzekucja środków. 

E-legitymacje w szkołach 

W piątek 27 kwietnia weszło w życie rozporządze-

nie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych 

i innych druków szkolnych. Zgodnie z jego zapi-

sami, od września tego roku szkoły będą mogły 

wydawać uczniom, a także niepełnosprawnym 

dzieciom w przedszkolach – legitymacje szkolne 

oraz legitymacje przedszkolne w postaci papie-

rowej ( jak dotychczas) lub e-legitymacje szkolne 

i przedszkolne. 

Lekcje z konstytucji  

W dniach 4-8 czerwca w całym kraju będą odbywać 
się lekcje na temat konstytucji, w ramach piątej edy-
cji Tygodnia Konstytucyjnego. Z młodzieżą będą roz-
mawiać adwokaci, sędziowie, pracownicy organizacji 
pozarządowych, radcowie prawni i studenci prawa. 
Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie im. prof. Zbi-
gniewa Hołdy. Do tej pory z zajęć skorzystało blisko 
130 tys. uczniów. W tym roku tematem przewodnim 
będzie znaczenie wyborów i samorządności. Nadzór 
merytoryczny nad materiałami sprawuje prof. Marcin 
Matczak, a patronem honorowym jest dr Adam Bod-
nar, rzecznik praw obywatelskich.  

Wyższa renta socjalna  

7 maja w Sejmie RP odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Projekt przewidu-je podwyższenie tego rodzaju świadczenia o blisko 160 zł, do kwoty 1029,80 zł brutto (878,12 zł „na rękę”). Nowelizacja ustawy ma wejść w życie 1 września 2018 roku, ale renty w nowej wysokości będą wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Na zmianach ma skorzystać około 280 tys. osób. 

Walczą z uzależnieniami  

Ponad 680 tysięcy złotych z budżetu województwa tra�  w tym roku 
na realizację programów pro� laktycznych, propagujących walkę z al-
koholizmem oraz narkomanią, a także projektów wsparcia dla rodzin 
osób uzależnionych, między innymi z terenów wiejskich. Zarząd wo-
jewództwa rozstrzygnął trzy konkursy przeznaczone dla organizacji 
pozarządowych, które realizują projekty przeciwdziałania uzależnie-
niom. Wsparcie otrzymało m.in. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony 
Zdrowia w Kowalewie Pomorskim. 

Szansa na nową stołówkę  

Do 17 czerwca szkoły podstawowe z naszego 
województwa mogą rejestrować się w konkur-
sie „Extra Szkolna Stołówka”, dzięki któremu 
mają szansę wygrać remont stołówki o war-
tości 30 tys. zł. Zgłoszenia może dokonać 
dyrektor placówki lub inna osoba dorosła za 
jego zgodą. Wystarczy wejść na stronę www.
extrastolowki.pl. Nagrody główne tra� ą do pię-
ciu szkół, a wszystkie zarejestrowane otrzymają 
materiały edukacyjne w formie elektronicznej, 
przygotowane przez ekspertów Federacji Pol-
skich Banków Żywności.

Surowe prawo zapewni bezpieczeństwo? 

Resort sprawiedliwości przygotował program reform „Sprawiedliwość 
i bezpieczeństwo”. Wśród propozycji znalazły się m.in. kara 15 dni 
więzienia – krótki pobyt w więzieniu ma być przestrogą na całe życie 
dla osób, które tylko incydentalnie weszły w kon� ikt z prawem, a dziś 
dostają wyroki w zawieszeniu; surowe kary dla drobnych złodziei – za 
kradzież zuchwałą, np. wyrwanie komuś torebki na ulicy, ma grozić od 
6 miesięcy do 8 lat więzienia, podczas gdy dziś sprawcy płacą zwykle tylko 
grzywny; skuteczne ściganie lichwiarzy – nowe prawo wyraźnie zde� niuje, 
które pożyczki mają charakter lichwiarski i umożliwi skuteczne ściganie na-
ciągaczy. Szczegółowy program jest dostępny na stronie www.ms.gov.pl.
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Ostatnie dni na wnioski
DOPŁATY  Dobiega końca kampania przyjmowania wniosków 
o dopłaty bezpośrednie. Tym, którzy nie złożyli wniosku w in-
ternecie, pozostało na to zaledwie kilka dni

Biura Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa 
organizują dni otwarte, podczas 
których rolnicy mogą uzyskać 
pomoc przy wypełnianiu wnio-
sków. Niektóre powiatowe biura 
poszły o krok dalej i zorganizo-
wały mobilne biura. Pracownicy 
agencji jeżdżą w teren wyposa-
żeni w komputery z dostępem 

do internetu i pomagają rolni-
kom. 

Gospodarze, którzy nie mają 
dostępu do internetu mogą sko-
rzystać ze stanowisk kompute-
rowych dla wnioskodawców we 
wszystkich biurach powiato-
wych agencji w całym kraju.

Czas na złożenie dokumen-
tów teoretycznie mija 15 maja. 

Ale w praktyce aż do 11 czerw-
ca możliwe będzie przesłanie 
wniosku. Wówczas jednak nale-
ży się liczyć z obniżeniem płat-
ności o 1 proc. za każdy roboczy 
dzień opóźnienia. Zmiany w już 
złożonym wniosku można na-
nosić bez żadnych sankcji do  
1 czerwca.

(pw)

ASF

Śmierć dzikom
Samorząd rolniczy oficjalnie wystąpił z prośbą o pod-
jęcie działań, które przyniosą zmniejszenie liczby dzi-
ków w kraju.

Wniosek izb rolniczych został 
sformułowany 21 marca. Dotyczy 
przeprowadzenia odstrzału, któ-
rego skutkiem będzie zmniejszenie 
zagęszczenia dzików do 0,1 sztuki 
na 1 km kwadratowy. Póki co rol-
nicy nie uzyskali odpowiedzi na tę 
prośbę. 

Odstrzał zwierząt miałby 
uchronić gospodarstwa przed ASF. 
Niektórzy wskazują jednak na 
to, że tak znaczne zmniejszenie 
populacji może doprowadzić do 
zwiększenia zagrożenia kleszczami. 
Zdaniem biologów, dziki niszczą 
siedziby drobnych gryzoni, a te są 
pierwszymi żywicielami kleszczy. 
Gdy dzików zabraknie, zwiększy 
się liczba gryzoni, a co za tym idzie 
także kleszczy.

Borelioza roznoszona przez 
kleszcze to najpopularniejsza obec-
nie choroba przewlekła występują-
ca u rolników. Może ją przenosić 
nawet co drugi pajęczak.

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Rynek mleka

Nierówni przy umowie 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta przebadał umowy zawierane między 
rolnikami i mleczarniami. Wnioski są ciekawe.

W ubiegłym roku weszła 
w życie ustawa o przewadze 
kontraktowej. Jest to sytuacja, 
gdy istnieje znaczna różnica 

ekonomiczna między stronami 
zawierającymi umowę (np. mię-
dzy rolnikiem i wielkim prze-
twórcą mleka). Ustawa miała 

dotyczyć głównie przemysłu 
rolno-spożywczego, więc UOKiK 
rozpoczął od zbadania, czy nowe 
przepisy są stosowane w branży 
mleczarskiej.

Urzędnicy znaleźli nieprawi-
dłowości, z których najczęstszą 
było stosowanie w umowach 
z rolnikami klauzuli o wyłącz-
ności. Według niej, rolnik musi 
wydać mleczarni całe swoje 
wyprodukowane mleko. W nie-
których umowach pojawiały się 
zapisy o tym, że rolnik nie może 
utrzymywać żadnych kontaktów 
z konkurencyjnymi firmami. 
W efekcie prowadziło to do za-
kazu zmieniania odbiorcy mle-
ka. Uwagi budzą także zapisy 
dające mleczarni prawo zerwa-
nia umowy bez wypowiedzenia.

(pw) 
fot. pixabay/ilustracyjne

Kosztowne OSN
Obszary OSN, czyli narażone na zanieczyszczenie azo-
tem pochodzenia rolniczego, miały być ograniczone 
do pewnych stref. Stało się inaczej i cały kraj uzna-
no za obszar narażony. Co za tym idzie, na rolników 
spadną nowe obowiązki.

Uprawa

Najbardziej dokuczliwe bę-
dzie zagospodarowanie nawozów 
naturalnych. Zgodnie z zapisami, 
okres ich przechowywania został 
wydłużony do 5 miesięcy w przy-
padku obornika i 6 miesięcy 
w przypadku gnojowicy. Według 
szacunków, niemal połowa go-
spodarstw nie spełnia obecnie 
tych wymogów. Te mniejsze mają 

czas na dostosowanie do końca 
2024 roku. Na razie nie wiado-
mo, skąd mają pochodzić fundu-
sze na dostosowanie. Rolnikom 
trudno będzie udźwignąć ciężar 
inwestycji. Mówi się o udzielaniu 
nisko oprocentowanych poży-
czek, które miałyby być w poło-
wie umarzane. 

(pw)

Wystawa szynszyli
Hodowla zwierząt futerkowych nie jest obecnie pew-
nym biznesem. Mimo to nie brakuje osób, które 
uczyniły z niej sposób na życie. 2 i 3 czerwca spotkają 
się podczas 11. Kujawsko-Pomorskiego Seminarium 
i Wystawy Szynszyli.

Wydarzenie

Szynszyle to zwierzęta po-
chodzące z Ameryki Południowej. 
W Polsce pojawiły się dopiero po 
II wojnie światowej. Są łagodne, 
mają jednak swoje upodobania co 
do miejsca pobytu oraz diety. Nie 
lubią przebywać w przewiewnych 
miejscach, więc hodowcy umiesz-
czają klatki w zamkniętych po-
mieszczeniach. Jeśli chodzi o ży-
wienie, szynszyle nie przepadają za 
świeżymi roślinami. Idealne są dla 

nich nasiona i suche rośliny. 
Gryzonie można nabyć w każ-

dym sklepie zoologicznym. Mają 
także wartość gospodarczą. Far-
merzy przywiązują wielką wagę do 
tego, by szynszylom żyło się do-
brze. Mają wówczas piękne futro. 
Cykl produkcyjny trwa do 9 miesię-
cy. Futro najwyższej jakości może 
osiągać cenę nawet kilkuset złotych, 
standardowe ok. 100 zł. W hodowli 
liczy się rodowód zwierząt oraz ich 
krzyżowanie w celu osiągnięcia naj-
wyższej jakości futer. 

Zgłoszenia osób chętnych do 
wzięcia udziału w seminarium są 
przyjmowane do 22 maja pod nu-
merem tel. 695 930 624. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Jubileuszowe 
niespodzianki
Rok 2018 jest jubileuszowy nie tylko dla Polski. To tak-
że setne urodziny traktorów jednej z największych 
firm zajmujących się produkcją maszyn rolniczych - 
John Deere. 

Mechanizacja

Firma założona w XIX wieku 
przez kowala Johna Deera produ-
kowała maszyny rolnicze, głównie 
pługi. W 1918 roku weszła na nową 
ścieżkę rozwoju. Wykupiła jeden 
z mniejszych zakładów i wypuści-
ła na rynek pierwszy ciągnik spa-
linowy o nazwie Waterloo Boy. Od 
początku maszyny miały zielono-
żółtą barwę. 

Aby uczcić rocznicę, John De-
ere proponuje rolnikom promocję. 
Do każdego zakupionego ciągnika 
o mocy 100 KM i powyżej rolnik 

otrzyma skrzynię narzędziową 
wraz z adekwatnym do modelu 
ciągnika wyposażeniem. Zestawy 
zostały przygotowane we współ-
pracy z firmą King Tony. Znajdują 
się w nich standardowe i głębokie 
nasadki, odwracalny mechanizm 
zapadkowy i akcesoria, zestawy 
kluczy nasadowych, płaskooczko-
wych lub imbusowych, szczypce, 
młotki, pilniki, zestawy wybija-
ków, obcinaki, piły oraz taśmy 
miernicze.

(pw)
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Wszawica – kiedy głowa swędzi
CHOROBY  Pedikuloza to powszechny problem, który występuje we wszystkich krajach świata. Nie 
oznacza to jednak, że nie jest wstydliwy. Żaden z rodziców nie cieszy się, gdy dziecko przynosi do 
domu wszy. Jak sobie radzić z tą chorobą pasożytniczą?

Wszy głowowe lubią duże 
zbiorowiska ludzkie, a że szczegól-
nie upodobały sobie dzieci i mło-
dzież, to najczęściej bytują w żłob-
kach, przedszkolach, akademikach, 
internatach. Warto pamiętać, że 
do zakażenia może dojść w każ-
dym wieku, więc miejscami ry-
zyka są też np. noclegownie czy 
koszary. Najbardziej narażone 
są jednak dzieci w wieku 3-12 lat, 
głównie ze względu na nie w pełni 
wykształcone nawyki higieniczne, 
np. używanie cudzego grzebienia 
czy szczotki, pożyczanie nakrycia 
głowy.

Jak rozpoznać pasożyta?
Wesz jest owadem o długo-

ści 2-3 mm, koloru białawego do 
szarego. Jej cykl życiowy trwa do 
4 tygodni i w tym czasie zmienia 
postać od jaja (gnidy) przez trzy 
formy larwalne do postaci doro-

słej. Po 35 dniach dorosłe osobniki 
zdychają. Co ciekawe, poza głową 
człowieka przetrwają maksymal-
nie dwa dni.

Samica wszy składa 100-300 
jaj, które mocno trzymają się wło-
sów, bo są zaopatrzone w substan-
cję klejącą. Wyglądają jak ziarna 
sezamu. Trudno jej usunąć. Mogą 
być widoczne w okolicy ciemie-
niowej i potylicznej głowy oraz za 
uszami. Po tygodniu z jaj wylęgają 
się wszy. Potrzebują około 21 dni, 
żeby osiągnąć dojrzałość płciową. 
Wtedy znów składają jaja i cykl się 
powtarza.

Objawy
Choroba objawia się uporczy-

wym swędzeniem skóry głowy. 
Zdarza się, że jest ona miejscami 
zaczerwieniona, szczególnie za 
uszami bądź na linii włosów. Mogą 
występować małe ranki, jako efekt 

drapania. To szczególnie niebez-
pieczne, bo może przez nie dość 
do zakażeń bakteryjnych i grzybi-
czych. W skrajnych przypadkach 
dużego zaniedbania higienicznego 
na głowie tworzy się kołtun, czyli 
zlepek włosów, ropy i surowicy.

Leczenie
Po pierwsze, w przypadku 

stwierdzenia obecności pasożyta 
u jednego członka rodziny, warto 
objąć leczeniem wszystkich. Sto-
suje się preparaty likwidujące pa-
sożyty, można je kupić w aptece 
bez recepty. Mają postać lotionów, 
żeli, szamponów, kremów. Po wy-
konaniu zabiegu włosy przecze-
sujemy gęstym grzebieniem, by 
usunąć gnidy i wszy. Grzebień po 
użyciu należy wyparzyć. Po ty-
godniu zabieg powtarzamy. Nie 
wolno stosować u ludzi prepara-
tów przeznaczonych dla zwierząt. 

Mogą wykazywać działanie tok-
syczne bądź drażniące.

Pozbycie się pasożytów ze 
skóry głowy to pierwszy krok. 
Kolejnym jest wypranie poście-
li, ręczników w temperaturze  
60 st. C (niższa nie zniszczy owa-
dów) i wyprasowanie ich gorą-
cym żelazkiem, szczególnie przy 
szwach. Odzież, której nie można 
prać w tak wysokiej temperaturze 
należy spryskać preparatem owa-
dobójczym i zamknąć w torbie fo-
liowej na 10 dni, potem wyprać jak 
zwykle. Pluszaki wyprać lub za-
mrozić na dwie doby. Grzebienie, 
szczotki, ozdoby do włosów albo 
wyrzucić, albo wygotować.

Wszy w szkole
Dyrektor placówki zarządza 

kontrolę czystości skóry głowy 
wszystkich osób w grupie lub kla-
sie oraz wszystkich pracowników 

placówki, z zachowaniem zasady 
intymności (kontrola indywidual-
na w odrębnym pomieszczeniu). 
Wyniki kontroli trafiają do dyrek-
tora. Placówka informuje rodzi-
ców o wystąpieniu wszawicy i za-
leca codzienną kontrolę czystości 
głowy u dzieci oraz domowników. 
Dyrektor indywidualnie informuje 
rodziców dzieci, u których stwier-
dzono wszawicę, o konieczności 
natychmiastowej likwidacji cho-
roby z użyciem dostępnych pre-
paratów. Może zaproponować, by 
dzieci w czasie kuracji nie uczest-
niczyły w zajęciach, ale nie może 
im tego zabronić. Po 7-10 dniach 
zarządzona jest kolejna kontro-
la czystości głów w klasie/grupie 
i u pracowników.

oprac. (aba) 
na podst. mat. GIS

fot. pixabay

MIT: Wszawica wynika z brodu i braku higieny.
FAKT: Dbałość o higienę osobistą i status społeczny nie mają wpływu na 
częstość występowania wszawicy. Może się nią zarazić każda osoba przez 
kontakt z chorym lub jego rzeczami osobistymi.

MIT: Wszy potrafią skakać o pływać.
FAKT: Pasożyty przemieszczają się wyłącznie przez pełzanie. Zarażenie wy-
stępuje w wyniku bliskiego kontaktu z chorym lub jego rzeczami osobistymi.

MIT: Osobie dotkniętej wszawicą należy ogolić głowę. 
FAKT: Nie należy golić głowy chorego. Powstałe podczas zabiegu mikro-
uszkodzenia są wrotami dla zakażeń bakteryjnych i grzybiczych, mogą więc 
przedłużać proces leczenia. Wystarczy zastosować dostępne w aptekach 
preparaty.

MIT: Wszawica jest wyłącznie problemem estetycznym.
FAKT: Wszawica jest także problemem zdrowotnym. Powoduje wystąpienie 
swędzących grudek zapalnych, które po zadrapaniu mogą ulec wtórnym 
zakażeniom bakteryjnym.

MIT: Zwierzęta domowe mogą być źródłem wszy.
FAKT: Wesz ludzka nie bytuje na zwierzętach.

MIT: Dokładne umycie głowy szamponem pozwoli pozbyć się wszy.
FAKT: Wszy, dzięki specjalnym odnóżom i pazurkom czepnym, silnie 
przytwierdzają się do włosów. Gnidy są przyczepiane do włosów specjalną 
wydzieliną, która nie rozpuszcza się w wodzie i jest trudna do usunięcia.

Mity i fakty o wszawicy

Do zakażeń dochodzi najczęściej w szkole
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 Lipno
 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 wydarzenie w cenie 5 zł do nabycia w sekretariacie MCK. Szczegółowe 
informacje oraz zapisy grupowe w sekretariacie MCK przy ul. Piłsudskiego 22 
lub pod nr. tel. 54 287 24 40. Liczba miejsc ograniczona.

 Golub-Dobrzyń
 Do 6 maja w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni jest dostępna ekspozy-

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

 13 maja na Zamku Golubskim odbędzie się XVIII Przegląd Zespołów Lu-
dowych. Jest to cykliczna impreza propagująca kulturę ludową oraz zrzeszająca 
osoby zainteresowane folklorem. Ponadto jej celem jest integracja i wzmoc-
nienie tożsamości środowisk wiejskich. Dodatkowym urozmaiceniem będzie 
konkurs sprawnościowy, w którym wezmą udział młodzieżowe drużyny Ochot-
niczej 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
 Wąbrzeski Dom Kultury przygotował zajęcia plastyczne dla najmłodszych 

oraz ich rodziców. Dzieci, które ukończyły 7 lat, mogą wziąć udział w warszta-
tach plastycznych pn. „Cuda dla mamy”. Spotkanie odbędzie się 7 maja w godz. 
17.00-18.00. 

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

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

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

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

 Brodnica
 Już po raz trzynasty, w dniach 15-17 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 czer-
wca o 18.00 Aneta Todorczuk-Perchuć premierowym spektaklem „Matka, żona, 
kochanka”. Termin nadsyłania prac upływa 23 maja. O kwalifikacji decyduje 
kolejność zgłoszeń. Karty należy przesłać na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół 
Kultury i Sztuki „Bractwo”, ul. Przykop 43, 87-300 Brodnica, koniecznie z dop-
iskiem „BUT” lub mailowo: anetagiemza@wp.pl

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Filmowa majówka
GOLUB-DOBRZYŃ  W weekend 5-6 maja do Domu Kultury 
przyjedzie objazdowe kino Ferment. Publiczność będzie mo-
gła zobaczyć takie filmy jak: „Twarz”, „Pitbull. Ostatni pies” czy 
„Kobiety mafii”

Filmowa uczta rozpocznie 
się w sobotę w południe od pro-
pozycji dla dzieci – „Luis i obcy”. 
12-letni bohater czuje się samot-
ny. Nie ma przyjaciół, a jego ojciec 
ufolog Armin całe noce spędza 
przy teleskopie, szukając śladów 
życia w kosmosie. Z kolei dyrek-
tor szkoły chce wysłać Luisa do 
internatu poza miastem. Pewnego 
dnia na podwórku Luisa rozbija się 
UFO z załogą trzech wesołych ko-
smitów. Chłopiec zaprzyjaźnia się 
z obcymi i ukrywa ich przed swo-
im tatą, który jest przekonany, że 
kosmici są niebezpieczni. Próbując 
pomóc ufoludkom w powrocie na 
macierzystą planetę, Luis sam na-
biera ochoty na wielką kosmiczną 
podróż. Dubbing do filmu stworzy-
li: Małgorzata Kożuchowska, Jaro-
sław Boberek i Paweł Domagała. 

O 13.45 będzie można zobaczyć 
najnowsze dzieło Stevena Spielber-
ga – „Player One”. W 2045 roku lu-
dzie znajdują ukojenie w wirtualnej 
rzeczywistości. Jej twórca przed 

śmiercią postanawia cały majątek 
przekazać pierwszej osobie, która 
znajdzie ukryte w niej „wielkanoc-
ne jajo”. 

O 16.15 fani komedii roman-
tycznych zobaczą „Listy do M.3”. 
Akcja dzieje się w wigilię Boże-
go Narodzenia. W obsadzie m.in. 
Borys Szyc, Danuta Stenka, Piotr 
Adamczyk, Agnieszka Dygant i To-
masz Karolak.

Prawdziwym hitem sobotnie-
go programu jest „Twarz” w reży-
serii Małgorzaty Szumowskiej. To 
historia człowieka, który stracił 
twarz w wypadku. Po nowator-
skiej operacji wraca do rodzinnej, 
małej miejscowości, jednak musi 
zmierzyć się z nastawieniem lo-
kalnej społeczności, dla której stał 
się kimś obcym. W roli głównej 
wystąpił Mateusz Kościukiewicz, 
znany z takich produkcji jak: „Ba-
czyński”, „Gwiazdy” czy „Bez wsty-
du”. Niedawno film zdobył Złotego 
Niedźwiedzia (Grand Prix Jury) na 
Międzynarodowym Festiwalu Fil-

mowym w Berlinie. Seans w Go-
lubiu-Dobrzyniu rozpocznie się 
o 18.30. 

W sobotę wieczorem, o 20.30, 
będzie można wybrać się na „Ko-
biety mafii”. Akcja filmu toczy się 
w 2015 roku, gdy 40 proc. funkcjo-
nariuszy przyjętych do policji sta-
nowią kobiety. Poznajemy historię 
świeżo upieczonych funkcjonariu-
szek – Zuzy (Joanna Kulig) i Jadźki 
(Anna Dereszowska). Policjantki od 
początku muszą zmierzyć się nie 
tylko ze światem przestępczym, 
ale i z autorytetem starszych ko-
legów po fachu – Gebelsa (Andrzej 
Grabowski) i Majamiego (Piotr Stra-
mowski). Czeka je nie tylko walka 
z brutalnym światem mafii paliwo-
wej, ale także ze skorumpowany-
mi przełożonymi np. Izabelą Zych 
(Magdalena Cielecka).

W niedzielę 6 maja o 10.30 na 
ekranie ponownie zagości „Luis 
i obcy”. O 12.15 przyjdzie pora na 
kolejną golubską premierę – „Tam 
gdzie mieszka Bóg”. Mały Andrew 
ucieka z domu, by odszukać poło-
żone w górach sanktuarium Jezu-
sa. W ślad za chłopcem wyrusza 
czwórka jego oddanych, szkolnych 
przyjaciół. Razem przeżyją wiele 
niezapomnianych przygód na le-
śnym szlaku. To pierwszy w historii 
film z udziałem papieża Franciszka. 
W niedzielę będzie można jeszcze 
ponownie zobaczyć: „Player One” 
(14.00), „Twarz” (16.30), a filmowy 
weekend zakończy się seansem 
ostatniego „Pitbulla” – od 18.30. 

Bilety kosztują: 16 zł – normal-
ny, 13 zł – ulgowy, 11 zł – grupowy 
(dla grup liczących minimum 15 
osób). Rezerwacja wejściówek: re-
zerwacje@ferment.com.pl, tel. 797 
358 360. Przedsprzedaż biletów na 
stronie: ekobilet.pl/kino-ferment. 

(ToB)

Region

Szansa na wycieczkę
Samorząd województwa organizuje 12 pięciodnio-
wych wyjazdów na „zielone szkoły” w parkach kra-
jobrazowych. To bezpłatna oferta dla 40-osobowych 
grup uczniów i ich opiekunów. Trwa rekrutacja 
szkół. 

– To kolejne, tym razem dłuż-
sze wyjazdy do parków krajobrazo-
wych, które organizujemy z myślą 
o edukacji ekologicznej młodzieży 
oraz promocji najatrakcyjniejszych 
przyrodniczo miejsc w naszym re-
gionie. Zapewniamy ciekawe zaję-
cia w plenerze i wiele atrakcji. Prze-
kazana w ten sposób wiedza z całą 
pewnością zostanie w głowach na 
dłużej – mówi marszałek Piotr Cał-
becki.

„Zielone szkoły” to program 
pięciodniowych pobytów dzieci 
i młodzieży szkolnej (wraz z opie-
kunami) w parkach krajobrazo-
wych naszego regionu. Cel to wy-
poczynek połączony z intensywną 
edukacją przyrodniczą. Programy 
pobytów opracowali „zieloni edu-
katorzy” we współpracy z lokalny-
mi przedsiębiorcami działającymi 
w branży turystycznej.

Pobyty są organizowane na 

terenie wyspecjalizowanych ośrod-
ków edukacji ekologicznej. Ucznio-
wie mają zapewnione zakwate-
rowanie, wyżywienie, transport, 
pomoce dydaktyczne oraz zajęcia 
z zakresu edukacji ekologicznej, 
a także gry terenowe na terenach 
parków krajobrazowych.

Zaproszenie jest kierowane do 
uczniów klas IV-VIII szkół podsta-
wowych województwa kujawsko-
pomorskiego oraz gmin z sąsied-
nich województw, które znalazły 
się w obszarze parków krajobrazo-
wych oraz Parku Narodowego Bory 
Tucholskie. Formularze zgłoszenio-
we należy przesyłać na adres: zie-
lonaszkola@kujawsko-pomorskie.
pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Formularz do pobrania na stronie: 
www.kujawsko-pomorskie.pl. 

oprac. (ToB)

Fot. JacekPoremba na licencji 
[CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]





Czwartek, 3 maja 2018

20:35 Ojciec Mateusz

05:10 Asterix i Obelix: Misja Kleopatra 
 - komedia
07:10 Jak uratować mamę - fi lm
08:45 Jaka to melodia? 
09:15 Wileńska majówka
09:25 Komisarz Alex odc. 139 - serial
10:25 Korona królów odc. 73 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu 
11:25 Wileńska majówka
11:40 Transmisja z uroczystości 
 - Święto Konstytucji 3 Maja 
13:05 25 lat TVP Polonia - koncert 
13:50 Wileńska majówka
14:05 Milenium kontra Tysiąclecie - fi lm 
14:55 Wileńska majówka
15:10 Ranczo Wilkowyje - komedia 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Polski grill odc. 8
18:30 Korona królów odc. 74 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 248 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera 
22:20 Karbala - fi lm 
00:25 Paryż na bosaka - komedia

05:30 Ukryta prawda odc. 217 - serial

06:40 Mango - Telezakupy 

08:45 Przyjaciele odc. 35 - serial 

09:15 Przyjaciele odc. 36 - serial 

09:45 Przygoda z pandą - fi lm

11:25 Piękna i Borys Bestia - komedia 

13:45 Na ostrzu: Ogień i lód - fi lm

15:30 Czy to ty, czy to ja Komedia 

17:45 Sknerus Komedia 

20:00 Potop odc. 2 - fi lm

22:55 Lucyfer odc. 10 s. 2 - serial

23:55 American Horror Story: Asylum 

 odc. 10 s. 2 - serial

00:50 Fatum - horror 

06:00 Detektywi w akcji odc. 82 - serial

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 5 - serial

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 6 - serial

08:00 Dzwoneczek i zaginiony skarb 

 - fi lm

09:45 Przyjaciel Świętego Mikołaja 

 - fi lm

11:45 Asterix podbija Amerykę - fi lm

13:35 Zwierzak - komedia 

15:25 Zawód szpieg - fi lm 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 407 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 408 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 192 - serial 

21:00 Jarhead II: W polu ognia 

 odc. 2 s. 1 - fi lm 

23:20 Bestia - fi lm 

01:05 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 4

05:50 To moje życie! odc. 281 s. 4

06:45 Dziesięć przykazań odc. 48 

 - serial 

07:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 86 s. 2 - serial 

08:45 Ace Ventura junior - fi lm

10:40 Małolaty u taty - komedia 

12:25 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm

13:45 Ostatni legion - fi lm

15:45 Mumia: Grobowiec cesarza 

 Smoka - fi lm 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 86 s. 2 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 87 s. 2 - serial 

20:00 Mamma Mia! - komedia

22:25 Pozew o miłość - komedia 

00:05 Oskar - komedia 

08:00 Wydarzenie aktualne 

08:15 Dezerterzy odc. 78

08:50 Wydarzenie aktualne 

09:30 Pan Wołodyjowski - fi lm

10:55 Pan Wołodyjowski - fi lm

12:25 Studio Kultura - rozmowy 

12:40 Yesterday - dramat

14:15 Czerwony papierowy stateczek 

 - fi lm

14:30 Chuligan literacki

15:00 Most na rzece Kwai - fi lm 

17:55 Rzecz Polska odc. 9

18:25 Mieczysław Karłowicz 

 - samotna wędrówka - fi lm 

19:20 Moja babcia prasowała 

 królewskie koszule - fi lm

19:35 Wydarzenie aktualne 

20:00 Po drugiej stronie globu 

22:20 Koncert muzyki 

 Mieczysława Karłowicza 

23:25 Dziennik fi lozofa odc. 128

23:40 Zmiana - fi lm 

00:55 Wydarzenie aktualne 

06:50 Był taki dzień odc. 551
06:55 O moim ojcu - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 80
08:35 Ukryte skarby odc. 28
09:10 Ogniem i mieczem odc. 2 - serial
10:05 Jak było?
10:45 Flesz historii 
11:05 Archiwum zimnej wojny odc. 1
11:35 Z nieba do nieba - fi lm
12:30 Wyśpiewana historia odc. 2
12:40 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:15 Sensacje XX wieku odc. 10,
14:10 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 67 - serial
14:45 Niezwykła broń odc. 1 - serial
15:45 Kulisy III RP odc. 40
16:50 Dziewczyna bez twarzy 
17:45 Nad Niemnem odc. 4 - serial 
18:50 Wrota Europy - dramat 
20:10 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii
20:45 Tajemnice początków Polski 
 odc. 5 - serial
21:50 Ogniem i mieczem odc. 3 - serial 
22:55 Spór o historię odc. 181
23:35 Nord-Ost. Teatr śmierci - fi lm 
00:10 Miasto skarbów odc. 5 - serial 

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Przygody Mobilków - serial
08:45 3 maja 1791 
9:10 Surge Polonia - powstań Polsko 
10:30 Dzień Flagi Polskiej - fi lm
10:50 Myśląc ojczyzna 
11:00 Msza Święta w uroczystość NMP 
 Królowej Polski z Jasnej Góry 
13:00 Kaplica Pamięci 
13:55 Kartka z kalendarza
14:00 Papieska Madonna Jasnogórska 
14:50 Jeszcze Najś więtsza Panienka 
 pokaże, że od burzących 
 kolubryn mocniejsza 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Centrum Ewangelizacji 
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” 
 Magazyn informacyjny 
16:40 Święty na każdy dzień
16:45 100 cudownych miejsc na 
 świecie - serial
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
17:00 Modlitwa w intencji rodzin 
 i obrony życia poczętego 
 w Sanktuarium św. Józefa 
 w Kaliszu 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Superksięga odc. 9 s. 2 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Fundusze Europejskie 
 - dostępne dla wszystkich odc. 2
22:30 Podobni do ewangelicznego 
 siewcy 
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

05:35 Kopciuszek w świecie mody 

 - komedia 

07:20 Na sygnale odc. 48 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4644

11:00 Panorama 

11:05 Pogoda - fl esz odc. 1340

11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 

11:25 Rodzinka.pl odc. 75 - serial 

11:55 Jak ukraść milion dolarów - fi lm 

14:00 Familiada - odcinek specjalny 

 odc. 2461

14:40 Koło fortuny 

15:15 Rodzinka.pl odc. 233 - serial 

15:45 Goldeneye - fi lm 

18:00 Panorama odc. 2999 

18:25 Pogoda 

18:30 Sport-telegram odc. 5100

18:34 Bieg Konstytucji 3 Maja 

18:35 Rodzinka.pl odc. 75 - serial 

19:05 Rodzinka.pl odc. 76 - serial 

19:35 Na sygnale odc. 49 - serial 

20:10 Zatańcz ze mną - komedia 

22:00 Zaginiona dziewczyna - thriller 

00:35 Co się zdarzyło w Las Vegas? 

 - komedia

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 35 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2241

10:55 Shrek Forever - fi lm

12:50 Czterej muszkieterowie - fi lm

15:00 Rybki z ferajny - fi lm

16:50 Głupi i głupszy - komedia 

19:00 Fakty 

19:30 Sport 

19:40 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5299

20:10 Doradca smaku odc. 36 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2673 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 159

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 17

22:30 Tylko mnie kochaj - komedia 

00:30 Podwójne ryzyko - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:50 Scooby Doo! Strachy i patałachy 

 - komedia 

09:45 Artur i zemsta Maltazara - fi lm

11:55 Dr Dolittle II - komedia 

13:45 Pani Doubtfi re - komedia 

16:25 Vabank II, czyli riposta - komedia

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 109 - serial 

20:05 Nasz nowy dom odc. 116

21:10 Przyjaciółki odc. 132 - serial 

22:10 Wyjdź za mnie odc. 7

23:15 Różyczka - dramat

01:55 Wenecki spisek - thriller 

22:55 Lucyfer 18:00 Policjantki 
i policjanci

07:50 Lombard. Życie pod 
zastaw 14:30 Chuligan literacki 13:15 Sensacje XX wieku

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

19-letnia Sophie marzy o tym, by do ołtarza 
poprowadził ją ojciec, którego nigdy nie poznała. 
W tajemnicy przed matką dziewczyna zaprasza na 
wesele trzech mężczyzn, z których jeden musi być 
jej ojcem.

Jednostka kaprala Chrisa Merrimette’a musi 
przedostać się w głąb terenów kontrolowanych przez 
talibów, by uratować i wywieźć z kraju buntującą się 
przeciwko fundamantalistom Afgankę.

„Jarhead II: W polu ognia”
(2014r.) TV4 21:00

„Mamma Mia!”
(2008r.) TV Puls 20:00



Piątek, 4 maja 2018

17:55 Leśniczówka

05:50 Telezakupy 
06:25 Wyprawa na rafę koralową - fi lm 
07:20 Komisariat odc. 72 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Ojciec Mateusz odc. 248 - serial
10:10 Klan odc. 3303
10:30 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 26 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:45 Cudowny świat przyrody odc. 11 
 - serial
13:15 Dookoła świata odc. 5
13:45 Elif odc. 236 - serial 
14:45 Korona królów odc. 74 - serial
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 36 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Leśniczówka odc. 19 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 20 - 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. 31
21:30 Big Music Quiz odc. 9
22:45 Korzenie odc. 6
23:45 Bezpieczna przystań 
 - melodramat
01:40 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują 
 świat odc. 56

05:20 Ukryta prawda odc. 218 - serial

06:25 Szpital odc. 307 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 26 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 2 s. 2 

 - serial

09:20 Przepis na życie odc. 1 s. 4 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 582 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 27 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 481 - serial

14:55 Szpital odc. 308 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 3 s. 2 

 - serial

16:55 Przepis na życie odc. 2 s. 4 

 - serial 

18:00 Zabójcza broń odc. 14 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 583 - serial

20:00 Zakręcony piątek - komedia 

22:05 Beowulf - fi lm

00:25 Strzelec odc. 5 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 83 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 6 - serial
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 7 - serial
08:00 Drużyna A odc. 23 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 62 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 63 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 1 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 10 - serial
13:00 Galileo odc. 680
14:00 Galileo odc. 681
15:00 Detektywi w akcji odc. 148 
 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 116
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 117
18:00 Policjantki i policjanci odc. 408 
 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 409 
 - serial 
20:00 Wierna jak pies. 
 Policjantki i policjanci - fi lm
21:40 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 189 - serial
22:40 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 190 - serial 
23:50 Jarhead II: W polu ognia 
 odc. 2 s. 1 - fi lm 
02:00 Tak czy nie

06:00 To moje życie! odc. 282 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 49 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 87 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 26 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 5 s. 4 
 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 57 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator odc. 6 s. 4 
 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 27 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 87 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 88 s. 2 - serial 
20:00 Kula w łeb - fi lm 
21:50 Agenci - fi lm
23:55 Wielki Stach - komedia
02:05 Dyżur

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:20 W służbie propagandy 
08:25 Jasna droga - fi lm
08:35 W służbie propagandy 
08:40 Wczasy pracownicze - fi lm
08:50 Kiedy ty śpisz - fi lm
09:00 W służbie propagandy 
09:05 Trzy protokoły - fi lm
09:10 Naprzód kolejarze - fi lm
09:35 Wilkołak - horror 
11:00 Chłopi odc. 8 - serial 
12:05 Chłopi odc. 9 - serial 
13:05 Studio Kultura - rozmowy 
13:20 Warszawska Jesień 2006 
 - Pierre Boulez „Dérive 2” 
14:20 Połowy na rzece wspomnień 
 odc. 1 
15:10 Pegaz odc. 71
16:10 Stepy - dramat
17:40 Videofan odc. 86 
18:05 Kraina duchów, świat oczami 
 plemienia Ju’Hoansi - fi lm 
19:35 Wydarzenie aktualne 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 96
20:05 Laura - thriller
21:45 Tygodnik kulturalny 
22:35 Dziennik fi lozofa odc. 129
22:45 Muzyka w Opactwie 
23:40 Po drugiej stronie globu 
02:05 Wydarzenie aktualne 

06:50 Był taki dzień odc. 552
07:00 Debata historyczna 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 81
08:35 Ukryte skarby odc. 27
09:10 Ogniem i mieczem odc. 3 - serial
10:10 Śladami zbrodni i walki 1944-
1956 odc. 10 - serial
10:35 Podróże z historią odc. 36
11:10 Tajemnice początków Polski 
 odc. 5 - serial
12:10 Mieczysław Niedziałkowski - fi lm
12:40 Wrogowie ognia - fi lm 
13:10 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:40 Dubler - fi lm 
14:15 Sensacje XX wieku odc. 32
15:10 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 81 - serial
15:45 Opowieść o Indiach odc. 1 - fi lm
16:55 Lekcja historii
17:25 Daleko i blisko odc. 4
17:45 Marszałek Piłsudski odc. 1 
 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 50
19:20 Sensacje XX wieku odc. 51
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV 
20:30 Ślązacy z bombowców - fi lm 
21:30 Ogniem i mieczem odc. 4 - serial 
22:35 Szerokie tory odc. 50
23:05 Koło historii odc. 32
23:45 Akcja „Pensjonat” 
00:35 Miasto skarbów odc. 6 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Superksięga odc. 9 s. 2, - serial
09:10 Centrum Ewangelizacji 
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia 
10:15 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:25 „Jeszcze Najś więtsza Panienka 
 pokaże, że od burzących 
 kolubryn mocniejsza” cz. II - fi lm
11:25 Głos Polski 
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 5 - serial
11:50 Dobra wiara, dobre tricki 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Kod Omega - fi lm 
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Camino Polskie - fi lm 
14:50 Kartka z kalendarza
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką do 
 Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 8 - serial
17:00 Prawda ponad wszystko 
 - opowieść o ks. Dzierżonie - fi lm 
17:25 Święty na każdy dzień
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski 
 z kaplicy Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Głos serca odc. 12 - serial 
22:40 Przygody Kamili odc. 1 - fi lm

05:50 Na dobre i na złe odc. 705 
 - serial 
06:50 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 8 - serial
07:20 Na sygnale odc. 49 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4645
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz odc. 1341
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 76 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1855 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 126 - serial 
14:00 Coś dla Ciebie odc. 148
14:25 Zakupy pod kontrolą odc. 6
14:55 Na dobre i na złe odc. 705 
 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 101 - serial 
18:00 Panorama odc. 3000
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram odc. 5101
18:35 Rodzinka.pl odc. 77 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 50 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1855 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1856 
 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 100 s. 8 - serial 
21:45 Rodzinka.pl odc. 234 - serial 
22:25 La La Poland odc. 2
23:15 Krąg podejrzanych odc. 9 - serial 
00:40 Błękitna głębia - fi lm 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 36 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2242

10:55 Ukryta prawda odc. 906 - serial

12:00 Szkoła odc. 558 - serial

13:00 19+ odc. 259 - serial

13:30 Szpital odc. 795 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 13

15:30 Szkoła odc. 559 - serial

16:30 19+ odc. 260 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 907 - serial

18:00 Szpital odc. 796 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5300

20:00 Shrek Forever - fi lm

22:00 Wierna - fi lm

00:25 Kuba Wojewódzki odc. 11 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 673 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 441 
 - serial
09:30 SuperPies odc. 9
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 28 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 801 - serial
12:00 Gliniarze odc. 152 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 718 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2684 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 764 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3625
16:30 Na ratunek 112 odc. 226 - serial
17:00 Gliniarze odc. 216 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2685 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 182 
 - serial 
20:05 Dancing with the Stars. 
 Taniec z gwiazdami odc. 82
22:25 Szklana pułapka - fi lm 
01:05 Bunt obcych - fi lm

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 21:45 Tygodnik kulturalny 08:05 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

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

Tess i jej nastoletnią córkę Annę więcej dzieli, 
niż łączy. Za sprawą chińskich ciasteczek na 
matkę i córkę zostaje rzucony czar. Tess staje się 
piętnastolatką, a Anne czterdziestoletnią kobietą.

Życie Shreka i Fiony upływa w spokoju. Ogr tęskni 
do wypełnionych przygodami dni. Gdy w okolicy 
pojawia się karzeł Rumpelnicki, Shrek decyduje się 
zawrzeć z nim układ. W wyniku zaklęcia ogr trafi a 
do alternatywnej rzeczywistości rządzonej przez 
niegodziwego karła.

„Shrek Forever”
(2010r.) TVN 20:00

„Zakręcony piątek”
(2003r.) TVN 7 20:00
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20:20 Komisarz Alex

05:55 Sprawa dla reportera
06:55 Weterynarze z sercem odc. 38 
 - 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. 28
09:35 Rodzinny ekspres odc. 31
10:00 Błogosławiona pielęgniarka - fi lm 
10:55 Zakochaj się w Polsce odc. 67
11:15 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 5
11:30 Trzecia połowa odc. 7 - serial 
12:05 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 31
13:05 Putin 4.0 - fi lm 
14:05 Ojciec Mateusz odc. 248 - serial
15:05 Wojenne dziewczyny odc. 20 
 - serial
15:55 Korona królów odc. 71 - serial
16:25 Korona królów odc. 72 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Od Opola do Opola odc. 4
18:55 Orły Nawałki odc. 4 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 Komisarz Alex odc. 140 - serial 
21:15 Quantum of Solace - fi lm 
23:05 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 5
23:15 Kryptonim „Nina” - fi lm 
01:10 Porwanie - thriller 

05:45 Ukryta prawda odc. 219 - serial

06:45 Mango - Telezakupy 

08:50 Przepis na życie odc. 13 s. 3 

 - serial 

09:55 Zabójcza broń odc. 12 - serial 

11:00 Zabójcza broń odc. 13 - serial 

12:10 Bezuchy zając i uszaty pisklak 

 - fi lm

13:30 Maska - komedia 

15:45 Potop odc. 1 - fi lm

19:00 Bezpieczna przystań 

 - melodramat 

21:30 Przypadkowy mąż - komedia 

23:15 300 - dramat

01:45 Moc magii odc. 119

06:00 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 35 - serial
06:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 36 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 37 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 38 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 8 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 9 - serial
09:00 Przyjaciel Świętego Mikołaja 
 - fi lm
11:00 Policjantki i policjanci odc. 405 
 - serial 
12:00 Policjantki i policjanci odc. 406 
 - serial 
13:05 Policjantki i policjanci odc. 407 
 - serial 
14:05 STOP Drogówka odc. 177
15:05 Mój tata Scrooge - fi lm
17:00 Policjantki i policjanci odc. 408 
 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 409 
 - serial 
19:00 Galileo odc. 682
20:00 Mecenas Lena Barska odc. 15 
 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 191 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 192 - serial 
23:20 Las samobójców - horror 
01:05 STOP Drogówka odc. 177

06:00 Skorpion odc. 10 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 57 s. 3

07:50 Tajemnice medyczne odc. 19 

 - serial

08:50 Tajemnice medyczne odc. 20 

 - serial

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 84 s. 2 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 85 s. 2 - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 86 s. 2 - serial 

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 87 s. 2 - serial 

13:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 88 s. 2 - serial 

14:45 Najśmieszniejsi odc. 9

15:45 Garbi: superbryka - komedia 

17:45 Mamma Mia! - komedia

20:00 Protektor - fi lm 

21:55 Nienawistna ósemka - fi lm 

01:15 Prześladowca - thriller 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 19 - serial 

09:05 Historia festiwali opolskich odc. 2

09:55 Odyseja fi lmowa odc. 10 - serial

11:15 Cuda - dramat

13:15 Alicja - musical 

15:00 Blok. Architektura odc. 3, - fi lm 

16:00 Wydarzenie aktualne 

16:40 Małpia kuracja - komedia 

18:20 Dranie w kinie odc. 27

19:00 Legendy rocka odc. 57 - serial

19:25 Legendy rocka odc. 59 - serial

20:00 Stań przy mnie - fi lm

21:35 Amy Winehouse „I Told You 

 I Was Trouble” Live from London 

22:45 Lincz - thriller 

00:15 Chaos - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 553
07:00 Malowanie i śpiewanie. 
 Jan Kanty Pawluśkiewicz - fi lm 
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 9
08:25 Podwodna Polska odc. 29
09:00 Do przerwy 0:1 odc. 5 - serial
09:35 Do przerwy 0:1 odc. 6 - serial 
10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 168
10:40 Wielki test z historii. Od 
 niepodległości do niepodległości 
12:15 Sprint przez historię 
 Przemysława Babiarza odc. 3
12:50 Opowieści o Yellowstone 
 odc. 3 - serial
13:50 Szerokie tory odc. 61
14:25 Wielka gra Teleturniej 
15:30 Spór o historię odc. 179
16:10 Błękitna Armia 1917-1919 - fi lm 
17:25 Marzyciele odc. 1 - serial
18:00 U Pana Boga w ogródku odc. 6 
 - serial 
18:50 Tajemnice początków Polski 
 odc. 5 - serial
20:00 Było, nie minęło - ekstra odc. 10
20:40 Ekstradycja odc. 3 s. 3 - serial 
21:45 Komendant Zagończyk - fi lm 
23:00 Jerzy Popiełuszko 
 - posłaniec prawdy - fi lm 
00:40 Piwna historia - fi lm 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:00 Sanktuarium Matki Bożej w Lous 
 we Francji - fi lm 
09:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna 
10:30 Święty na każdy dzień
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
12:50 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 10 - serial 
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Głos serca odc. 12 - serial
14:40 Ku pokrzepieniu serc 
15:10 Trzy wyspy - trzy światy - fi lm 
15:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 16
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery 
18:00 Występ Zespołu Pieśni i Tańca 
 „Śląsk” z okazji 100-lecia 
 odzyskania przez Polskę 
 niepodległości 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Marcowy kawaler - spektakl 
23:00 Tekla - życie dla Ewangelii - fi lm 

05:40 Koło fortuny 
06:15 Na sygnale odc. 187 - serial 
06:45 Barwy szczęścia odc. 1852 
 - serial 
07:15 Barwy szczęścia odc. 1853 
 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4664
10:40 Pytanie na śniadanie - ekstra 
10:50 Pogoda - fl esz 
10:55 Zatańcz ze mną - komedia 
12:50 Bake off - Ale ciacho! odc. 41
14:00 Familiada odc. 2458
14:35 Koło fortuny 
15:20 XVIII Mazurska Noc Kabaretowa 
 Mrągowo 2016 odc. 1
16:20 Rodzinka.pl odc. 234 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę 
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 100 s. 8 - serial 
18:00 Panorama odc. 3001
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
18:40 Postaw na milion 
19:35 Lajk! odc. 17
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka odc. 10
20:05 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 10 s. 11
21:35 Riviera odc. 8 - serial 
22:30 Psy II. Ostatnia krew - fi lm 
00:20 Wyspa strachu - thriller 

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Wyjątkowa chwila odc. 3

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1072

11:00 Na Wspólnej odc. 2670 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2671 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2672 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2673 - serial

12:50 Ugotowani odc. 9 s. 13

13:50 Agent - gwiazdy odc. 11 s. 3

14:50 MasterChef Junior odc. 8 s. 3

16:20 Efekt domina odc. 8 s. 5

16:55 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 17

17:55 Tu się gotuje! odc. 8 s. 2

18:00 36,6 °C odc. 11 s. 3

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5301

20:00 Miss Agent - komedia

22:15 Dziennik Bridget Jones - komedia 

00:15 Tylko mnie kochaj - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Kopciuszek - fi lm

09:15 My3 odc. 43

09:45 My3 odc. 44

10:15 Ewa gotuje odc. 332

10:45 Ewa, ugotuj nam to odc. 3

10:55 Nasz nowy dom odc. 77

11:55 Wyjdź za mnie odc. 7

12:55 Top chef odc. 77

14:25 Umów się ze mną. 

 Take me out odc. 9

15:45 Kabaret na żywo odc. 39

17:45 SuperPies odc. 10

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 67

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich odc. 58 

 - serial 

20:10 Epoka lodowcowa - fi lm

21:55 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 86

00:00 Opętani - horror 

08:50 Przepis na życie 14:05 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw 20:00 Stań przy mnie 10:10 Okrasa łamie 

przepisy

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

Bridget Jones, trzydziestodwulatce z nadwagą, życie 
wydaje się nie mieć sensu. Bridget postanawia to 
zmienić – chce stracić parę kilogramów, a przede 
wszystkim przestać fantazjować na temat szefa, 
Daniela. Bridget poznaje prawnika, Marka, w którym 
matka kobiety widzi idealnego kandydata na męża. 

Zaczyna się epoka lodowcowa. Gadatliwy leniwiec 
Sid i mrukowaty mamut Manny znajdują zagubione 
ludzkie niemowlę. Postanawiają odnieść je 
rodzicom. Na bezbronnego malca poluje jednak 
tygrys, Diego.

„Epoka lodowcowa”
(2002r.) Polsat 20:10

„Dziennik Bridget Jones”
(2001r.) TVN 22:15
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15:05 Komisarz Alex

05:35 Galeria odc. 123 - serial 
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojskopolskie.pl odc. 9
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Ziarno odc. 660
09:45 Gen innowacyjności odc. 4
10:05 Weterynarze z sercem 
 odc. 39 - serial
10:40 Leśniczówka odc. 19 - serial
11:05 Leśniczówka odc. 20 - serial
11:35 Spotkanie ze świętym odc. 4
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. 5
13:00 Błękitna Planeta II odc. 1 
 - serial
14:05 Sonda II 
14:30 Droga do Rosji odc. 6
15:05 Komisarz Alex odc. 140 - serial
15:55 Korona królów odc. 73 - serial
16:25 Korona królów odc. 74 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Big Music Quiz odc. 9
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 21 - serial 
21:05 Facet (nie)potrzebny od zaraz 
 - komedia
22:45 Od Opola do Opola odc. 4
23:35 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 5
23:45 W sercu oceanu odc. 9 - serial 
00:45 Warsaw by Night 
 - komediodramat

06:00 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 37 - serial

06:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 38 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 39 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 40 - serial

07:55 Tom i Jerry Show odc. 10 - serial

08:30 Królowa śniegu odc. 12 - fi lm

10:20 Galileo odc. 681

11:20 Galileo odc. 682

12:25 Annie - komedia

14:50 Komandosi z Navarony - fi lm 

17:25 Zwierzak - komedia 

19:00 Galileo odc. 683

20:05 Straszny fi lm V - komedia 

21:55 Mecenas Lena Barska 

 odc. 15 - serial 

22:55 Dom w głębi lasu - horror 

01:00 Zagadkowe zgony odc. 1 - serial

06:00 Skorpion odc. 11 s. 2 - serial 

06:50 Przygody Merlina 

 odc. 13 s. 2 - serial

07:55 Najśmieszniejsi odc. 9

08:50 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 8 s. 5 - serial 

09:25 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 9 s. 5 - serial 

10:00 Ostatni legion - fi lm

11:55 After Earth: 1000 lat po Ziemi 

 - fi lm

13:50 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm

15:15 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm

16:30 7 krasnoludków. 

 Historia prawdziwa - komedia 

18:25 Taxi II - fi lm 

20:00 Szybcy i wściekli - Tokio Drift 

 - fi lm 

22:05 Prześladowca - thriller 

00:00 Uwikłana odc. 9 - serial 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 20 -  serial 

09:05 Gustav Mahler 

 - Autopsja geniusza - fi lm 

10:45 Trzeci punkt widzenia odc. 235

11:15 Którędy po sztukę odc. 49

11:30 Stań przy mnie - fi lm

13:05 Chuligan literacki odc. 79

13:35 Nienasyceni odc. 23

14:10 Rusałka - opera 

16:50 Rzecz Polska odc. 10

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 498

18:10 Zielono mi - piosenki 

 Agnieszki Osieckiej 

20:20 Cztery noce z Anną - dramat

22:05 Scena alternatywna odc. 60,

22:35 Trzeci punkt widzenia odc. 235

23:15 Albert Cinema - fi lm 

00:15 Hipopotamy - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 554

06:55 Na wsi zabawa 

07:30 Spotkania sentymentalne odc. 4

08:10 Prorok - rzecz o ks. 

 Franciszku Blachnickim - fi lm 

09:20 Siedlisko odc. 7 - serial 

10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 167

10:50 Źródła naszej cywilizacji 

 odc. 1 - fi lm 

11:55 Dzikie Chiny odc. 1 - serial

12:55 Afryka odc. 3 - serial

14:00 Szerokie tory odc. 118

14:40 Ty, co w Ostrej świecisz Bramie 

 - dramat

16:25 Wielka gra odc. 83

17:20 Ex libris 

17:45 U Pana Boga w ogródku 

 odc. 7 - serial 

18:40 Ślązacy z bombowców - fi lm

19:35 Jasminum - fi lm

21:35 Wielki test z historii. 

 II wojna światowa 

23:25 Skarb trzech łotrów - fi lm 

00:40 Historia świata według 

 Andrew Marra odc. 1 - fi lm 

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
10:40 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 3 - serial
11:30 Ja głuchy 
12:00 Regina Coeli z Ojcem 
 świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
13:55 Kartka z kalendarza
14:00 Eksodus - Droga 
 Narodu Wybranego - fi lm 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Cuda Jezusa odc. 6 - serial 
22:25 Kartka z kalendarza
22:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Orędowniczka w codzienności 

05:40 Koło fortuny 

06:15 Barwy szczęścia odc. 1854 

 - serial 

06:45 Barwy szczęścia odc. 1855 

 - serial 

07:20 Barwy szczęścia odc. 1856 

 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4668

10:45 Podwodna planeta odc. 6 

 - serial

11:40 Droga do Rosji odc. 5

12:20 Kocham Cię, Polsko! 

 odc. 10 s. 11

14:00 Familiada odc. 2459

14:35 Koło fortuny 

15:20 Bake off - Ale ciacho! odc. 42

16:20 Bake off - Ale przepis odc. 42

16:35 Fałszywy narzeczony - komedia

18:00 Panorama odc. 3002 

18:20 Pogoda 

18:25 Sport-telegram 

18:35 Rodzinka.pl odc. 234 - serial 

19:05 Na sygnale odc. 188 - serial 

19:35 Zakupy pod kontrolą odc. 6

20:05 Błękitna głębia - fi lm 

22:05 Władcy wojny - dramat 

00:10 Dzień ojca - komedia

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1073

11:00 Co za tydzień odc. 848

11:40 Iron Majdan odc. 8

12:40 Diagnoza odc. 11 s. 2 - serial

13:40 Druga szansa odc. 8 s. 5 - serial

14:40 36,6 °C odc. 11 s. 3

15:45 Wielka Szóstka - fi lm

17:50 Wyjątkowa chwila odc. 4

18:00 Ugotowani odc. 10 s. 13

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5302

20:00 MasterChef Junior odc. 9 s. 3

21:35 Wróg publiczny - thriller

00:15 Złodziej życia - thriller 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 50 - serial

08:15 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 51 - serial

08:45 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 52 - serial

09:15 Kung Fu Panda: Sekrety 

 Potężnej Piątki - fi lm

09:50 Piękna i bestia - fi lm

11:45 Dr Dolittle III - komedia 

13:50 Epoka lodowcowa - fi lm

15:40 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 86

17:35 Nasz nowy dom odc. 116

18:40 Aż chce się żyć odc. 3

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 271,

20:00 W rytmie serca odc. 24 - serial 

21:05 XII Płocka Noc Kabaretowa 

00:10 Rewers - komedia 

05:50 Ukryta prawda odc. 220 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Przepis na życie odc. 1 s. 4 - serial 

09:55 Przepis na życie odc. 2 s. 4 - serial 

10:55 Zabójcza broń odc. 14 - serial 

11:55 Zeus i Roksana - komedia 

14:05 Strzały nad Saber River - western 

16:10 Potop odc. 2 - fi lm

19:00 Lucyfer odc. 10 s. 2 - serial

20:00 Wojna światów - fi lm

22:25 Strzelec odc. 6 - serial 

23:30 Dla niej wszystko - dramat

02:10 Moc magii odc. 120

09:55 Przepis na życie 10:20 Galileo

08:50 Co ludzie powiedzą? 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:20 Siedlisko

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

Daniel i Emilien zostają uwikłani w aferę terrorystyczną. 
Wszystko zaczęło się od podwiezienia na lotnisko 
komisarza Giberta. Szef policji miał powitać gości 
z zagranicy. Spóźniłby się, lecz Daniel pokonał 
wszelkie przeszkody na drodze. Pobyt japońskiego 
ministra został jednak zakłócony atakiem yakuzy. 

Opowieść o młodym fanie robotyki, Hiro Hamadzie, 
który mieszka z bratem Tadashim, ciotką Kass 
i kotem Moherem. Gdy Tadashi ginie w pożarze, 
Hiro staje przed nie lada wyzwaniem. Z pomocą 
robota Baymaxa i grupy przyjaciół ma ocalić przed 
zniszczeniem miasto San Fransokyo.

„Wielka Szóstka”
(2014r.) TVN 15:45

„Taxi II”
(2000r.) TV Puls 18:25
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18:00 Klan

05:50 Telezakupy
06:25 Elif odc. 236 - serial
07:15 Komisariat odc. 73 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 
10:30 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 57 s. 3 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda Pogoda 
12:35 Błękitna Planeta II odc. 1 - serial
13:45 Elif odc. 237 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy odc. 173
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:55 Leśniczówka odc. 19 - serial
16:15 Leśniczówka odc. 20 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3304
18:30 Korona królów odc. 75 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Sceny niemalże małżeńskie 
 Stefanii Grodzieńskiej - spektakl 
22:00 Warto rozmawiać
23:05 Pachołki Rosji - fi lm 
00:10 Facet (nie)potrzebny od zaraz 
 - komedia 

05:20 Ukryta prawda odc. 221 - serial

06:25 Szpital odc. 308 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 27 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 s. 2 - serial

09:20 Przepis na życie 

 odc. 2 s. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 583 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 28 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 482 - serial

14:55 Szpital odc. 309 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 2 - serial

16:55 Przepis na życie 

 odc. 3 s. 4 - serial 

18:00 Zabójcza broń odc. 15 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 584 - serial

20:00 Długi wrześniowy weekend 

 - dramat

22:20 Biuro odc. 1 - serial 

22:55 Biuro odc. 2 - serial 

23:25 Fatum - horror 

06:00 Detektywi w akcji odc. 84 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 7 - serial
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 8 - serial
08:00 Drużyna A odc. 1 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 10 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 64 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 65 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 2 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 11 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 149 
 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 96
15:00 Detektywi w akcji odc. 150 
 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 118
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 119
18:00 Policjantki i policjanci odc. 409 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 410 
 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 193 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 10 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 11 - serial
22:00 Galileo odc. 682
23:00 Galileo odc. 683
00:00 Bez odwrotu - thriller 

06:00 To moje życie! odc. 283 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 50 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 88 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 27 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 6 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 58 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 7 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 28 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 88 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 89 s. 2 - serial 
20:00 W odwecie za śmierć - thriller 
21:55 Nienawistna ósemka - fi lm 
01:30 Taki jest świat 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:20 Przyjęcie na dziesięć osób 
 plus trzy - fi lm
09:25 Stepy - dramat
11:00 Chłopi odc. 10 - serial 
12:00 Chłopi odc. 11 - serial 
13:05 Studio Kultura - rozmowy 
13:20 Niemcy - dramat 
15:20 Oczy uroczne - fi lm
16:05 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 498
16:55 Życie rodzinne - dramat
18:40 Za młodzi na śmierć 
 odc. 8 - serial
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Blok. Muzyka odc. 4 - fi lm 
21:00 Fusy - fi lm
21:40 Opieka artystyczna: 
 Wojciech Jerzy Has odc. 7 
21:45 Z podniesionymi rękami - fi lm
21:50 Jajko - fi lm
22:00 Opieka artystyczna: 
 Wojciech Jerzy Has odc. 7
22:05 Podróż - fi lm
22:10 Kaśka, bimber i motocykl - fi lm
22:25 Opieka artystyczna: 
 Wojciech Jerzy Has odc. 7 
22:29 Skrzydła - fi lm
22:55 Którędy po sztukę odc. 54,
23:00 Wanda Czełkowska 
23:25 Dziennik fi lozofa odc. 130
23:40 Sierpień w hrabstwie Osage 
 - komediodramat
01:50 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 555
07:00 Gorzkie zwycięstwo - fi lm 
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 82
08:25 Ukryte skarby odc. 10
09:00 Ogniem i mieczem odc. 4 - serial
10:05 Opowieści o Yellowstone 
 odc. 3 - serial
11:05 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV 
11:40 Umarłem, aby żyć - fi lm 
13:15 Sensacje XX wieku odc. 50
13:45 Sensacje XX wieku odc. 51
14:20 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 3 - serial
15:15 Spór o historię odc. 12
15:50 Afryka odc. 3 - serial
16:55 Ex libris 
17:20 Flesz historii 
17:45 Marszałek Piłsudski odc. 2 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 132
19:20 Sensacje XX wieku odc. 176
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 1 - fi lm 
21:30 Korona królów odc. 1 - serial 
22:05 Korona królów odc. 2 - serial 
22:40 Kronikarz czasu wojny - fi lm 
23:35 Wojna i Polska - fi lm 
01:15 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 82

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Młodzi Światu 
11:45 Kartka z kalendarza
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Effetha - okno na świat - fi lm 
13:05 Trzy wyspy - trzy światy - fi lm 
13:15 Kabwe 
13:20 Koncert życzeń
14:10 Niebieska jabłoń - fi lm
15:45 Święty na każdy dzień
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie - serial
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w parafi i pw. Św. Stanisława 
 - bp.,m. w Stoczku koło Węgrowa 
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań odc. 72 
 - serial 
23:00 Osoba i dzieło o. M.A. 
 Krąpca - wykład ks. prof. 
 Andrzeja Maryniarczyka 
 Publicystyka kulturalna 

05:30 Koło fortuny 
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 100 s. 8 - serial 
07:00 Coś dla Ciebie odc. 138
07:20 Na sygnale odc. 50 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 77 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1856 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 127 - serial 
14:00 Podwodna planeta odc. 6 - serial
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 100 s. 8 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna perła 
18:00 Panorama odc. 3003
18:25 Pogoda Program 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 78 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 51 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1856 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1857 
 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 35
20:50 M jak miłość odc. 1370 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:50 Za marzenia odc. 9 - serial 
22:50 Tylko jedno spojrzenie 
 odc. 1 - serial 
23:55 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 288 s. 14 - serial 
00:50 O mnie się nie martw 
 odc. 100 s. 8 - serial 

05:50 Uwaga! odc. 5302

06:15 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 10 s. 2

07:55 Akademia ogrodnika odc. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2243

10:55 Tu się gotuje! odc. 8 s. 2

11:00 Ukryta prawda odc. 907 - serial

12:00 Szkoła odc. 559 - serial

13:00 19+ odc. 260 - serial

13:30 Szpital odc. 796 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 13

15:30 Szkoła odc. 560 - serial

16:30 19+ odc. 261 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 908 - serial

18:00 Szpital odc. 797 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5303

20:10 Doradca smaku odc. 37 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2674 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 160

21:30 Druga szansa odc. 9 s. 5 - serial 

22:30 Iron Majdan odc. 9

23:35 Wróg publiczny - thriller

02:15 Co za tydzień odc. 848

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 674 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 442 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 443 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 29 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 802 - serial
12:00 Gliniarze odc. 153 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 719 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2685 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 765 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3626
16:30 Na ratunek 112 odc. 227 - serial
17:00 Gliniarze odc. 217 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2686 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 7 - serial 
20:10 Avatar - fi lm
23:45 Przebiegła gra - fi lm 
01:45 Kamienie na szaniec - dramat 

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

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

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

Były komandos Jake jedzie na Pandorę. Celem 
programu jest dostęp do pokładów minerału. 
Atmosfera między Ziemianami a zamieszkującymi 
Pandorę Na’vi jest napięta. Gdy księżniczka 
Neytiri ratuje Jake’owi życie, ten dołącza do Na’vi. 
Tymczasem wojna jest nieunikniona.

Adele samotnie wychowuje Henry’ego. Przeddzień 
Święta Pracy matka i syn jadą do marketu. W sklepie 
podchodzi do nich Frank, który wymusza na nich, 
by zabrali go do domu. Jak się okazuje, Frank jest 
zbiegłym więźniem. Pobyt mężczyzny w domu 
przedłuża się, intruz staje się głową rodziny.

„Długi wrześniowy weekend”
(2013r.) TVN 7 20:00

„Avatar”
(2009r.) Polsat 20:10



Wtorek, 8 maja 2018

18:30 Korona królów

05:50 Telezakupy
06:25 Elif odc. 237 - serial
07:15 Komisariat odc. 74 - serial
07:45 Alarm! Magazyn reporterów
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 31
10:10 Klan odc. 3304
10:30 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 58 s. 3 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:50 24 godziny w Himalajach. 
 Walka o przetrwanie - fi lm 
13:45 Elif odc. 238 - serial 
14:45 Korona królów odc. 75 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 37 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3305
18:30 Korona królów odc. 76 - 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 
23:20 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 7 - serial 
00:15 Labirynt odc. 2 - serial 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1134 - serial

06:25 Szpital odc. 309 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 28 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 2 - serial

09:20 Przepis na życie 

 odc. 3 s. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 584 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 29 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 483 - serial

14:55 Szpital odc. 310 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 s. 2 - serial

16:55 Przepis na życie 

 odc. 4 s. 4 - serial 

18:00 Zabójcza broń odc. 16 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 585 - serial

20:00 Zaginiony w akcji III - fi lm 

22:20 Wojna światów - fi lm

00:45 American Horror Story: Asylum 

 odc. 10 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 85 - serial

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 8 - serial

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 9 - serial

08:00 Drużyna A odc. 2 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 11 - serial

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 66 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 67 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 3 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 12 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 151 

 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 97

15:00 Detektywi w akcji odc. 152 

 - serial

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 120

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 121

18:00 Policjantki i policjanci odc. 410 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 411 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 194 - serial 

21:00 Straszny fi lm V - komedia 

22:50 Siła taktyczna - fi lm 

00:40 STOP Drogówka odc. 177

06:00 To moje życie! odc. 284 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 51 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 89 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 28 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 7 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 59 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 29 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 89 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 90 s. 2 - serial 
20:00 Brick Mansions. 
 Najlepszy z najlepszych - fi lm 
21:50 Szybcy i wściekli - Tokio Drift 
- fi lm 
23:55 Facet pełen uroku 
 - komediodramat
01:55 Wikingowie odc. 13 s. 4 - serial 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Wydarzenie aktualne 

08:50 Informacje kulturalne 

09:15 Życie rodzinne - dramat

11:00 Chłopi odc. 12 - serial 

12:05 Chłopi odc. 13 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:20 Klucznik - fi lm

14:55 Tajemnica wielkiego Krzysztofa 

 - nowela

16:05 Tygodnik kulturalny 

17:00 Operacja Himmler - dramat

18:30 Syberyjska lekcja - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Bóg Niżyński - spektakl

22:05 Dezerterzy odc. 79

22:35 Dziennik fi lozofa odc. 131

22:45 Creative Control - fi lm

00:30 Bezmiar sprawiedliwości - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 556
07:00 Defi lada bez zwycięzców - fi lm 
07:30 Świadkowie nieznanych historii 
 odc. 79,
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 83
08:40 Ukryte skarby odc. 14
09:10 Korona królów odc. 1 - serial
09:45 Korona królów odc. 2 - serial
10:25 Daleko i blisko odc. 4
10:45 Ty, co w Ostrej świecisz Bramie 
 - dramat
12:10 Marzyciele odc. 1 - serial
12:40 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:15 Sensacje XX wieku odc. 132
13:45 Sensacje XX wieku odc. 176
14:15 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 54 - serial
14:40 Koło historii odc. 31
15:25 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 1 - fi lm
16:25 Gorzkie zwycięstwo - fi lm
17:15 Archiwum zimnej wojny odc. 2 
17:45 Marszałek Piłsudski odc. 3 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 27
19:55 Jak było?
20:35 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
21:00 Klub profesora Tutki odc. 8 - serial 
21:25 Korona królów odc. 3 - serial 
21:55 Korona królów odc. 4 - serial 
22:35 Niosła go Polska odc. 1 - fi lm 
00:05 Miasto 44 - fi lm 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:35 Być Koptem - fi lm 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury 
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Chcę żyć - fi lm 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 „… a hańdownych czasów 
 żodyn już nie wróci” 
 - Pieśniczki spod Równicy 
13:30 Ja głuchy 
14:00 Dziesięć przykazań odc. 72 
 - serial
14:50 Guadalupe - żywy obraz - fi lm 
15:45 Kartka z kalendarza
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą - poradnik 
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Albert Schweitzer - fi lm
23:50 Lusaka Bauleni 

05:25 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość odc. 1370 - serial 
07:00 Pamięć i modlitwa 
07:20 Na sygnale odc. 51 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 78 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1857 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 128 - serial 
14:00 Jak tego nie robić samemu - fi lm 
14:55 M jak miłość odc. 1370 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Serial fabularny - serial
18:00 Panorama odc. 3004
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 79 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 52 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1857 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1858 
 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 9 - serial
20:50 M jak miłość odc. 1371 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
23:00 Imperium marzeń - fi lm 
00:25 La La Poland odc. 2

05:40 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 37 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2244

10:55 Ukryta prawda odc. 908 - serial

12:00 Szkoła odc. 560 - serial

13:00 19+ odc. 261 - serial

13:30 Szpital odc. 797 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 13

15:30 Szkoła odc. 561 - serial

16:30 19+ odc. 262 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 909 - serial

18:00 Szpital odc. 798 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5304

20:10 Doradca smaku odc. 38 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2675 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 161

21:30 Diagnoza odc. 12 s. 2 - serial 

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 12 s. 12 

23:30 Superwizjer odc. 1130

00:05 Tu się gotuje! odc. 8 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 675 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 444 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 447 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 30 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 803 - serial
12:00 Gliniarze odc. 154 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 720 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2686 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 766 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3627
16:30 Na ratunek 112 odc. 228 - serial
17:00 Gliniarze odc. 218 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2687 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich - serial
20:10 Kamienie na szaniec - dramat
22:40 Hitman: Agent 47 - thriller 
00:45 Earl i ja, i umierająca dziewczyna 
 - dramat

06:25 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 16:05 Tygodnik kulturalny 08:10 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

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

Tajny agent policji Damien ma 24 godziny, by 
odszukać pocisk z głowicą nuklearną. Trop wiedzie 
go do handlarza narkotykami. W odciętym od świata 
getcie zwanym Brick Mansions Damien znajduje 
sprzymierzeńca – Lino. Ma on porachunki z bossem 
podziemia. Postanawia pomóc Damienowi.

Troje osieroconych dzieci trafi a pod opiekę Dana 
i Jody Sandersów. Wkrótce okazuje się, że wraz 
z dziećmi w domu pojawił się demon. Jody i Dan 
próbują ratować rodzinę.

„Straszny fi lm V”
(2013r.) TV 4 21:00

„Brick Mansions. 
Najlepszy z najlepszych”

(2014r.) TV Puls 20:00



Środa, 9 maja 2018

18:30 Korona królów

05:50 Telezakupy
06:25 Elif odc. 238 - serial
07:15 Komisariat odc. 75 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Wojenne dziewczyny odc. 21 
 - serial
10:10 Klan odc. 3305
10:30 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 27 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:40 Domy zwierząt odc. 1 - serial
13:45 Elif odc. 239 - serial 
14:45 Korona królów odc. 76 - serial
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:45 Wszystko dla pań odc. 38 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3306
18:30 Korona królów odc. 77 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:25 Trzecia połowa odc. 8 - serial 
20:55 Wielki test o kulturze 
22:35 Ocaleni odc. 7 
23:40 Orły Nawałki odc. 4 - serial
00:15 Ostatnie mroczne 
 tajemnice Hitlera - fi lm 

05:20 Ukryta prawda odc. 222 - serial

06:25 Szpital odc. 310 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 29 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 5 s. 2 

 - serial

09:20 Przepis na życie odc. 4 s. 4 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 585 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 30 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 484 - serial

14:55 Szpital odc. 311 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 6 s. 2 

 - serial

16:55 Przepis na życie odc. 5 s. 4 

 - serial 

18:00 Zabójcza broń odc. 17 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 586 - serial

20:00 Władza absolutna - thriller 

22:30 Mentalista odc. 11 s. 7 - serial 

23:30 Obecność - horror 

01:50 Moc magii odc. 123

06:00 Detektywi w akcji odc. 86 - serial

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 9 - serial

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 10 - serial

08:00 Drużyna A odc. 3 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 12 - serial

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 68 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 69 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 4 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 13 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 153 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 98

15:00 Detektywi w akcji odc. 154 - serial

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 122

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 123

18:00 Policjantki i policjanci odc. 411 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 412 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 195 - serial 

21:00 Wściekły pies - fi lm 

23:05 Martwa rzeka - thriller 

01:00 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 5

06:00 To moje życie! odc. 285 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 52 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 90 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 29 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 8 s. 4 
 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 60 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator odc. 9 s. 4 
 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 30 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 90 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 91 s. 2 - serial 
20:00 Dorwać Cartera - thriller 
22:00 W odwecie za śmierć - thriller 
00:00 Hooligans III - fi lm 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Dzika muzyka odc. 16

08:45 Informacje kulturalne 

09:00 Rzecz Polska 

09:25 Operacja Himmler - dramat

11:00 Nad Niemnem odc. 1 - serial 

12:05 Nad Niemnem odc. 2 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:20 Mała wielka miłość - komedia

15:25 Mysz - fi lm

16:10 Dranie w kinie odc. 27

16:50 Faustyna - fi lm

18:15 Ucho wewnętrzne - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Serce do walki - komedia

21:45 Pegaz odc. 72

22:50 Dziennik fi lozofa odc. 132

23:05 Jedna scena odc. 27

23:25 Szczęśliwy człowiek - dramat

01:05 Performance 

06:50 Był taki dzień odc. 557
07:00 Gorzkie zwycięstwo - fi lm
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 84
08:25 Ukryte skarby odc. 9
08:55 Korona królów odc. 3 - serial
09:30 Korona królów odc. 4 - serial
10:00 Dzikie Chiny odc. 1 - serial
11:00 Spór o historię odc. 14
11:40 Opowieść o Indiach odc. 2 - fi lm 
12:45 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:20 Sensacje XX wieku odc. 27
14:15 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 69 - serial
14:45 Niosła go Polska odc. 1 - fi lm
16:15 Spadł, umarł, utonął
17:15 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 9 - serial
17:45 Marszałek Piłsudski odc. 4 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 53
19:20 Sensacje XX wieku odc. 54
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Niezwykła broń odc. 2 - serial
21:25 Korona królów odc. 5 - serial 
22:00 Korona królów odc. 6 - serial 
22:35 Niezłomni. Pod drutami Auschwitz 
 - fi lm 
23:45 Niemcy - dramat 
01:45 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 84

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Każdy maluch to potrafi 
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial 
11:20 Kartka z kalendarza
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Święty na każdy dzień
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Trinity Goodheart - dramat
13:50 Misyjna Eucharystia w Gahunga 
 - fi lm 
14:00 Albert Schweitzer - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Drabina Jakubowa - serial 
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Szlif księżnej - fi lm
23:40 Kartka z kalendarza
23:45 180 lat na zdrowie - fi lm 

06:00 M jak miłość odc. 1371 - serial 
06:50 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 52 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 79 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1858 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 129 - serial 
14:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 9 - serial
14:55 M jak miłość odc. 1371 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna perła 
18:00 Panorama odc. 3005 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 80 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 53 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1858 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1859 
 - serial 
20:45 Na dobre i na złe odc. 706 
 - serial 
21:45 Na sygnale odc. 189 - serial 
22:25 Monte Carlo Komedia 
00:15 Rodzinka.pl odc. 234 s. 12 
 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 38 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2245

10:55 Ukryta prawda odc. 909 - serial

12:00 Szkoła odc. 561 - serial

13:00 19+ odc. 262 - serial

13:30 Szpital odc. 798 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 13

15:30 Szkoła odc. 562 - serial

16:30 19+ odc. 263 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 910 - serial

18:00 Szpital odc. 799 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5305

20:10 Doradca smaku odc. 39 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2676 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 162

21:30 Agent - gwiazdy odc. 12 s. 3

22:30 No Escape - thriller 

00:45 Wierna - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 676 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 448 
 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy odc. 449 
 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 31 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 804 - serial
12:00 Gliniarze odc. 155 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 721 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2687 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 767 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3628
16:30 Na ratunek 112 odc. 229 - serial
17:00 Gliniarze odc. 219 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2688 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 234 
 - serial 
20:05 Umów się ze mną. Take me out 
 odc. 10
21:45 Ewa, ugotuj nam to odc. 4
21:50 Top chef odc. 78
23:15 Wieczny student - komedia 
01:35 Mistress America - komedia 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 08:15 Dzika muzyka 13:20 Sensacje XX wieku

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

Jack postanawia przenieść się wraz z rodziną do Azji. 
Następnego dnia odkrywa, że w mieście trwają krwawe 
zamieszki. Nie działa sprzęt elektroniczny. Co gorsza, 
rebelianci występują przeciw obcokrajowcom. Jack 
musi znaleźć sposób, aby ochronić bliskich. Pomaga 
mu w tym pewien Brytyjczyk.

Zawodowy włamywacz jest przypadkowym świadkiem 
przestępstwa popełnionego przez prezydenta Stanów 
Zjednoczonych, który zrobi wszystko, aby nikt się 
o tym nie dowiedział.

„Władza absolutna”
(1997r.) TVN 7 20:00

„No Escape”
(2015r.) TVN 22:30
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Pizza z burakami i fetą
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Składniki: 
250 g mąki
150 ml letniej wody
2 łyżki oliwy z oliwek
4 g drożdży instant lub 12 g świeżych
duża szczypta soli
duża szczypta cukru
Dodatki:
sos pomidorowy
czerwona cebula
buraki gotowane lub pieczone
ser typu feta
rukola
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Sposób wykonania:
Mąkę i drożdże instant wymieszać (ze świe-

żych zrobić rozczyn), dodać sól, cukier, oliwę, 
wyrabiać ciasto, stopniowo dolewając wodę. 
Kiedy będzie gotowe, odstawić na 30 min. do 
wyrośnięcia. 

Buraki pokroić w plastry, cebulę w piórka, ser 
rozdrobnić. Wyrośnięte ciasto porozciągać (nie 
wałkować) na wymiar blachy. Posmarować sosem 
pomidorowym, ułożyć buraki, posypać cebulą 
i serem. Zapiekać w temp. 220 st. Celsjusza około 
15 min. Przed podaniem dodać rukolę. 

Smacznego!
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Kilka pytań o… koszty sądowe
ADWOKAT RADZI  Tym razem w naszym cyklu poruszamy kwestię kosztów sądowych i możliwości zwol-
nienia od ich ponoszenia

Adwokat Anna Krawczyk-
Koźmińska, prowadząca Kance-
larię Adwokacką w Wąbrzeźnie 
(ulica Wolności 4, tel 663 018 
891), w formie przystępnych py-
tań i odpowiedzi przybliża Czy-
telnikom zawiłości prawa.

– Czy kierując sprawę do 
sądu cywilnego zawsze musi-
my ponieść jakieś koszty?

– Zasada jest taka, że każda 
sprawa podlega opłacie, istnieją 
jednak wyjątki, które omówimy 
później.

– Z jakimi opłatami mu-
simy się liczyć, chcąc zainicjo-
wać sprawę?

– Najniższe opłaty w bardzo 
drobnych sprawach nie przekra-
czają 30 złotych. Z reguły trzeba 
jednak sięgnąć głębiej do kie-
szeni. W najliczniejszej grupie 

spraw dotyczących po pierwsze 
zapłaty określonych kwot, a po 
drugie innych roszczeń mająt-
kowych, gdzie wylicza się tak 
zwaną wartość przedmiotu spo-
ru, opłatę wyliczyć jest bardzo 
prosto - stanowi ona 5 proc. 
dochodzonej kwoty lub ustalo-
nej wartości przedmiotu sporu. 
Przykładowo sąsiad nie zwró-
cił nam 30 tys. złotych, wtedy 
zapłacić musimy 1500 złotych 
opłaty. Taniej będzie proceso-
wać się w sprawach do 20 tys. zł, 
gdyż obowiązują tam opłaty sta-
łe i najwyższa z nich to 300 zł. 

– Czy zawsze tak łatwo 
wyliczyć opłatę?

– Niestety, nie. System opłat 
jest dużo bardziej skomplikowa-
ny. Istnieją liczne sprawy, w któ-
rych niezależnie od kwoty, której 

będzie dotyczyła sprawa, opłata 
będzie stała. Wśród nich są na 
przykład sprawy o zasiedzenie 
czy podział majątku, ale także 
eksmisja. Stałą opłatę 600 zł 
zapłacimy także za rozwód. Cza-
sem sąd premiuje tych, którzy 
się godzą i na przykład w przy-
padku rozwodu zwróci połowę 
opłaty, gdy będzie on zgodny.

– We wszystkich rodzajach 
spraw występują opłaty?

– Są pewne wyjątki, ale nie-
liczne. Płacić trzeba i w sprawach 
rodzinnych, i pracowniczych, 
chociaż w tych przypadkach wy-
jątków jest sporo. Nie muszą na 
przykład uiszczać opłat osoby 
dochodzące alimentów (ale już 
nie ich obniżenia), albo pracow-
nicy w sprawach o zapłatę kwot 
niższych niż 50 tys. zł.

– Opłaty dotyczą tylko 
pozwów?

– Nie. Odwołując się od nie-
korzystnego wyroku też trzeba 
płacić. Opłata od apelacji wynosi 
zwykle tyle samo, ile płacimy za 
pozew czy wniosek.

– A co z osobami ubogimi? 
Zawsze muszą zapłacić sądowi 
za rozpoznanie ich sprawy?

– Na szczęście nie. To są 

właśnie te wyjątki, o których 
wspominałam na wstępie. Każ-
da osoba, która nie jest w stanie 
opłacić kosztów, może złożyć 
wniosek o zwolnienie od nich 
ponoszenia. 

– Czy to oznacza, że wy-
starczy powołać się na brak 
środków i uzyskamy zwolnie-
nie? 

– Nie, nie jest to takie pro-
ste. Warunkiem jest złożenie 
oświadczenia, z którego wynika, 
że osoba domagająca się zwol-
nienia nie jest w stanie ponieść 
kosztów bez uszczerbku utrzy-
mania koniecznego dla siebie 
i rodziny. Pozornie to prosty 
druk, w praktyce uzyskanie 
zwolnienia nie jest takie łatwe, 
nawet jak ktoś jest biedny. Nie-
stety zasady przyznawania ta-
kich zwolnień wynikają z bardzo 
bogatego orzecznictwa. Oczywi-
stym jest, że laik nie zawsze jest 
w stanie napisać wniosek, który 
„chwyci” przed sądem. Osoby 
korzystające z usług adwokata 
są tu zatem w dużo lepszej sy-
tuacji, ponieważ dopiero z prak-
tyki wiadomo, jakie okoliczności 
czy wydatki sądy uwzględnia-
ją, a jakie nie. Z mojej praktyki 

wynika, że umiejętne napisa-
nie wniosku w dużym stopniu 
zwiększa szanse na takie zwol-
nienie. Oczywiście we wniosku 
nie wolno zmyślać, ponieważ 
sąd może przeprowadzić do-
chodzenie w celu potwierdze-
nia prawdziwości twierdzeń i na 
przykład zażądać dostarczenia 
rachunków czy potwierdzenia 
wydatków i dochodów, na które 
się powołujemy.

– Zwolnienie dotyczy tyl-
ko opłat?

– Nie. W niektórych spra-
wach oprócz kosztów ponoszo-
nych na wstępie, także w trakcie 
postępowania trzeba sięgnąć 
do kieszeni. Jeśli w sprawie po-
trzebny jest biegły, to osoba, 
która potrzebuje takiego do-
wodu musi wyłożyć zaliczkę na 
wydatki. Zwolnienie od kosztów 
pomoże uniknąć także tych wy-
datków. Pamiętać jednak należy, 
że zwolnienie od kosztów nie 
oznacza natomiast, że w przy-
padku przegranej nie zapłacimy 
nic przeciwnikowi.  

adw. Anna  
Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

Żebyś się nie przejechał, 
sprawdź historię pojazdu
W trakcie zagranicznej majówki trafiliście na auto marzeń? Zanim zdecydujecie 
się na kupno, sprawdźcie online jego historię. To proste. Warunek? Trzeba mieć 
profil zaufany.

Komunikacja

Nabywcy i właściciele samo-
chodów importowanych z ryn-
ku wtórnego wybranych krajów 
europejskich oraz USA i Kanady 
mogą sprawdzić ich przeszłość 
na portalu historiapojazdu.gov.
pl.

Po pierwsze: 
profil zaufany
W systemie widoczne są 

nie tylko pojazdy sprowadzone 
z zagranicy i już zarejestrowane 
w Polsce, ale także zagraniczne 
auta, które jeszcze nie znalazły 
się w Centralnej Ewidencji Po-
jazdów, a np. już są oferowane 
do sprzedaży.

Usługa jest bezpłatna. Aby 
z niej skorzystać, wystarczy za-
logować się za pomocą profilu 
zaufanego. Chodzi o to, by za-
bezpieczyć zewnętrzny system 
przed hurtowym pozyskiwa-

niem z niego danych, a jedno-
cześnie zapewnić dostęp indy-
widualnym kupującym. Trzeba 
przygotować numer rejestracyj-
ny oraz VIN interesującego auta, 
a także datę pierwszej rejestra-
cji.

Nie kupuj złomu
Jeśli wybrany przez nas sa-

mochód jest w bazie zagranicz-
nej, to w zakładce „Dane zagra-
niczne” zobaczymy informacje 
w siedmiu kategoriach:

• Kradzież,
• Złomowanie,
• Powypadkowy,
• Uszkodzony,
• „Przekręcony” licznik,
• Niedopuszczony do ruchu,
• Służył jako taxi.
W przypadku potwierdze-

nia danej kategorii, w systemie 
pojawi się alert zaznaczony 

czerwonym wykrzyknikiem. Je-
śli pojazdu nie ma w bazie za-
granicznej, system również nas 
o tym poinformuje – na ekranie 
wyświetli się stosowna informa-
cja tekstowa.

Zaufaj historii
Obecnie historia pojazdu 

umożliwia sprawdzenie aut po-
chodzących z wybranych krajów 
europejskich (m.in. z Francji, 
Belgii, Holandii, Włoch, Szwecji) 
a także z USA i Kanady.

Serwis historiapojazdu.gov.
pl wystartował w czerwcu 2014 
r. i od momentu uruchomienia 
cieszy się ogromną popularno-
ścią wśród potencjalnych na-
bywców używanych aut, którzy 
weryfikują ich przeszłość.

Wydział Komunikacji 
Ministerstwa Cyfryzacji 

fot. pixabay

Zanim zdecydujesz się na zakup zagranicznego auta, 
dobrze jest prześledzić jego historię

Profil zaufany (eGo) to narzędzie służące do potwierdzenia toż-
samości w internecie, rodzaj elektronicznego podpisu. Usługa jest 
bezpłatna, a jej ważność to 3 lata. Po tym czasie można ją przedłu-
żyć o kolejne 3 lata.

Co daje ta usługa? Dzięki niej bez wychodzenia z domu zała-
twisz np. akt zgonu, złożysz wniosek o dowód osobisty, zgłosisz 
urodzenie dziecka, pobierzesz zaświadczenie o niekaralności (ePU-
AP), sprawdzisz zwolnienia lekarskie i czy pracodawca zgłosił cię do 
ubezpieczenia (PUE ZUS), założysz firmę bądź zawiesisz jej działal-
ność (CEIDG), sprawdzisz punkty karne i dowiesz się, czy twój do-
wód osobisty jest unieważniony (obywatel.gov).

Profil można założyć na dwa sposoby:
 – przez internet, korzystając z internetowego konta bankowe-

go lub certyfikatu kwalifikowanego. Ten ostatni nie jest zbyt popu-
larny, ale większość z nas korzysta z bankowości internetowej.

– w punkcie potwierdzającym (urzędy, banki) – wniosek wysy-
łasz przez internet, korzystając ze strony pz.gov.pl, a dane potwier-
dzasz osobiście.

Jak założyć profil zaufany?
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prawo łowieckie po nowemu
PRZEPISY  1 kwietnia weszła w życie znowelizowana ustawa łowiecka. Zmiany dotyczą nie tylko 
samego polowania, ale i szacowania szkód łowieckich. Protestują myśliwi, którzy nie zgadzają się 
z wprowadzonymi zmianami i sołtysi, którzy zostali obarczeni nowymi obowiązkami

W nowym Prawie łowieckim 
przyjętym w marcu – które weszło 
w życie 1 kwietnia – ustawodawca 
wprowadził szereg zmian. Dotyczą 
one struktur myśliwskich, formy 
polowań, a także szacowania szkód 
łowieckich. Wejście tych zmian 
wprowadza zamieszanie w kręgach 
myśliwskich i w szacowaniu szkód. 
Pojawiają się protesty. 

Myśliwi zbulwersowani
Zmiany, które dotyczą bezpo-

średnio myśliwych, jak i polowań 
to m.in. zakaz udziału w polowa-
niach osób nieletnich, obowiązko-
we okresowe badania okulistyczne 
i psychologiczne (co pięć lat) dla 
myśliwych. Nowe przepisy wpro-
wadzają zakaz używania żywych 
zwierząt do tresury psów myśliw-
skich. Pojawiła się także możliwość 
zakazania przez właściciela działki 
polowania na jego terenie. Celem 
tej nowelizacji było przede wszyst-
kim wykonanie wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 2014 roku, który 
wskazał na niedostateczną ochro-
nę praw właścicielskich w obo-
wiązujących przepisach. Chodziło 
o brak konsultacji z prywatnymi 
właścicielami gruntów podczas 
tworzenia obwodów łowieckich 
czy w czasie polowań na ich tere-
nie. Trybunał dał wówczas 18 mie-
sięcy na zmianę przepisów. 

Zostały zniesione kary za 
utrudnianie lub uniemożliwia-
nie polowań. Zwiększono do 150 
metrów odległość od zabudowań 
mieszkalnych obszaru, na którym 
myśliwi będą mogli polować. Polo-
wanie w parku narodowym będzie 
możliwe jedynie po uzyskaniu zgo-
dy dyrektora parku lub regionalne-
go dyrektora ochrony środowiska. 

Zwiększy się nadzór ministra 
środowiska nad Polskim Związkiem 
Łowieckim. Szef resortu będzie na 
przykład zatwierdzał statut PZŁ, 
powoływał zarząd główny związ-
ku, powoływał i odwoływał Łow-
czego Krajowego. Kolejna popraw-
ka uniemożliwia osobom, które 
w PRL-u współpracowały z orga-
nami bezpieczeństwa, zasiadanie 

we władzach Polskiego Związku 
Łowieckiego. 

W sejmowej debacie słychać 
było głosy za i przeciw. Dużo emo-
cji wywołała poprawka dotycząca 
zakazu udziału nieletnich w po-
lowaniach. Głośnym elementem 
dyskusji było pismo Lecha Blo-
cha – przewodniczącego Zarządu 
Głównego Polskiego Związku Ło-
wieckiego – w którym stwierdza 
on, że myśliwym ogranicza się pra-
wo do wychowania dzieci w zgo-
dzie z własnymi przekonaniami.

Sprzeciwów ze strony my-
śliwych było dużo. Głos zabrała 
również Federacja Związków Ło-
wieckich Państw UE. Jak czytamy 
w liście, który na swojej stronie 
internetowej zamieścił Polski Zwią-
zek Łowiecki, federacja uważa, że 
zmiany wprowadzane do Prawa ło-
wieckiego zniszczą polską tradycję 
i kulturę łowiecką, a poza tym są 
niezgodne z Europejską Konwencją 
Praw Człowieka oraz z Konwencją 
Berneńską. Federacja krytykuje za-
kaz płoszenia zwierzyny, gdy celem 
nie jest wykonywanie polowania, 
bo jej zdaniem uniemożliwi to my-
śliwym skuteczne szkolenie psów 
myśliwskich, a sokolnikom szkole-
nie ptaków drapieżnych. Tymcza-
sem działalność ta została uznana 
przez UNESCO za niematerialne 
dziedzictwo kulturowe. Poprawka 
zakładająca powoływanie i odwo-
ływanie Łowczego Krajowego przez 
ministra środowiska, zdaniem fe-
deracji, eliminuje samorządność 
Polskiego Związku Łowieckiego 
i stanowi bezpośredni atak na de-
mokrację. Proponowany zakaz 
udziału w polowaniach młodzieży 
do 18 roku życia kłóci się, według 
autorów apelu, z Europejską Kon-
wencją Praw Człowieka, która 
gwarantuje rodzicom możliwość 
edukacji i wychowywania dzieci 
zgodnie z własnymi przekonania-
mi i zwyczajami. „Udział młodzieży 
w polowaniach jest powszechny 
we wszystkich europejskich kul-
turach łowieckich. Myślistwo jest 
naturalnym i zdrowym sposobem 

pozyskania ekologicznego mię-
sa dla gospodarstwa domowego. 
Udział młodzieży w polowaniach 
zapewnia kluczową wiedzę na te-
mat przyrody oraz głębokie zrozu-
mienie idei zarządzania dziką przy-
rodą, jak również dobrostanem 
zwierząt. Ma pozytywny wpływ na 
psychiczny i fizyczny rozwój dzieci” 
– czytamy w apelu FACE. 

Brak ustawowych kar za 
utrudnianie polowania pozwoli na-
tomiast przeciwnikom łowiectwa 
„na prowadzenie skutecznych blo-
kad oraz sabotażu bez ponoszenia 
jakichkolwiek kar” – zauważa eu-
ropejski związek myśliwych i wyty-
ka, że nowa ustawa „jest sprzeczna 
z wieloma kluczowymi zasadami 
określonymi w Europejskiej Karcie 
Łowiectwa i Różnorodności Bio-
logicznej, która została przyjęta 
przez Stały Komitet Konwencji Ber-
neńskiej w listopadzie 2007 roku.”

Sołtysi się buntują
Od 1 kwietnia 2018 roku, wnio-

sek o szacowanie szkód w uprawach 
i płodach rolnych wyrządzonych 
przez: przez dziki, łosie, jelenie, da-
niele i sarny, w tym ustalenie wy-
sokości odszkodowania, właściciel 
albo posiadacz gruntów rolnych 
składa do organu wykonawczego 
gminy właściwej ze względu na 
miejsce wystąpienia szkody, tj. do 
właściwego terytorialnie wójta. 
Zgodnie z nowym prawem, sza-
cowanie szkód łowieckich będzie 
przeprowadzać 3-osobowa komisja 
złożona: z rolnika, na którego ziemi 
doszło do szkody, przedstawiciela 
koła łowieckiego, czyli zazwyczaj 
zarządcy lub dzierżawcy obwodu 
łowieckiego oraz sołtysa, a jeśli 
w gminie nie ma sołectw, to urzęd-
nika gminy. Komisja będzie musia-
ła oszacować szkody w ciągu 7 dni 
od złożenia przez rolnika wniosku. 
Sołtys lub urzędnik będzie musiał 
powiadomić gospodarza i koło 
łowieckie o terminie szacowania 
w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. 
Co ważne, jeżeli na miejscu szkód 
nie zjawi się przedstawiciel koła 
łowieckiego lub rolnik, to szaco-
wanie nie będzie wstrzymane. Ma 
to uniemożliwić ewentualne opóź-
nianie wypłacenia odszkodowania 
przez koło.

W ramach szacowania szkód 
komisja będzie musiała w protoko-
łach zawrzeć informacje na temat 
zwierzyny, która wyrządziła szko-
dy, rodzaju i stanu uprawy oraz jej 
areału, jak również szacunkowego 
obszaru lub masy uszkodzonych 
płodów. Najpierw należy sporzą-
dzić wstępny protokół w ciągu 7 dni 
od zgłoszenia. Trzeba go opatrzyć 
mapką lub zdjęciami. W protoko-

le z szacowania ostatecznego (tuż 
przed zbiorem uprawy, gdzie rolnik 
jest obowiązany zgłosić zamierza-
ny zbiór) musi znaleźć się też in-
formacja o procencie zniszczonej 
uprawy oraz wysokości odszkodo-
wania. Koło łowieckie ma 30 dni 
na wypłatę odszkodowania za tak 
oszacowaną szkodę.

Ustawa nakłada na sołty-
sów nowe obowiązki, wynikające 
z uczestniczenia w zespole szaco-
wania szkód w uprawach i płodach 
rolnych. I tu pojawiły się protesty. 
O potrzebie pilnej zmiany tych roz-
wiązań mówili na Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego 
zarówno przedstawiciele rządu, jak 
i strona samorządowa.

– Problem mamy na dzień 
dzisiejszy taki, że w skali kraju we-
dług naszego rozeznania mamy 
zgłoszonych 1800 szkód łowieckich 
wymagających pilnego szacowania 
wstępnego, mamy powszechną 
odmowę uczestniczenia sołtysów 
w tym procederze, mamy również 
kwestię nie do określenia z ustawy, 
czy to są zadania własne czy zle-
cone, czy będą współfinansowane. 
Nie ruszyła także żadna metodo-
logia, nie ma szkoleń dla członków 
zespołów szacujących – wyliczał 
Leszek Świętalski ze Związku Gmin 
Wiejskich RP. – Zdecydowana więk-
szość sołtysów pracuje zawodowo, 
i to nie w rolnictwie, więc o kwe-
stiach szkód łowieckich ma cza-
sem mgliste pojęcie. Na dodatek 
kwestie związane z rolnictwem nie 
są zadaniem własnym gminy, więc 
również w urzędach gmin nie ma 
pracowników, którzy potrafią roz-
różnić we wstępnym etapie wzro-
stu pszenicę od pszenżyta czy in-
nego zboża.

Sołtysi chcą ponownej noweli-
zacji. – Ustawa powinna być pilnie 
nowelizowana – ocenił Ireneusz 
Niewiarowski, prezes Krajowego 
Stowarzyszenia Sołtysów. – Jeste-
śmy nowymi obowiązkami zasko-
czeni. Do mnie nie dotarł żaden 
głos popierający to rozwiązanie. 
Sołtysi niektórzy nawet grożą, że 
odejdą ze stanowiska.

Jak poinformował wiceminister 

spraw wewnętrznych i administra-
cji Paweł Szefernaker, temat sza-
cowania szkód łowieckich w ostat-
nim czasie był podejmowany przez 
MSWiA we współpracy z resortem 
środowiska. Podkreślił, że jest po-
trzebne wypracowanie pewnej 
metodologii, co do tego działania 
i interpretacji tych przepisów. 

– Trzeba dążyć do tego, aby 
te działania, które są dziś wpisane 
jako obligatoryjne, były fakulta-
tywne. Uważamy, że fakultatywnie 
taką możliwość sołectwa powinny 
posiadać – powiedział Szefernaker.

Zdaniem wiceprzewodniczą-
cego Zarządu ZGW RP Krzysztofa 
Iwaniuka, naturalnym organem 
do szacowania szkód jest Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. – Jest to organizacja, 
która jest do tego zawodowo przy-
gotowana. To oni mają wszystkie 
dane od rolników. Jakie są uprawy 
i gdzie, mają sprzęt, GPS i wszystko 
inne – uzasadnia.

W odpowiedzi na postulaty 
strony samorządowej ze strony re-
sortu środowiska padła już dekla-
racja ponownej nowelizacji.

– Rozważamy możliwość 
zmiany zapisów ustawy. Jeżeli bę-
dzie taka konieczność, a pierwsze 
tygodnie wskazują, że ona się już 
pojawia, podejmiemy propozycję 
zmian legislacyjnych – zapowie-
działa wiceminister środowiska 
Małgorzata Golińska.

Tymczasem ruszyły szkolenia 
w związku z nowymi rozwiąza-
niami Prawa łowieckiego. Zgodnie 
z zapisami ustawy, za organizację 
kursów odpowiedzialne są Lasy 
Państwowe. W pierwszej kolejności 
szkoleni są przedstawiciele nadle-
śnictw, którzy wrócą w teren i będą 
mieli uprawnienia, żeby te szkole-
nia przeprowadzać dalej. Przewi-
dziane są też kursy e-learningowe.

Minister środowiska Henryk 
Kowalczyk stwierdził, że przyjęte 
rozwiązanie jest kompromisowe, 
ujmując to słowami, że „skoro żad-
na ze stron nie jest zadowolona, to 
jest to kompromis”. 

(nał)
fot. Bartosz Rakoczy
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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)

Ktoś udzieli ci rady, która sprawi, że staniesz się bar-
dziej ostrożny w kontaktach z otoczeniem. Postano-
wisz zakończyć znajomości z toksycznymi osobami. 
Dojdziesz do wniosku, że nie musisz kontynuować 
relacji, nawet tych rodzinnych, skoro nie wnoszą do 
twojego życia nic dobrego. Po kilku dniach wolnego 
wrócisz do pracy i zabierzesz się za porządkowanie 
zaległych spraw.

Co do ciebie niepodobne, staniesz się uparta i pewna 
siebie. Co postanowisz zrealizować, będzie wykonane. 
Nie przyjmiesz do wiadomości żadnych wymówek. 
W pracy skupisz się nad ważnymi zadaniami, a szef to 
doceni. Jeśli szukasz swojej drugiej połowy, szczęście 
ci sprzyja. Wybierz kogoś, kto ma podobne zaintereso-
wania do ciebie, z kim nie będziesz się nudzić.

Nie musisz wszystkim się przejmować i wszystkiego 
osobiście pilnować. Nikt od ciebie tego nie wyma-
ga, poza tobą samym. Wrzuć na luz. Spodziewaj się 
przypływu gotówki. Możesz spożytkować dodatkowy 
dochód na remont. Dobrze ci zrobi skupienie się na 
zmianie aranżacji mieszkania. Spodziewaj się cieka-
wych spotkań i dobrych wiadomości dotyczących 
spraw rodzinnych.

Skup się na zdrowiu, bo twój układ odpornościo-
wy jest mocno osłabiony. Na dodatek w twoim 
związku będzie się źle działo. Kłótnie i poczucie 
niezrozumienia będą na porządku dziennym. Za 
to w sprawach zawodowych i finansowych dobra 
passa. Wykorzystaj ją.

Tydzień na wysokich obrotach. Będziesz poganiać 
pracowników, domowników, a i tak nikt nie będzie 
w stanie za tobą nadążyć. Za kilka dni dojdziesz do 
wniosku, że po ciężkiej pracy należy ci się nagroda. 
Wybierzesz się na duże zakupy lub do SPA. Twoje 
otoczenie odetchnie z ulgą.

Nie daj się namówić na realizację planów, co do 
których masz wątpliwości. Ktoś będzie nalegał, tobie 
trudno będzie odmówić, ale nie ulegaj presji. Zaufaj 
swojej intuicji. Nagłe przebłyski, olśnienia, napro-
wadzą cię na właściwą drogę. Ludzie, których teraz 
spotkasz, okażą się życzliwi i pomocni.

Pewność siebie i odwaga sprawią, że będziesz 
w stanie przeforsować każdy projekt. Powalcz 
o podwyżkę, ale nie stawiaj wszystkiego na jedną 
kartę. W sprawach sercowych wiele emocji. Osoba, 
która dotąd ci się opierała, wreszcie ulegnie. Gorą-
cy romans gwarantowany.

Nie wymagaj od siebie zbyt wiele. Zwolnij, odpocz-
nij, wyjedź gdzieś na weekend. Zdrowie domaga się 
twojej uwagi. Zadbaj o kondycję fizyczną, najlepiej 
na łonie przyrody. Długie spacery albo bieganie po 
lesie dobrze ci zrobią. Możesz wybrać się na rand-
kę, ale ostrożnie podchodź do nowych znajomości. 
Ktoś będzie chciał cię oszukać i zawiedzie pokładane 
w nim zaufanie.

Twoja głowa będzie pełna niecodziennych pomy-
słów, które postanowisz wcielić w życie. Nic to, że 
trzeba zmienić układane od dawna plany. Pochłoną 
cię nowe zainteresowania, znajomości. Odpoczniesz, 
zostawisz w tyle rutynę. Wrócisz do pracy odświeżo-
ny, zmotywowany, zaproponujesz kreatywne rozwią-
zania. W miłości gwarantowanie powodzenie.

Tydzień pod znakiem uczuć, emocji i wspomnień. 
Poczujesz się rozbity, będziesz mieć problemy 
z podjęciem decyzji. Postanowisz wycofać się z ży-
cia towarzyskiego, wyjechać w ustronne miejsce, 
by dojść ze sobą do ładu. Bądź dla siebie dobry, 
wypoczywaj, śpij, czytaj, rób to, na co masz ochotę. 
W sprawach sercowych spokój, partner będzie cię 
wspierał we wszystkim.

Gwiazdy wspierają cię w podejmowaniu szybkich 
decyzji, wykorzystaj to na niwie zawodowej. Działaj 
śmiało, bez wahania, a osiągniesz sukces. W miłości 
spodziewaj się romantycznych chwil. Partner zechce ci 
zrobić niespodziankę, zaprosi na kolację bądź zaaran-
żuje wieczór we dwoje w domu. Poczujesz się kochany 
i doceniony. Okaż drugiej stronie, że też jest dla ciebie 
ważna.

Będziesz pełen życiowej energii. Chętnie skorzystasz 
z zaproszeń do znajomych i będziesz dobrze się bawić 
w ich towarzystwie. Poczujesz się lubiany, doceniany, 
a to sprawi, że z wyrozumiałością spojrzysz na innych. 
W miłości polegaj na swojej intuicji, nie słuchaj tego, 
co mówią inni. Znajdź trochę czasu, by pobyć z partne-
rem sam na sam. Romantyczne chwile będziesz długo 
wspominać.

Kolorowanki dla dzieci
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Dzieci maja głos
GMINA CIECHOCIN  W ramach prowadzonych w gminie Ciechocin konsultacji społecznych dzieci ze 
szkoły podstawowej projektowały osiedle w Elgiszewie. Chciałyby mieć boisko, plac zabaw, skatepark. 
Z propozycjami zapoznał się wójt. Czy jest szansa na ich realizację?

Gmina Ciechocin zakwalifiko-
wana została do projektu „Dobre 
konsultacje, dobry plan”, realizo-
wanego przez Kujawsko-Pomor-
ską Federację Organizacji Poza-
rządowych i Fundację Stabilo. 
Dofinansowanie przyznane w ra-
mach projektu powierzone jest na 
realizację procesu konsultacji do-
kumentów planistycznych. Gmina 
Ciechocin poddaje konsultacjom 
plan miejscowy w miejscowości 
Elgiszewo. W ramach tego projek-
tu zapytano dzieci klas IV, V i VI 
ze Szkoły Podstawowej w Ciecho-
cinie o ich oczekiwania. Zadaniem 
dzieci było zaprojektowanie osie-
dla na przygotowanych planach.

– Dzieci miały do dyspozy-
cji mapy zasadnicze tego terenu 
z zaznaczoną infrastrukturą dro-
gową oraz wydzielonymi działka-
mi – mówi koordynator projektu 
Kamil Kochner, młodszy referent 
ds. inwestycji i planowania prze-
strzennego w Urzędzie Gminy 
Ciechocin. – Otrzymały też przy-
gotowane w formie naklejek róż-
nego rodzaju budynki jedno i wie-

lorodzinne, budynki użyteczności 
publicznej tj. sklepy, kawiarnie, 
remizy strażackie. Dzieci dyspo-
nowały także naklejkami z ele-
mentami placów zabaw, oczkami 
wodnymi, boiskami, parkingami 
a także z zielenią i drzewami.

Podczas zajęć koordynator 
wyjaśnił  uczniom za pomocą 
prezentacji multimedialnej czym 
jest mapa, co na niej można 
przedstawić i jak to się robi. Na-
kreślił także czym jest planowa-
nie i zaprezentował na fotogra-
fiach teren byłego żwirowiska na 
którym ma ma powstać nowe 
osiedle. Po prezentacji uczniowie 
podzieleni na grupy przystąpili do 
planowania. 

– To naprawdę super zajęcia 
– mówiły dzieci zgodnie pracując 
przy mapie. – To fajnie, że ktoś 
nas pyta o zdanie i że możemy 
mieć jakiś wpływ na rozwój na-
szej gminy.

Wśród elementów do projek-
towania osiedla największe wzię-
cie miały naklejki prezentujące 
zazielenienie terenu oraz te z ele-

mentami placów zabaw. Dzieci 
planowały też rozmieszczenie bo-
iska do gry w piłkę nożną i koszy-
kówkę. To dla ciała w sportowej 
wersji. Nie zabrakło także czegoś 
dla ducha, a raczej jego pokrze-
pienia po sportowych wysiłkach. 
Lodziarnia i pizzeria to obowiąz-
kowe pozycje na nowym osiedlu. 
Najmłodsi mieszkańcy gminy my-
śleli także o bezpieczeństwie. Na 
planach pojawiły się remizy stra-
żackie i posterunki policji. Dzieci 
dbały też o zdrowie mieszkańców 
i na planach zaznaczały teren pod 
przychodnię lekarską. Tu pojawi-
ły się naklejki z sympatycznymi 
pielęgniarkami. Z planami dzieci 
zapoznał się wójt. 

– Bardzo mi się podobają 
plany wykonane przez uczniów 
Szkoły Podstawowej w Ciecho-
cinie – mówi wójt gminy Jerzy 
Cieszyński. – Dzieci mają bardzo 
trafne spostrzeżenia. Patrząc np. 
na rozmieszczenie infrastruktu-
ry wyraźnie widać, że kompleksy 
sportowe są umieszczone w jed-
nym wyznaczonym miejscu, domy 

na poszczególnych uliczkach są 
tego samego rodzaju i uporząd-
kowane. Na planach pojawia się 
też dużo zieleni i ogrodów. Widać 
jakie potrzeby ma najmłodsze 
pokolenie naszej gminy. Trzeba to 
wziąć pod uwagę i wykorzystać.

Kolejne konsultacje zaplano-
wano na 29 maja o godzinie 11.00 

w świetlicy wiejskiej w Elgiszewie. 
Będzie to spotkanie z urbanista-
mi z biura Urbanistyki i Architek-
tury w Toruniu. Dla dzieci przewi-
dziane są zajęcia z animatorem. 
Po spotkaniu wszyscy uczestnicy 
zasiądą przy wspólnym ognisku.

Tekst i fot. 
(nał)
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zaprzyjaźnieni z techniką
KOWALEWO POMORSKIE  24 kwietnia w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim po raz trzeci 
został zorganizowany Dzień Techniki. Szkoła promowała kształcenie zawodowe oraz przedstawiała 
swoją ofertę edukacyjną. Wydarzenie było też połączone ze Szkolnymi Targami Pracy, które są częścią 
projektu pn. „Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim”

Do Zespołu Szkół licznie przy-
bywali gimnazjaliści, także spoza 
powiatu golubsko-dobrzyńskie-
go. Oprócz  uczniów z Kowalewa 
Pomorskiego, Golubia-Dobrzynia 
czy Gałczewa, na Dzień Techniki  
dojechali też gimnazjaliści z Ziele-
nia i Ryńska. 

– Przybliżamy naszą szkołę 
gimnazjalistom, którzy już wkrót-
ce staną przed wyborem dalszej 
nauki – mówi dyrektor Bogdan 
Oskwarek. – Dzień Techniki zor-
ganizowaliśmy po raz trzeci. Za-
równo ta edycja, jak też dwie po-
przednie, spotkały się z dobrym 
przyjęciem wśród gimnazjalistów 
oraz ich nauczycieli. Staramy się, 
aby drzwi otwarte nie skupiały 
się jedynie na zwyczajnym zwie-
dzaniu naszej placówki. Goście 
mogą spędzić czas w sympatycz-
nej atmosferze i z urozmaiconym 
programem. A promocja szkol-
nictwa zawodowego daje takie 
możliwości. Wśród tegorocznych 
atrakcji znalazł się m.in. pokaz 
kulinarny szefów kuchni Woj-
ciecha Grześkowiaka i Daniela 
Żurkowskiego, pokaz sztuki bar-
mańskiej Jarosława Erdmanna 
i Piotra Drzewuckiego, a także 
pokaz symulatorów (dachowania, 
zderzeń, wagi przeciążeniowej), 

przygotowany przez Daniela Fili-
piaka i Krzysztofa Osmańskiego. 
Do innych atrakcji motoryzacyj-
nych można zaliczyć bolid zbu-
dowany przez naszych uczniów 
na warsztatach szkolnych, pokaz 
mechatroniczny (m.in. działanie 
drukarki 3D, drony), zaprezento-
wany przez pracowników Wyższej 
Szkoły Gospodarki z Bydgoszczy 
czy mini wykłady przedstawicie-
li firm. Nie zabrakło oczywiście 
prezentacji zainteresowań i osią-
gnięć naszych uczniów, a także 
konkursów z nagrodami. Nagro-
dę główną, tablet, wygrał Kacper 
Tarazewicz z Kowalewa. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszył 
się konkurs z wykorzystaniem 
smartfonów. Zabawę na platfor-
mie internetowej Kahoot! po-
prowadziła anglistka Agnieszka 
Szymańska. Nagrody były bardzo 
atrakcyjne. Współpracujące ze 
szkołą firmy Pałac Romantyczny 
z Turzna oraz Kuźnia Smaków 
z Małego Pułkowa ufundowały 
vouchery na kolacje dla dwojga 
w swoich restauracjach – wylicza 
dyrektor Bogdan Oskwarek.

Podczas drzwi otwartych 
gimnazjaliści mogli obejrzeć pra-
cownie przedmiotowe, rozmawia-
li z nauczycielami oraz uczniami, 

poznali bliżej bazę dydaktyczną 
szkoły. O współpracy ze szkołą 
poinformowali natomiast przed-
stawiciele firm, w których ucznio-
wie technikum i szkoły branżowej 
zdobywają szlify zawodowe, czyli 
m.in. Plastica z Frydrychowa, BSB 
z Ciechocina, Pałacu Romantycz-
nego z Turzna. Imprezą towarzy-
szącą technicznemu świętu były 
Targi Pracy dla uczniów. 

– Bezpośrednie spotkanie 
młodzieży z pracodawcami i fir-
mami rekrutacyjnymi jest ko-
rzystne dla obydwu stron – oce-
nia dyrektor Bogdan Oskwarek. 
– Dzięki temu uczniowie mogą 
poznać nowości i trendy na ryn-
ku pracy oraz pozyskać infor-
macje z pierwszej ręki, jakie są 
wymagania pracodawców wobec 
potencjalnych pracowników – 
opisuje dyrektor Zespołu Szkół. 
– Niezmiennie od lat propaguje-
my wśród uczniów szkół gimna-
zjalnych atrakcyjność kształcenia 
zawodowego, dostosowanego do 
oczekiwań pracodawców. Jestem 
przekonany, iż to obecnie bardzo 
dobry wybór dla młodych ludzi. 
Dobra szkoła to dobry zawód –  
podsumowuje dyrektor.

– Nie jesteśmy jeszcze zde-
cydowani co do dalszej nauki, ale 

to, co dzisiaj zobaczyliśmy, jest 
fajne. Może od września zostanie-
my uczniami tej szkoły? – mówi 
kilkoro gimnazjalistów z Golubia-
Dobrzynia.

Absolwenci gimnazjów, któ-
rzy zdecydują się kontynuować 
naukę w Zespole Szkół w Kowale-
wie Pomorskim, w roku szkolnym 
2018/2019 mogą wybrać czterolet-
nie technikum: żywienia i usług 
gastronomicznych, urządzeń 
i systemów energetyki odnawial-
nej, hotelarskie, mechatroniczne 
lub logistyczne. Mogą także zde-
cydować się na trzyletnią szkołę 
branżową –  mechanik pojazdów 
samochodowych (z praktyczną 
nauką zawodu w warsztatach 

szkolnych) lub w klasie wieloza-
wodowej (z praktyczną nauką za-
wodu u pracodawców). 

Wśród oficjalnych gości III 
Dnia Techniki byli m.in. staro-
sta golubsko-dobrzyński Andrzej 
Okruciński, burmistrz Kowalewa 
Pomorskiego Andrzej Grabow-
ski, kujawsko-pomorska wiceku-
rator oświaty Maria Mazurkie-
wicz, kierownik wydziału oświaty 
i zdrowia Małgorzata Piaskowska, 
dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy Jarosław Zakrzewski, kie-
rownicy oraz dyrektorzy kowa-
lewskich instytucji oświatowych 
i kulturalnych.

Tekst i fot. 
(krzan)

To świetna sprawa, kiedy można uczyć się zawodu, który jest dla człowieka 
pasją – mówiła wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz

Tablet, który był nagrodą główną III Dnia Techniki, 
trafił do Kacpra TarazewiczaPokaz obsługi synchronicznej w wykonaniu uczennic z trzeciej klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych

Symulator zderzenia. Przy prędkości 50 km/h człowiek o przeciętnej wadze osiąga masę 4 ton Piotr Drzewucki zadziwił wszystkich zręcznością i pomysłowością pokazu sztuki barmańskiej
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Pierwsza w Europie
XVIII wIek  W tym tygodniu obchodzimy 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Warto poznać 
przyczyny i konsekwencje uchwalenia drugiej na świecie, a pierwszej w Europie ustawy zasadniczej

W drugiej połowie XVIII 
wieku sytuacja wewnętrzna 
i zewnętrzna Rzeczypospolitej 
była trudna. Sąsiedzi: Rosja, 
Prusy i Austria zmodernizo-
wali swoje kraje. Wcześniej 
przez nasz kraj przetoczyła się 
wielka wojna północna. Polska 
nie była stroną  konfliktu, jed-
nak główne działania zbrojne 
toczyły się na naszym tery-
torium. Wettinowie (August 
II Mocny i August III), którzy 
rządzili krajem byli zaintere-
sowani nie losem Polski, lecz 
własnymi interesami. Pano-
wanie Augusta III tylko pogor-
szyło sytuację Rzeczpospolitej, 
utrwalając rządy magnatów 
i doprowadzając do głębokie-
go kryzysu polskiej państwo-
wości. W 1764 roku nowym 
władcą wybrano Stanisława 
Poniatowskiego. Wyniesiony 
na tron dzięki protekcji ca-
rycy Katarzyny II, otaczał się 
niepewnymi ludźmi, nie sta-
nowiącymi właściwej podpory 
dla króla i jego planów reform. 
Zostali oni pozyskani poprzez 
nadanie urzędów.

Od połowy XVII wieku 
w sejmie działała zasada libe-
rum veto, czyli jednomyślno-
ści. Jeden poseł, wypowiadając 
te słowa, mógł zerwać obrady 
sejmu. Konsekwencją takiego 
stanu rzeczy była niemożność 
prowadzenia jednolitej polity-
ki państwowej. To ujemnie od-
bijało się na funkcjonowaniu 
wojska i skarbowości.

Równie ważną rolę odegra-
ły mocarstwa sąsiednie, które 
korzystając ze słabości Polski, 
pod pretekstem obrony praw 
innowierców i przywilejów 
szlacheckich, doprowadziły 
do upadku państwa polskiego. 
Prusy, Rosja i Austria przeszły Oryginalna, pierwsza strona konstytucji

Obraz Jana Matejki - Konstytucja 3 Maja 1791 roku

w XVIII wieku gruntowne re-
formy gospodarcze, polityczne 
i społeczne. Natomiast Polska 
wobec wieloletniego zastoju  
znalazła się w sytuacji słabego 
państwa, narażonego na ataki 
z zewnątrz. W 1772 roku sąsie-
dzi dokonali pierwszego roz-
bioru Polski.

Mimo swej słabości, wyni-
kającej z dużego uzależnienia 
od Rosji, król Stanisław Au-
gust Poniatowski dostrzegał 
konieczność przeprowadzenia 
reform, które starał się zapro-
wadzać stopniowo, bacznie 
obserwując zachowanie Prus, 
Austrii, a w szczególności Ro-
sji.

Jesienią 1788 roku, w ko-
rzystnej dla Polski sytuacji 
międzynarodowej, charakte-
ryzującej się zbliżeniem polsko 
– pruskim oraz chwilowym 
brakiem zainteresowania Ro-
sji sprawami polskimi, w wy-
niku wojny z Turcją, zebrał się 
Sejm Czteroletni (obradował 
do 1792 roku). Marszałkami 
zostali Stanisław Małachow-
ski i Kazimierz Nestor Sapie-
cha. W sejmie zawiązały się 
trzy ugrupowania. Pierwsze 
związane z Poniatowskim, 
prorosyjskie, widzące w soju-
szu z Rosją możliwość prze-
prowadzenie koniecznych 
reform, drugie stronnictwo 
hetmańskie, przeciwne ja-
kimkolwiek reformom, które 
mogłyby wzmocnić władzę 
monarszą oraz trzecie – pa-
triotyczne. Obejmowało ono 
grupę osób związanych z Pu-
ławami i antyrosyjsko nasta-
wioną szlachtę, kwestionują-
cą skuteczność zmian, które 
chciał przeprowadzić obóz pro-
rosyjski. Uważali oni bowiem, 
iż warunkiem reform jest 

wykorzystanie ewentualne-
go konfliktu między zaborca-
mi i przeprowadzenie zmian 
w oparciu o Prusy. 

Już w 1789 roku Sejm 
Czteroletni zlikwidował Radę 
Nieustającą, uchwalił zwięk-
szenie liczby wojska do 100 
tysięcy oraz opodatko-
wanie szlachty i kleru. 
Wreszcie zakazano po-
bierania pieniędzy od 
obcych dworów. Podjęto 
też rokowania z Prusa-
mi, które zakończyły 
się podpisaniem porozu-
mienia antyaustriackie-
go. Do konkretnych prac 
nad reformą  ustrojową, 
gospodarczo-społeczną 
państwa przystąpiono 
w drugiej połowie 1789 
roku. Za jednego z głów-
nych twórców konstytu-
cji uznaje się Hugo Koł-
łątaja. 

Ze względu na po-
garszającą się sytuację 
międzynarodową posta-
nowiono jak najszybciej 
uchwalić konstytucję. 
Wykorzystano nieobec-
ność opozycyjnych po-
słów na sejmie, którzy 
rozjechali się do domów, 
w związku ze świętami 
wielkanocnymi. 2 maja 
1791 roku w Pałacu Ra-
dziwiłłowskim został 
odczytany tekst konsty-
tucji, zaś później w sie-
dzibie Małachowskiego 
83 senatorów zaprzy-
sięgło podjęcie wszel-
kich starań, by uchwa-
lić nową konstytucję. 
3 maja w obecności 1/3 
składu sejmu, publicz-
ności, mieszkańców sto-
licy, wojsk królewskich 

otwarto obrady. Nie zważając 
na protesty opozycji, posło-
wie otoczyli monarchę, który 
wypowiedział słowa przysię-
gi, następnie w kolegiacie św. 
Jana wygłoszono przemówie-
nia, odśpiewano hymn dzięk-
czynny. Konstytucja została 
przyjęta tego samego dnia 
przytłaczającą większością 
głosów, co zostało owacyjnie 
przyjęte przez tłum zgroma-
dzony przed zamkiem. 

Konstytucja 3 Maja 1791 
roku (właściwie Ustawa Rzą-
dowa z dnia 3 maja) stanowiła 
podstawową i formalną zmia-
nę ustroju Polski na konstytu-
cyjną monarchię dziedziczną. 
Był to formalny koniec Polskiej 
Rzeczypospolitej Szlacheckiej. 
Powszechnie przyjmuje się, 
że Konstytucja 3 Maja była 
pierwszą w Europie i drugą na 
świecie (po konstytucji ame-
rykańskiej z 1787 roku) nowo-
czesną, spisaną konstytucją. 

Konstytucja wprowadziła 
polityczne zrównanie miesz-
czan i szlachty oraz stawiała 

chłopów pod ochroną państwa, 
w ten sposób łagodząc najgor-
sze nadużycia pańszczyzny. 
Konstytucja zniosła zgubne 
instytucje, takie jak liberum 
weto. Ustawa rządowa miała 
wyprzeć istniejącą anarchię, 
popieraną przez część krajo-
wych magnatów, Petersburg 
oraz Berlin, na rzecz egalitar-
nej i demokratycznej monar-
chii konstytucyjnej.

Uchwalenie konstytucji 
spowodowało, że część opozy-
cyjnej szlachty (ugrupowanie 
hetmańskie na czele z Szczę-
snym Potockim i Ksawerym 
Branickim)  zawiązała konfe-
derację w Targowicy, do której 
przystąpił później król. Wybu-
chła wojna w obronie ustawy. 
Niestety, Polacy nie byli w sta-
nie obronić konstytucji i swo-
jego kraju. W 1793 roku doszło 
do II rozbioru, a dwa lata póź-
niej, po klęsce insurekcji ko-
ściuszkowskiej, Rzeczypospo-
lita zniknęła z mapy świata. 

Szymon Wiśniewski
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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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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

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

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

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

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

Kupię/Sprzedam

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

Sprzedam kask, kurtkę i rękawice na 
motor, tel. 511 586 638

Nieruchomości

Sprzedam dom w Węgiersku 
z działką o powierzchni 4600 m2. 
Tel. 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/bu-
dowa- 29000zł; Łąka 0,47ha 8900zł. 
Tel. 607 768 660 po16 

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

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

Praca

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

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 

śrutownikiem, dmuchawę do zboża, 

lej do nawozów. Tel. 665 015 937 

Sprzedam 3t jęczmienia i 2t pszenicy. 

Zbójenko 9. Telefon 665 772 484

Sprzedam ziemię rolną 7 ha w miej-

scowosci Wilczewo. Kontakt pod nu-

merem 56 683 73 19

Knury maciory kupię, odbiór z gospo-

darstwa płatne gotówką przelew waga 

725 804 742 

Środa 2 maja 2018 OGŁOSZENIA 29  GOLUB–CGD.PL

Rolnictwo

Usługi

Kupię/Sprzedam

Praca

Różne
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

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
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Porażka w atmosferze skandalu
PIŁKA NOŻNA  W 22. kolejce okręgówki Promień Kowalewo Pomorskie podejmował na własnym boisku 
Mustanga Ostaszewo. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:0 dla gości, a Promień zobaczył trzy czerwone 
kartki

W ostatnich trzech spotka-
niach „Promyczek” nie imponował 
formą. Wywalczył zaledwie punkt 
w spotkaniu z Victorią Lisewo oraz 
przegrał ze Startem Pruszcz i Po-
morzaninem Toruń. Przyjezdni 
natomiast kroczą od zwycięstwa 
do zwycięstwa, inkasując komplet 
oczek w spotkaniach z Torem La-
skowice Pomorskie, KS-em Łocho-
wo i Pomorzaninem Serock. 

Już w pierwszych minutach  
gospodarze mogli wyjść na pro-
wadzenie, ale Daniel Szczodrowski 
nie wykorzystał dogodnej okazji 
do strzelenia bramki. Sobotnie 
spotkanie przyciągnęło na stadion 
przy ul. Chopina nie tylko lokalnych 
sympatyków, ale też kilkuosobową 
grupę kibiców Mustanga, którzy 
co chwilę dopingowali swoich za-
wodników. W 14. minucie sektor 
gości eksplodował, po tym jak 
Adam Kaźmierczak fantastycznym 
strzałem z rzutu wolnego pokonał 
Bartłomieja Dybkę. Potem goście 
zwiększali swoją przewagę i kilka 
razy próbowali podwyższyć pro-
wadzenie. Promień dopiero pod 
koniec pierwszej połowy postano-
wił odpowiedzieć, jednak obrońcy 
gości zablokowali strzał. 

Na druga połowę gospodarze 
wyszli z bojowym nastawieniem. 
Widać było że nie zamierzają ta-
nio sprzedać skóry i próbowali 
doprowadzić do remisu. Niestety, 

w 62. minucie Marcin Tarka obej-
rzał drugą żółtą, a w konsekwencji 
czerwoną kartkę i Promień grał 
w osłabieniu. Mimo to gospodarze 
nie ustawali w atakach, zostawiając 
dużo zdrowia na boisku, ale i nara-
żając się na kontry. Najgroźniejsza 
z nich miała miejsce w 72. minucie, 
kiedy to Mustang nie wykorzystał 
sytuacji dwóch na jednego. Kilka 
minut później po rzucie rożnym 
bramkarz gości minął się z pił-
ką, jednak w zamieszaniu w polu 
karnym nie udało się posłać piłki 
do bramki. Mustang jeszcze kil-
kukrotnie wychodził do szybkich 
kontrataków, jednak napastnicy 
tego zespołu mieli rozregulowane 
celowniki.

Od 90. minuty zaczęły dziać 
się dziwne rzeczy. Najpierw sę-
dzia podyktował rzut wolny dla 
Promienia. Nasi zawodnicy jednak 
rozegrali go tak fatalnie, że Mu-
stang bez problemu przejął piłkę. 
Bartosz Jagielski nie chcąc, aby na-
pastnik gości wyszedł sam na sam 
z Dybką zatrzymał go nieprzepiso-
wo, a decyzja sędziego mogła być 
jedna – czerwona kartka. Chwilę 
później Promień miał kolejny rzut 
wolny ze środka boiska, do które-
go podszedł Marek Pietrzykowski. 
Zagrał piłkę w pole karne, jednak 
sędzia zatrzymał akcję pokazując, 
że gra miała być wznowiona dopie-
ro po gwizdku i ukarał wykonawcę 

żółtą kartką. Wzburzony zawodnik 
miał coś do powiedzenia sędziemu, 
który natychmiast wyciągnął po-
nownie żółty kartonik i w konse-
kwencji czerwony. O mały włos nie 
doszło do rękoczynów. Po chwilo-
wym uspokojeniu sytuacji Promień 
wykonał wreszcie rzut wolny. Wy-
dawało się, że w polu karnym za-
wodnik gospodarzy był faulowany, 
jednak sędzia… zakończył mecz. 
Na boisko wbiegli zbulwersowani 
zawodnicy z ławki rezerwowych na 
czele z trenerem Dariuszem Roz-
wadowskim, a kibice gospodarzy 
jeszcze kilka minut po zakończeniu 
spotkania nie mogli uwierzyć w to, 
co się stało. 

Promień musi jak najszybciej 
zapomnieć o tym meczu i mimo 
że w następnym spotkaniu zagra 
w dużym osłabieniu, to na pewno 
będzie chciał się przełamać i zdobyć 
w końcu 3 punkty. Okazja do tego 
nadarzy się już w najbliższą sobo-
tę. Nasz zespół rozegra spotkanie 
z Wojownikiem Wabcz, z którym 
w rundzie jesiennej wygrał gładko 
na własnym boisku 4:0. 

Tekst i fot. (LB)

PROMIEŃ 
KOWALEWO POMORSKIE

 vs. 
MUSTANG OSTASZEWO

0 (0:1) 1

Zawodnicy Promienia mieli pretensje do arbitra głównego

Piłkarze nie odstawiali nogi

Sokół nie dał rady liderowi
W 24. kolejce IV ligi Sokół Radomin przegrał u siebie z liderem tabeli – Chemi-
kiem Bydgoszcz 0:3. 

Piłka nożna 

Sokół nie ma ostatnio dobrej 
passy. Dwa ostatnie spotkania to 
porażki, odpowiednio 0:2 z Kuja-
wianką Izbica Kujawska i 2:3 z Cu-
iavią Inowrocław. Gościom również 
zdarzyły się potknięcia, bowiem 
najpierw przegrali w derbowym 
pojedynku z Polonią Bydgoszcz 1:2, 
a potem ugrali tylko punkt z Unią 
Janikowo.

Już na początku spotkania na 

boisku w Radominie doszło do ma-
łej kontrowersji. Sędzia odgwizdał 
rzut wolny, po rzekomym złapaniu 
piłki przez Kamila Szponikowskie-
go za polem karnym. Strzał jednak 
poleciał wysoko nad poprzeczką. 
Pierwsze minuty były stosunkowo 
wyrównane. Jednak im dłużej to-
czył się mecz, tym coraz częściej 
Chemik dochodził do głosu. Nie-
stety, jedna z akcji przyniosła pro-
wadzenie dla zespołu gości. Piłkę 
odbitą od słupka po strzale głową 
dobił Dawid Janicki. Już dwie minu-
ty później było 0:2, kiedy po rzucie 
rożnym silnym strzałem głową po-
pisał się Beniamin Czajka. Chemik 
nie ustawał w atakach, jednak do-
brze dysponowany golkiper gospo-
darzy nie pozwolił na powiększenie 
prowadzenia. W ostatnich minu-
tach pierwszej połowy zawodnicy 
Sokoła przycisnęli nieco przyjezd-
nych, jednak nie udało im się strze-
lić gola do szatni.

Tuż po zmianie stron Robert 
Kawałek z Chemika podwyższył 

prowadzenie na 3:0. Od tego mo-
mentu tempo spotkania siadło. 
Przyjezdni kontrolowali grę, a pod-
opieczni trenera Sławomira Rożka 
nie mieli pomysłu na przerwanie 
dominacji rywala. Pod koniec spo-
tkania gospodarze mieli kilka oka-
zji na zdobycie bramki honorowej, 
jednak za każdym razem brakowa-
ło postawienia kropki nad i. 

Po tym spotkaniu Sokół Rado-
min zajmuje 16. miejsce w tabeli 
z 23 punktami. Kolejne starcie nasi 
zawodnicy rozegrali z Legią Chełm-
ża, 1 maja o 16:00 w Radominie 
(mecz po zamknięciu numeru). 

Tekst i fot. (LB)
SOKÓŁ RADOMIN

 vs. 
CHEMIK MODERATOR 

BYDGOSZCZ

0 (0:2) 3

Chemik dominował w walce o piłkę

Blisko podium
Męska reprezentacja Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-
Dobrzyniu zajęła czwarte miejsce w mistrzostwach 
województwa w drużynowych biegach przełajo-
wych. 

Biegi

– Nasza reprezentacja liczy-
ła sześciu zawodników, wszyscy 
startowali jednocześnie i walczy-
li o najlepsze pozycje – opowia-
da Jakub Piotrkowski, nauczyciel 
wychowania fizycznego w Zespole 
Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. – 
Im wyższa lokata zawodnika, tym 
więcej punktów dla drużyny. Suma 
punktów zdobytych przez wszyst-
kich członków zespołu decydowała 
o ostatecznej klasyfikacji.

Panowie rywalizowali na bar-
dzo krętej i wymagającej trasie 
o długości 2000 metrów. Dzięki 
dobrej postawie wszystkich za-
wodników ostatecznie reprezenta-
cja „Rolnika” zajęła bardzo dobre, 

czwarte miejsce. 
– Niewiele zabrakło do po-

dium, ale i tak jesteśmy bardzo 
zadowoleni i dumni z naszych 
biegaczy – dodaje nauczyciel. – 
Drużynowa rywalizacja w biegach 
przełajowych odbyła się po raz 
pierwszy, ale mamy nadzieję, że się 
przyjmie i na stałe wpisze do ka-
lendarza szkolnych imprez sporto-
wych w naszym województwie. 

Drużyna wystartowała w skła-
dzie: Karol Olczak, Sebastian Ja-
chowski, Mateusz Skrzeszewski, 
Patryk Tarkowski, Dawid Wesołow-
ski, Krzysztof Marcinkowski, opie-
kun Jakub Piotrkowski.

(szyw), fot. ZS2

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL
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saturn wystrzelił Zryw w kosmos
PIŁKA NOŻNA  W 14. kolejce toruńskiej B-klasy Saturn Ostrowite rozbił u siebie Zryw Książki 8:1
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Saturn Ostrowite wciąż liczy 
się w walce o awans do A-klasy. 
W ostatnich trzech spotkaniach 
podopieczni trenera Falkiewicza 
zdobyli 6 punktów, potykając się 
jednak w spotkaniu z bezpośred-
nimi rywalami do awansu, Legią 
Osiek. Z kolei drużyna z Książek 
zgromadziła jedynie sześć punk-
tów i w sześciozespołowej B-klasie 
okupuje dolne rejony tabeli. Zryw 
w ostatnich trzech meczach wy-
walczył tylko jeden punkt, a na 
mecz z Wisłą Grudziądz drużyna 
nie dojechała z powodu awarii 
busa. 

Niedzielne popołudnie było 
dość gorące, toteż sędzia słusznie 
podczas spotkania zarządził dwie 
przerwy na uzupełnienie płynów. 
Lokalni kibice nie zdążyli dobrze 
odkapslować swoich izotoników 
rodem z Sierpca, a już mogli cieszyć 
się z pierwszej bramki swoich ulu-
bieńców. Tomasz Maruszak oddał 
strzał zza pola karnego, a bram-
karz Zrywu zdecydowanie spóźnił 
się z interwencją. Goście próbowali 
ataków głównie prawą stroną bo-
iska, ale ich strzały nie mogły za-
grozić Damianowi Ożógowi, strze-
gącemu bramki „Kosmicznych”. 
Saturn zgodnie z przewidywaniami 
dominował i częściej był przy pił-
ce, jednak mimo to zawodnicy nie 
mogli znaleźć drogi do bramki. To 
ku zaskoczeniu wszystkich udało 
się graczom z Książek. Pod koniec 

pierwszej połowy prawą stro-
ną boiska przedarł się Sylwester 
Szwajkowski i pokonał golkipera 
gospodarzy niskim strzałem. 

Na drugą połowę zawodnicy 
Saturna wyszli z nastawieniem 
„pożartowaliśmy, pośmialiśmy 
się, a teraz poważnie”. 48. minu-
ta, faul w polu karnym na Kamilu 
Falkiewiczu, który sam podszedł 
do jedenastki i strzelił na 2:1. Mi-
nutę później, akcja prawą stroną 
boiska, dogranie i Kamil Pietru-
szyński zdobywa trzecią bramkę. 
Dwie minuty później Falkiewicz 
pobiegł lewą stroną boiska, zszedł 
do środka i podwyższył na 4:1. Jed-
nak grającemu trenerowi wciąż 
było mało i kilka minut później 
znów sam ruszył z akcją i mimo, 
iż miał lepiej ustawionych kolegów 
to zdecydował się na strzał, który 
znalazł drogę do bramki. Aktywny 
tego dnia Paweł Licznerski również 
miał chrapkę na gola i potężnym 
strzałem zza pola karnego załado-
wał piękne okienko, prezentując po 
golu charakterystyczną cieszynkę 
Cristiano Ronaldo. Kamil Falkie-
wicz stwierdził, że trzy bramki to 
zdecydowanie za mało i może war-
to strzelić pięć. I tak w 69. i 86. mi-
nucie dołożył dwie kolejne i spo-
tkanie ostatecznie zakończyło się 
wynikiem 8:1.

Saturn bezdyskusyjnie domi-
nował w całym spotkaniu. Uczci-
wie trzeba przyznać, że gdyby nie 

wybitna gościnność podopiecznych 
trenera Falkiewicza w pierwszej po-
łowie to wynik spokojnie mógł być 
dwucyfrowy. Trzeba również doce-
nić mimo wszystko przyjezdnych 
z Książek, którzy mimo kiepskich 
wyników, nadal potrafią cieszyć się 
grą w piłkę. Ponadto obie drużyny 
zasługują na słowa uznania, gdyż 
sędzia ani razu nie pokazał żadne-
mu z zawodników żółtej kartki. 

Saturn zajmuje obecnie drugie 
miejsce z 33 punktami. W następ-
nej kolejce naszych zawodników 
czeka o wiele trudniejsza prze-
prawa. „Kosmiczni” wybierają się 
do Grudziądza, aby zmierzyć się 
tam z bezpośrednim rywalem do 
awansu – Wisłą. 

Tekst i fot.
(LB)

Saturn nie miał litości dla przeciwnika

Gospodarze aż ośmiokrotnie cieszyli się po strzelonych golach

sATuRN OsTROwITe 
Vs.

zRyw KsIąŻKI

8 (1: 1) 1
Gole

Falkiewicz x2, Licznerski, Maru-
szak, Pietruszyński

Skład

Ożóg – Dąbrowski, Cichowicz, 
Wróblewski (60’ Konarzewski), 
Zgardowski (71’ Pankowski), 
Maruszak, Korczak, Siemiątkowski, 
Licznerski, Pietruszyński  
(60’ Grębocki), Falkiewicz

Piłka nożna

Ku pamięci
W Białkowie odbył się I turniej poświęcony pamięci 
zmarłego w styczniu prezesa LZS-u Białkowo Ryszar-
da Jankowskiego. Zawody wygrała reprezentacja go-
spodarzy. 

W turnieju wzięło udział 
dziewięć zespołów: dwie dru-
żyny LZS-u Białkowo (seniorzy 

i oldboye), reprezentacja Urzędu 
Gminy Golub-Dobrzyń, drużyny 
z Ostrowitego i Gajewa które za-

grały pod nazwa „Ricardoteam” 
oraz ekipy z Konstancjewa, Lise-
wa, Galczewka i gościnnie Iskra 
Dulsk.

– Drużyny zostały podzie-
lone na trzy grupy – opowiada 
Szymon Jankowski, prezes LZS
-u Białkowo, organizator tur-
nieju. – Zespoły, które wygrały 
podstawową rywalizację, stwo-
rzyły grupę mistrzowską, grając 
systemem „każdy z każdym”. 

Ostatecznie wygrała ekipa 
LZS-u Białkowo. Drugie miejsce 
zajęła drużyna Ostrowite/Gaje-
wo, a trzecie reprezentacja urzę-
du gminy. Zawody zorganizowali: 
LZS, sołectwo oraz urząd gminy. 

(szyw)
fot. nadesłane

PIŁKA NOŻNA  Ligowcy ze zmiennym szczęściem 
Kolejny weekend ligowych zmagań mają za sobą pozostałe drużyny z naszego powiatu. Drwęca Golub-Dobrzyń 
zremisowała 1:1 z piątym w tabeli Startem Pruszcz. Po tym spotkaniu podopieczni Łukasza Kierzkowskiego zaj-
mują 14. miejsce w lidze okręgowej. Nieco lepiej radzi sobie Iskra Ciechocin, która w tabeli jest 12., ale w ostatniej 
kolejce zaledwie zremisowała 2:2 z drugim od końca Torem Laskowice Pomorskie. Trzy punkty zapisali na swoim 
koncie za to gracze Pogromu Zbójno, którzy w meczu A-klasy ograli 4:2 Pomorowca Kijewo Królewskie. 

(ToB), fot. archiwum 



Środa 2 maja 201832 reklama GOLUB–CGD.PL

R E K L A M A


