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To, że oddział płucny wy-
maga remontu wie już chyba 
każdy mieszkaniec powiatu, 
a nawet regionu, jeśli przy-
szło mu leczyć się w naszej 
jednostce. Od lat warunki 
wręcz odstraszają. Infra-
struktura oddziału i wypo-
sażenie mocno odbiegają od 
jakichkolwiek standardów, 
nie mówiąc o tych unijnych. 
Oddział płucny golubskiego 
szpitala nie był remontowa-
ny od końca lat sześćdziesią-

tych, czyli od rozpoczęcia budo-
wy tego budynku.

Starosta obiecuje
Na ostatniej sesji miasta 

pojawił się wicestarosta Fran-
ciszek Gutowski i zapewnił radę 
oraz mieszkańców, że powiat 
będzie modernizował golub-
sko-dobrzyński szpital. Ogłosił, 
że już w maju tego roku roz-
pocznie się realizacja projektu: 
„Przebudowa, nadbudowa pa-
wilonu Oddziału Chorób Płuc 
i Gruźlicy Szpitala Powiatowe-

go w Golubiu-Dobrzyniu wraz 
z dostosowaniem obiektu do 
potrzeb osób starszych i z nie-
pełnosprawnościami oraz zakup 
sprzętu medycznego”.

Jak informuje starostwo 
na swojej stronie, we wrze-
śniu 2017 roku złożono wniosek 
o dofinansowanie projektu ze 
środków unijnych w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego.

Dokończenie na str. 3
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Remont w szpitalu 
czy kiełbasa wyborcza?

GOLUB-DOBRZYŃ  Starosta ogłosił, że powiat zmodernizuje oddział chorób płuc i zakupi nowy sprzęt. 
Cała inwestycja ma się zakończyć w marcu 2019 roku. Tyle, że nic na to nie wskazuje. Śladu nie ma w bu-
dżecie, zamówieniach publicznych i regionalnym programie. A przetarg ogłoszono dopiero po pytaniach 
redakcji
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Julia ostatni raz była widzia-
na w piątek 6 kwietnia w szkole 
w Gronowie. Od tamtego czasu ro-
dzina nie miała z nią kontaktu. Na-
stolatka nie wróciła, tak jak zwykle, 
do rodzinnego domu we wsi blisko 
Kowalewa Pomorskiego, nie odbie-
rała też telefonu.

– Z naszych dotychczasowych 
ustaleń wynika, że poszukiwana 
przebywa najprawdopodobniej na 
terenie Torunia – tłumaczyła kilka 
dni temu asp. sztab. Małgorzata 
Lipińska z KPP w Golubiu-Dobrzy-
niu. 

Policjanci zintensyfikowali 
poszukiwania na terenie powia-
tu toruńskiego. Wreszcie, w mi-
niony piątek otrzymali sygnał, że 
nastolatka przebywa na jednym z  
przystanków autobusowych. Funk-
cjonariusze udali się we wskazane 
miejsce i faktycznie, trafili na po-
szukiwaną. 

– Policjanci przewieźli dziew-
czynę do rodzinnego domu. Można 
powiedzieć, że w tym przypadku 
akcja miała więc szczęśliwy finał – 
podsumowuje asp. sztab. Lipińska. 

(ToB)

W połowie kwietnia siedmio-
letniego Oliwiera Klejnowskiego 
zaniepokoiło dziwne zachowanie 

babci. Chłopiec błyskawicznie 
zadzwonił do swojej cioci po ra-
tunek. Przybyłe na miejsce po-
gotowie było zaskoczone szybką 
reakcją małego ratownika. Dzię-
ki niemu uratowano życie babci, 
która obecnie wraca powoli do 
zdrowia. 

Władze samorządowe gminy 
już teraz dziękują małemu bo-
haterowi, a jego rodzicom i pra-
cownikom przedszkola gratulują 
prawidłowego kształtowanie po-
staw wśród najmłodszych. Wię-
cej w kolejnym wydaniu CGD. 

(Maw), fot. nadesłane

Siłownia zewnętrzna, skła-
dająca się z kilku urządzeń, 
umożliwi aktywne spędzanie 
czasu. W sam raz na wiosnę.  

– Kupiliśmy 4 elementy. Są 
to: biegacz, orbitrek, twister 
i surfer. Mamy je już od jesieni, 
ale względu na złą aurę mon-
taż musieliśmy przełożyć na 
wiosnę. Od soboty wszystkich 
sympatyków rozrywki na świe-

żym powietrzu zapraszamy do 
korzystania z siłowni zlokali-
zowanej przy orliku w Ostro-
witem – mówi przewodnicząca 
rady rodziców przy ostrowickiej 
szkole Aneta Hnatusz. 

Głównym źródłem pozyski-
wania środków przez radę ro-
dziców są organizowane przez 
nią zabawy taneczne. Fundusze 
są między innymi wykorzysty-

wane na dofinansowanie orga-
nizacji dnia dziecka w szkole, 
a także do kupna akcesoriów dla 
uczniów. 

Do tej pory istniały ele-
menty siłowni przy kościele, 
które pojawiły się z inicjatywy 
rady sołeckiej. Teraz mieszkań-
cy mają możliwość skorzystania 
z większego zasobu urządzeń. 

(dr)

Bezpłatna mammografia jest 
prowadzona w ramach Popula-
cyjnego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi. Badanie 
jest refundowane w wieku 50-69 
lat co dwa lata przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia (lub co 12 mie-
sięcy dla kobiet, które w ramach 
realizacji Programu otrzymały 
odpowiednie pisemne wskaza-
nie). Nie jest wymagane skiero-
wanie lekarskie, ale konieczna 
jest wcześniejsza rejestracja. 
Można to zrobić pod nr. tel. 58 

666 24 44 lub na stronie inter-
netowej http://www.mammo.pl/
formularz.

– Mimo, iż mammografia to 
najskuteczniejsza metoda profi-
laktyki raka piersi, nadal mniej 
niż połowa kobiet poddała się 
bezpłatnemu badaniu w ramach 
Populacyjnego Programu Wcze-
snego Wykrywania Raka Piersi 
– mówi dr Małgorzata Cymer-
man z LUX MED Diagnostyka. – 
Zachęcamy panie do profilaktyki 
związanej z rakiem piersi, gdyż 

jest to najczęściej występujący 
nowotwór złośliwy wśród Polek.

Mammografia trwa kilka mi-
nut i polega na zrobieniu czte-
rech zdjęć rentgenowskich. Po-
zwala na rozpoznanie i wykrycie 
tzw. zmian bezobjawowych (guz-
ków oraz innych nieprawidłowo-
ści w piersi) w bardzo wczesnym 
etapie rozwoju, wtedy, kiedy nie 
są one wyczuwalne przez kobie-
tę lub lekarza, co zwiększa szan-
sę wyleczenia.

(ToB)
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Szczęśliwy finał 
poszukiwań

Mały wielki bohater

W ubiegłym tygodniu na naszym portalu www.golub
-cgd.pl informowaliśmy o zaginionej Julii spod Kowa-
lewa Pomorskiego. Dziewczynę udało się odnaleźć.

Właściwa edukacja od najmłodszych lat pozwala ura-
tować człowieka. Najlepszym przykładem jest mały 
mieszkaniec Sokołowa, który uratował życie swojej 
babci.

Gmina Golub-Dobrzyń

Można ćwiczyć pod chmurką
Rada rodziców przy SP w Ostrowitem kupiła urządzenia do siłowni zewnętrznej. 
Od minionej soboty można już ćwiczyć na świeżym powietrzu.

Kowalewo Pomorskie

Gmina Golub-DobrzyńSzybka diagnoza 
ratuje życie

GOLUB-DOBRZYŃ  W poniedziałek 21 maja przy stadionie przy 
ul. Sportowej 8 zostanie zaparkowany mammobus, w którym 
panie w wieku 50-69 lat będą mogły wykonać bezpłatne bada-
nie piersi
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Remont w szpitalu czy...

Płoną trawy w powiecie
POWIAT  Niestety, wraz z nadejściem wiosny rozpoczął się okres wypalania traw. W minionym tygodniu 
strażacy interweniowali w takich przypadkach już wiele razy. Okazuje się, że właściciele pól nic sobie nie 
robią ze społecznych kampanii i kar

Elementem projektu, jak zapew-
nia starostwo, jest również zakup 
sprzętu i wyposażenia, dzięki cze-
mu możliwe będzie zwiększenie 
dostępności i podniesienie jakości 
świadczonych przez szpital usług 
medycznych. Prace budowlano-
montażowe obejmują utworzenie 
węzłów sanitarnych przy salach 
chorych, modernizację ciągów ko-
munikacyjnych, wymianę windy, 
położenie nowej instalacji gazów 
medycznych, wymianę instalacji: 
sanitarnej, wentylacyjnej, kana-
lizacji oraz zimnej i ciepłej wody. 
Starostwo zapewnia, że dzięki 
doposażeniu w specjalistyczny 
sprzęt medyczny zwiększy się 
zakres realizowanych procedur 
medycznych, a także skróci się 
czas hospitalizacji pacjenta. Za-
kup nowoczesnego sprzętu i wy-
posażenia umożliwi poszerzenie 
oferty szpitala. Planowane pozy-
skanie systemu polisomnograficz-
nego ma umożliwić diagnozowa-
nie przyczyn bezdechu sennego 
i ustalenie planu leczenia scho-

rzenia. Duże znaczenie dla pod-
niesienia standardu leczenia ma 
mieć utworzenie sali intensyw-
nego nadzoru pulmonologiczne-
go dla pacjentów z zaostrzeniami 
przewlekłych chorób płuc. Także 
w zakresie diagnostyki nowotwo-
rów płuc planowany jest zakup 
zestawu EBUS, który umożliwi 
wykonywanie w oddziale naszego 
szpitala badań, które do tej pory 
zlecane były ośrodkom zewnętrz-
nym.

Dopełnieniem wspomnianych 
inwestycji ma być termomoderni-
zacja pawilonu Oddziału Chorób 
Płuc i Gruźlicy, która obejmuje 
m.in. docieplenie elewacji i stro-
podachów budynku oraz wymia-
nę stolarki. Projekt ma być współ-
finansowany ze środków unijnych 
przez Regionalny Program Opera-
cyjny województwa na lata 2014-
2020. Tu wartość projektu: 1 424 
201.67 zł, w tym: dofinansowanie 1 
068 151.25 zł (max 50 proc.), a wkład 
własny 356 050.42 zł. W przypadku 
tej inwestycji wkład własny także 

zapewnia powiat Całkowita war-
tość wyżej wymienionych projek-
tów to kwota 5 983 472.17 zł, z cze-
go dofinansowanie 3 318 151.25 zł, 
a wkład własny: 2 665 320.92 zł

Kiełbasa wyborcza?
Z ogłoszonych przez staro-

stwo danych wydaje się, ze szy-
kuje się spora inwestycja. I to 
już za dwa tygodnie. Tylko czy 
na pewno? Przeglądając BIP sta-
rostwa nie natrafiamy na żaden 
ślad opisywanego zadania. Nie ma 
przesunięć w budżecie, rezerwacji 
środków, nie ma też słowa w zak-
tualizowanym ostatnio planie po-
stepowań o udzielenie zamówień 
publicznych na rok 2018. Podobnie 
w RPO. Ani słowa o konkursie, ani 
śladu ogłoszenia wyników o przy-
znaniu dotacji na to zadanie. Nie 
ma też żadnych śladów podpisy-
wania jakiejkolwiek umowy (za-
zwyczaj starostwo się chwali i na 
swoich stronach publikuje zdjęcia 
z podpisywania umów). Publikując 
notatkę o planowanej inwestycji 
starostwo nie opatrza jej logami 
unijnymi, choć taki jest wymóg 
w przypadku wygrania konkur-
su. Nie ma żadnych zgłoszeń ani 
w Narodowym Funduszu Zdrowia 

ani w sanepidzie choć to prace 
na tzw. żywym organizmie, czy-
li funkcjonującym oddziale. Nie 
znajdując żadnych danych, nawet 
ogłoszonego przetargu choć przy-
pominamy inwestycja ma się za-
cząć za dwa tygodnie, pytamy sta-
rostwo o tę inwestycję. Mailowo 
prosimy o udostępnienie projek-
tów, wizualizacji, kosztorysu (któ-
rych to opracowanie może trwać 
nawet pół roku) oraz wykazania 
na jakim etapie jest realizacja 
projektu. Odpowiedź nie nadcho-
dzi. Za to po naszym zapytaniu… 
zostaje ogłoszony przetarg. Na 
stronie przetargi.pl, jak ktoś do-
brze poszuka to znajdzie. Szpital 
ogłoszenie o zamówieniu wrzuca 
na swoje strony w poniedziałek 16 
kwietnia. I tyle. A zaraz maj. A za 
pół roku wybory i oby ta cała in-
westycja nie okazała się przysło-
wiową kiełbasą wyborczą, bo idąc 
tym tempem akurat w październi-
ku będzie gotowy do pomachania 
przed wyborcami projekt. A po-
tem przyjdzie jak to zawsze po 
jesieni zima, a ta jak wiadomo in-
westycjom nie sprzyja. Zwłaszcza 
takim.

(nał), fot. powiat

Dokończenie ze str. 1
Starostwo w notatce pisze, że roz-
strzygnięcie konkursu nastąpiło 
w marcu 2018 roku i projekt uzy-
skał dofinansowanie. Rozpoczęcie 
inwestycji ma nastąpić w maju 
2018 r. (czyli za dwa tygodnie), 
a zakończyć ma się w marcu 2019 
r. Wartość projektu to 4 559 270,50 
zł i zakłada on: prace budowlano-
montażowe, wymianę instalacji 
gazów medycznych, zakup sprzę-
tu i aparatury medycznej. Dofi-
nansowanie 2 mln 250 tys. zł (max 
50 proc.). Wkład własny starostwa 
to 2 309 270,50 zł. Jak informuje 
starostwo, powiat zapewnił środ-
ki finansowe na pokrycie wkładu 
własnego w kwocie 2 mln 250 tys. 
zł.

(Nie)realna inwestycja?
Inwestycja ta ma objąć prze-

budowę pawilonu Oddziału Cho-
rób Płuc i Gruźlicy szpitala, po-
przez nadbudowę jednego ze 
skrzydeł budynku, wraz z dostoso-
waniem obiektu do potrzeb osób 
starszych i niepełnosprawnych. 

Strażacy z powiatu golubskie-
go w ciągu minionego tygodnia 
wyjeżdżali do palących się traw 
już wiele razy. Tradycyjnie, jak 
niemal co roku, paliło się w Golu-
biu-Dobrzyniu przy tzw. Czarnej 
Drodze, na tzw. górach przy uli-
cy Brodnickiej. Trawy podpalono 
także w Wielkim Rychnowie, Sie-
rakowie, Borównie oraz nad je-
ziorem Okonin.  

– Niestety, wszystko wskazu-
je na to, że były to celowe pod-
palenia, choć nie sposób nam to 
udowodnić – mówi młodszy bry-
gadier Karol Cachnij z Komendy 
Państwowej Powiatowej Straży 

Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu. – 
Praktycznie jedynym sposobem 
byłoby złapanie podpalacza za 
rękę lub zebranie zeznań świad-
ków.

Od dawna wiadomo już, że 
pogląd, iż wypalanie traw użyź-
nia ziemię jest mitem. Do tego 
w takich pożarach giną drobne 
polne zwierzęta i ptaki, a dym 
z wypalanych traw, jeżeli po-
żar ma miejsce w pobliżu drogi, 
znacznie ogranicza widoczność 
i bywa przyczyną wypadków dro-
gowych. Zdarza się i tak, że ofia-
rą wypalania traw pada ten, kto 
podłożył ogień, gdyż, szczególnie 

R E K L A M A

w suchych miesiącach, taki pożar 
rozprzestrzenia się bardzo szyb-
ko. W ogólnopolskich mediach 
można spotkać się z kampaniami 
przeciwko wypalaniu traw, ale ani 
one, ani świadomość kar grożą-
cych za wypalanie traw nie po-
wstrzymuje zwolenników „szyb-
kiego pozbycia się starej trawy” 
od procederu wypalania.

Policjant może „od ręki” uka-
rać podpalającego trawy grzywną 
w wysokości do 500 złotych. Ist-
nieje także możliwość skierowa-
nia sprawy do sądu bez propo-
nowania mandatu. Pięć tysięcy 
grzywny, jakie podpalacz może 

dostać w sądzie, to nie wszystko. 
Przypominamy, że karą za 

wypalanie traw może być także 
zmniejszenie wysokości unijnych 
dotacji. O zakazie wypalania traw 
przypominają także na stronie 
internetowej pracownicy Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Rolnikowi wypalające-
mu trawy grozi zmniejszenie na-
leżnej wysokości wszystkich ro-
dzajów dopłat bezpośrednich o 3 
procent. ARiMR każdy przypadek 
wypalania traw rozpatruje indy-
widualnie i może karę zwiększyć 
albo zmniejszyć. Sankcja, w zależ-
ności od stwierdzonego stopnia 

winy, może zostać pomniejszona 
do 1 procent, jak i podwyższona 
do 5 procent należnych rolnikowi 
płatności obszarowych za dany 
rok. Kary mogą być też podwyż-
szone, gdy rolnikowi zostanie 
udowodnione celowe wypalanie 
traw. Wówczas ARiMR może ob-
niżyć każdy z rodzajów płatności 
bezpośrednich aż o 20 procent, 
a w zupełnie skrajnych przypad-
kach stwierdzenia uporczywego 
wypalania traw, Agencja może 
pozbawić rolnika całej kwoty 
płatności bezpośrednich za dany 
rok.

(szyw)
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Niespodziewana wizyta
Kryminalni zatrzymali 19-latka, u którego w mieszkaniu znaleźli prawie 55 g 
amfetaminy oraz 23 g marihuany. Z policyjnych ustaleń wynika, że zamierzał je 
wprowadzić na rynek.

W poniedziałek 16 kwietnia 
funkcjonariusze z Golubia-Do-
brzynia złożyli niespodziewaną 
wizytę 19-letniemu mieszkańcowi 
miasta. 

– Podczas przeszukania jego 
miejsca zamieszkania potwier-
dziły się wcześniejsze ustalenia 
policjantów. Funkcjonariusze za-
bezpieczyli u niego prawie 55 g 

amfetaminy i 23 g marihuany. 
Narkotyki poporcjowane, przygo-
towane były do dalszej sprzedaży 
– tłumaczy asp. sztab. Małgorzata 
Lipińska z KPP w Golubiu-Dobrzy-
niu. 

Jeszcze tego samego dnia 
mężczyzna usłyszał zarzuty posia-
dania znacznej ilości narkotyków 
i usiłowania ich dalszej sprzeda-

ży. Wobec 19-latka, który był już 
wcześniej notowany za tego ro-
dzaju przestępstwa, na wniosek 
policji, sąd zastosował policyjny 
dozór, zakaz opuszczania kraju 
oraz poręczenie majątkowe. Teraz 
mężczyzna za swoje czyny odpo-
wie przed sądem, grozi mu do 10 
lat pozbawienia wolności.

(ToB), fot. KPP

Nasze sołectwo, nasze sprawy
GMINA RADOMIN  Dulsk to największe sołectwo w gminie Radomin. Od lutego tego roku kieruje nim 
Henryk Roman Kwiatkowski. Funkcję sołtysa objął po rezygnacji Karoliny Grębockiej

W wyborach sołeckich 
miał konkurenta, ale okazał 
się najlepszy. Obecny sołtys 
jest również radnym gminy 
Radomin i, jak sam podkre-
śla, ta funkcja  pozwoliła 
mu zrozumieć zasady funk-
cjonowania samorządów 
lokalnych. Wspólnie z żoną 
prowadzi również gospo-
darstwo rolne o powierzch-
ni 11 hektarów. Dwójka 
dzieci jest obecnie na stu-
diach w Olsztynie.

Dulsk pod względem 
powierzchni jest najwięk-
szym sołectwem w gminie 
Radomin, zajmuje ponad 
1200 hektarów. W jego skład 
wchodzą trzy miejscowo-
ści: Dulsk, Spiczyny Dulskie 
oraz Frankowo Dulsk. Na 
jego terenie zamieszkuje 
545 mieszkańców. 

– Ile wynosi budżet 
sołectwa? 

– Budżet sołecki na 2018 
rok wynosi ponad 30 tysię-
cy złotych. Jego dużą część 
rada sołecka przeznaczyła 
na drogi lokalne. Mamy ich 
ponad 23 kilometry. Są to 
drogi o nawierzchni grun-
towej. To powoduje duże 
perturbacje w okresie wio-
sennym i jesiennym, gdy 
występują opady deszczu. 
Aby temu zaradzić, zaku-

piliśmy duże ilości kruszywa, co 
kosztowało około 15 tys. zł. Uży-
cie równiarki do ułożenia tego 
kruszywa to wydatek 2,5 tys. zł. 
Koszenie poboczy to 500 złotych 
z naszego budżetu. Ewentualne 
koszty odśnieżania wyceniliśmy 
na 3 tys. zł. Na terenie naszego 
sołectwa działa Wiejski Dom 
Kultury, a koszty jego ogrze-
wania to kolejne 3 tys. zł. 1 tys. 
zł zarezerwowaliśmy na sprzęt 
sportowy dla dzieci. Na impre-
zy kulturalne przeznaczyliśmy 
w tym roku kwotę 2,3 tys. zł.

– Jak wygląda działalność 
kulturalna w sołectwie? 

– Na terenie naszego so-
łectwa działa „Stowarzyszenie 
Przyjaciół Dulska i okolic”. Sto-
warzyszenie liczy 13 pań, które 
w ramach swojej działalności 
organizują np. wyjazdy do kina 
i teatru. Były również na wy-
cieczce w Tatrach, w okolicach 
Zakopanego i w Bieszczadach. 
W tym roku również planują 
wycieczki po Polsce. Wyjazdy są 
dostępne dla wszystkich miesz-
kańców Dulska, wystarczy tylko 
chcieć. Członkowie stowarzy-
szenia działają również na rzecz 
naszej parafii. Dbają o park pa-
pieski i o ustrojenie kościoła na 
różnego rodzaju święta. Można 
je spotkać również przy okazji 
dożynek parafialnych i sporzą-
dzaniu wieńca dożynkowego. 

Nasze panie mają swoją siedzibę 
w budynku remizy OSP.  

Organizujemy też imprezy 
lokalne np. Dzień Kobiet, na któ-
rym spotkało się 60 pań. Było to 
spotkanie przy muzyce i poczę-
stunku, przygotowanym przez 
panie ze stowarzyszenia. Inną, 
ciekawą imprezą był Dzień Se-
niora. Oba wydarzenia uświet-
nił występ artystyczny dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Dulsku. 
Najmłodsi mieszkańcy chętnie 
angażują się w tego typu akcje. 
Dlatego pieniądze przeznaczone 
w tym roku na organizację Dnia 
Dziecka zostaną przekazane na 
wycieczkę dla młodych. 

– Czy jest pan zadowolony 
ze współpracy z samorządem? 

– Współpraca z władzami 
gminy Radomin układa się bar-
dzo dobrze. W ramach środków 
gminnych wyremontowano bu-
dynek domu kultury. Przepro-
wadzono termomodernizację 
szkoły w Dulsku. Gmina zakupiła 
też nowy zbiornik wodny w tej 
samej miejscowości. Na bieżący 
rok zaplanowano również za-
gospodarowanie terenu wokół 
wiejskiej świetlicy. Ma być po-
stawiona siłownia zewnętrzna. 
Wszystkie te działania są pokry-
wane ze środków gminy. 

Tekst i fot. 
(Maw)Sołectwem Dulsk kieruje Roman Kwiatkowski

R E K L A M A
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Gmina Golub-Dobrzyń

Nowe odcinki na wiosnę
Na terenie kilku miejscowości w gminie Golub-Dobrzyń trwają prace drogowe.

Mierzące do kilometra dłu-
gości nakładki asfaltowe pojawiły 
się bądź pojawią w wielu sołec-
twach. Gmina przeznaczyła na 
nie pieniądze z własnego budże-
tu. Niestety, lokalne drogi to ob-
szar, na który niemal niemożliwe 
jest zdobycie unijnych dotacji. 
Udało się rozpisać przetarg oraz 
rozstrzygnąć go w cenach, które 
były atrakcyjne, jak na tegorocz-

ne warunki. Przypomnijmy, że 
wiele samorządów ma problem 
z wyłonieniem wykonawcy prze-
targu. Bywa, że nie zgłosi się nikt 
lub zgłoszą się firmy, które chcą 
za wykonanie prac zbyt wiele.

W ramach pierwszego prze-
targu powstają drogi w: Krąż-
nie (354 m), Ostrowitem (102 m 
dojazdu do szkoły), Sokoligórze 
(562 m) i Gajewie (562 m). Dru-

gi przetarg obejmuje odcinki w: 
Gałczewie (915m), Karczewie (259 
m dojazdu do świetlicy), Lisewie 
(998 m), Paliwodziźnie (850 m), 
Skępsku (998 m) oraz Zarębie 
(415 m). Trwa także przetarg na 
modernizację drogi osiedlowej 
w Sokołowie. Będzie mierzyła 
370 m.

(pw)
fot. nadesłane

– Konkurs został zorganizo-
wany dzięki inicjatywie Oddziału 
PTTK w Golubiu-Dobrzyniu, To-
warzystwa Polsko – Szwedzkiego 
oraz ambasady Królestwa Szwe-
cji – mówi Marek Beyger, jeden 
z organizatorów konkursu. 

W rywalizacji wzięło udział 
ponad 45 maturzystów z całego 
kraju. Wśród nich można było 
spotkać uczniów między innymi 
z Krakowa, Łomży, Łodzi, Nowe-
go Sącza i oczywiście Golubiu-
Dobrzynia. Jako goście honorowi 
pojawili się też uczniowie z Litwy. 
Aby wystartować w konkursie 
trzeba było napisać prace na te-
mat stosunków polsko – szwedz-
kich lub też zaprezentować pracę 
multimedialną na ten temat.

Nagrody były bardzo atrak-

cyjne. Oprócz nagród rzeczowych 
można było wygrać indeksy na 
wyższe uczelnie. Przepustki po-
zostawiły następujące uczelnie: 
UMK w Toruniu, UKW w Byd-
goszczy, UWM w Olsztynie czy 
UKW w Warszawie. 

Konkurs w kategorii prac pi-
semnych wygrał Dominik Zwie-
rzykowski z Inowrocławia, za 
pracę pt. „Unia kalmarska”. W ka-
tegorii prezentacji multimedial-
nej pierwsze miejsce zajęła gru-
pa uczniów w składzie: Bartek 
Laskowski, Zuzanna Kwiatkow-
ska, Szymon Klonowski i Szymon 

Nozdrzykowski. Wszyscy wymie-
nieni to podopieczni Zespołu 
Szkół Nr 1 z Golubia-Dobrzynia, 
a tematem ich pracy była Anna 
Wazówna – patronka szkoły.

W kategorii „praca pisem-
na” indeksy z naszego powiatu 
zdobyli: Inga Kwidzyńska i Jakub 
Morawski z ZS nr 1 oraz Olga Ak-
samit – uczennica Zespołu Szkół 
Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.

Konkurs był objęty patrona-
tem Ministerstwa Edukacji.

Tekst i fot. 
(Maw)

Indeks zdobyła również Olga Aksamit z Zespołu Szkół nr 2 
w Golubiu-Dobrzyniu

Zwycięzcy prezentacji multimedialnej – drużyna z Zespołu Szkół nr 1 im. A. Wazówny

Indeksy rozdane
GOLUB-DOBRZYŃ  W poniedziałek 16 kwietnia na Zamku Golubskim odbył się finał II edycji konkur-
su „Polska – Szwecja miedzy rywalizacją a współpracą”. Przepustkę na wyższe uczelnie zdobyli m.in. 
uczniowie z naszych szkół

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E
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Udział w projekcie umoż-
liwia młodym ludziom m.in. 
bezpłatne zdobycie prawa jazdy, 
uzyskanie dodatkowych kwa-

lifikacji podczas kursu obróbki 
metali na maszynach sterowa-
nych numerycznie CNC (tokarki, 
frezarki) oraz kursu spawania. 

Kurs obróbki metali na obra-
biarkach cyfrowych niedawno 
się zakończył, kurs na prawo 
jazdy trwa, zaś uczniowie zdo-
bywający kwalifikacje spawaczy 
w ubiegłym tygodniu zdali egza-
min i otrzymali certyfikaty In-
stytutu Spawalnictwa z Gliwic.

– Myślę, że kurs spawania 
bardzo mi się przyda, umożli-
wi znalezienie lepszej, dobrze 
płatnej pracy – ocenia Mateusz 
Golba, tegoroczny maturzysta, 
uczeń technikum mechatro-
nicznego. – Wiadomo, że prak-

Tegoroczne sprzątanie zor-
ganizowała Fundacja Life Pro-
motion, wraz z miastem i gminą 
Golub-Dobrzyń. Partnerem or-
ganizatorów był Polski Związek 
Wędkarski w Toruniu. Sprząta-
niem były objęte miejskie lasy 
i rzeka. 

– Trasy były wyznaczone. 
Wcześniej sprawdzałem miejsca, 
zrobiłem pewnego rodzaju au-
dyt, żeby zobaczyć, gdzie są śmie-
ci. Młodzież poruszała się tylko 
w miejscach bezpiecznych. Tam, 
gdzie był brzeg, szli dorośli, np. 
wędkarze i pracownicy miasta – 
mówi Marcin Jodłowski z Funda-
cji Life Promotion. 

W sobotni poranek zebrało 
się ok. 75 osób, które postanowi-
ły wspólnie zadbać o środowisko.  
Sprzątanie trwało od godziny 9 
do popołudnia. Niestety, było co 
sprzątać. Zdarzyło się, że było tak 
dużo śmieci, że niektórzy nie do-
tarli na zakończenie akcji i sprzą-
tali dalej. Tak było w przypadku 
zespołu Osady Karbówko. Nie 
lepiej było za ulicą Żeromskie-
go. Zaśmiecona okazała się sama 
Drwęca.

– Ponieważ zostało jesz-

cze sporo śmieci na Olszówce, 
w kolejne soboty kwietnia lewy 
brzeg Drwęcy będzie sprzątać 
OSP Nowogród, a prawy OSP Ol-
szówka i wolontariusze Fundacji 
– zapowiada Marcin Jodłowski. 
– Sprzątany jest m.in. las za ulicą 
Żeromskiego. Tam jest prawdziwe 
wysypisko. Byłem tam przed ak-
cją, to przerażające. Warto zwró-
cić na ten problem uwagę i zna-
leźć rozwiązanie. Co roku jest ta 
akcja i zawsze jest podobna ilość 
śmieci – dodaje. 

– Znaleźliśmy dużo butelek, 
buty, styropian, piłki, wiaderka 
i inne plastikowe rzeczy, puszki, 
wszystko, co można sobie za-
życzyć – wymieniają kajakarze 
sprzątający Drwęcę. – Można 
zbierać jeszcze trzy dni. 

Na koniec golubsko-dobrzyń-
skiej akcji chętni mogli wziąć 
udział w ognisku i rozgrzać się 
ciepłym posiłkiem. Organizatorzy 
są wdzięczni wszystkim, którzy 
włączyli się w akcję.  

– Dziękujemy wszystkim wo-
lontariuszom za zaangażowanie.  
Nasza Fundacja Life Promotion 
serdecznie dziękuje również lo-
kalnym firmom za zakup worków, 

rękawiczek, narzędzi i pomoc or-
ganizacyjną.

W wydarzeniu udział wzięły: 
18. Golubsko-Dobrzyńska Drużyna 
Harcerska „Burza”, 113. Golubsko-
Dobrzyńska Drużyna Harcerska 
Bractwo Zwinnej Jaszczurki, 14. 
Drużyna Harcerska ,,Odkrywcy” 
im. Mikołaja Kopernika w Gałcze-
wie, uczniowie 2 i 3 klas Gimna-
zjum im. Ignacego Działyńskiego, 
uczniowie klasy 1 A i B z LO z Ze-
społu Szkół nr 1 im. Anny Wazów-
ny, OSP Sokoligóra-Owieczkowo, 
OSP Golub-Dobrzyń, pracownicy 
Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń, 
agencja kajakowa Mariana Kuź-
mińskiego, jednostka WOPR 
i Przystań Zacisze prowadzone 
przez Henryka Jeziorskiego, węd-
karze z koła PZW Golub-Dobrzyń, 
zespół Osady Karbówko.

Tydzień wcześniej, 7 kwiet-
nia, akcja Wiosenne Sprzątanie 
Doliny Drwęcy została zorganizo-
wana  w gminie Ciechocin. Sprzą-
tania podjęli się uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Oskara Kolber-
ga w Ciechocinie oraz uczniowie 
Gimnazjum im. Czesława Miłosza 
w Nowej Wsi. 

(dr), fot. (dr) i nadesłane Andrzej Dąbrowski przyszedł sprzątać z wnukiem Olafem Piwowarskim

Uczestnicy mieli pełne ręce roboty

W Drwęcy można było znaleźć prawdziwe wysypisko

Mieszkańcy oraz przedstawiciele organizacji społecznych i samorządu spisali się na medal

Kowalewo Pomorskie 

Certyfikaty w kieszeni
Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim umożliwia młodzieży zdobywanie do-
datkowych uprawnień i umiejętności oraz dba, aby nauka nie była monotonna. 
Ostatnie tygodnie w placówce to m.in. udział młodzieży w kursach zawodowych, 
będących częścią unijnego projektu pn. Kształcenie zawodowe w Powiecie Go-
lubsko-Dobrzyńskim.

ekologia w roli głównej 
POWIAT  W sobotę 14 kwietnia około 75 osób wyruszyło wzdłuż Drwęcy i przez lasy, aby zebrać nagroma-
dzone śmieci. Wszystko w ramach czwartej edycji Wiosennego Sprzątania Doliny Drwęcy 

tykę nabędziemy dopiero pra-
cując jako spawacz. Ale pierwszy 
kurs MIG/MAG (Metal Inert Gas/ 
Metal Active Gas) daje nam 
podstawy do dalszego rozwo-
ju, zdobywania uprawnień na 
inne rodzaje spawania, np. TIG 
(Tungsten Inert Gas) – dodaje 
Mateusz. 

Choć połączenie obowiąz-
ków szkolnych (matura) i udzia-
łu w kursie nie było łatwe, to 
zdobycie cennego certyfikatu 
daje satysfakcję. 

– Trochę ciężko było połą-
czyć naukę i zajęcia na kursie, 
ale opłacało się. Zdobyliśmy 
nowy zawód – podsumowuje 
Mateusz. 

Atrakcyjność kursu docenia 
także Marek Zadrożny, uczeń tej 
samej klasy. 

– Ciekawe było np. regulo-
wanie spawarki po raz pierw-
szy w życiu. Nikt oczywiście nie 
wiedział, jak to zrobić. Otrzy-

maliśmy wstępną instrukcję, 
jak to powinno wyglądać, ale na 
początku nikomu nie udało się 
zrobić tego całkowicie popraw-
nie. Stopniowo dochodziliśmy 
do wprawy i pod koniec kursu 
nie było już problemu. Uważam, 
że fajne jest takie doskonalenie 
– mówi Marek. 

Chłopacy uważają, iż łatwiej-
szą częścią kursu była teoria. 

– Bez doświadczenia trud-
niej jest zacząć działania prak-
tyczne. Aby dojść do perfekcji, 
jaką mieliśmy na egzaminie, 
musieliśmy przejść długą drogę 
– dodaje Marek. 

Natomiast sam egzamin 
Marek i Mateusz oceniają jako 
przystępny. 

– Wiadomo, przez stres jest 
trochę trudno, ale wszyscy so-
bie dobrze poradzili – mówią 
świeżo upieczeni spawacze.

(krzan)
fot. nadesłane
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– Nasi uczniowie mogą te-
raz korzystać z nowoczesnego, 
świetnie wyposażonego gabinetu, 
który został uroczyście otwar-
ty w ubiegły piątek przez staro-
stę Andrzeja Okrucińskiego oraz 
Małgorzatę Piaskowską, kierow-
nik Wydziału Oświaty i Zdrowia 
– mówi Agnieszka Brzostowska, 
dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Go-
lubiu-Dobrzyniu. 

Przy okazji wizyty w szkole 
przedstawiciele organu prowa-
dzącego zwiedzili placówkę i obej-
rzeli świeżo odnowione klasy. 

– Warto podkreślić, że 
wszystkie bieżące remonty są 
wykonywane przez pracowni-
ków obsługi naszej szkoły, którzy 
z wielkim zaangażowaniem dbają 
o to, by uczniowie mogli się uczyć 
w estetycznych klasach – dodaje 
Rafał Szynkiewicz, wicedyrektor. 
– Chciałem im za to serdecznie 
podziękować. W tym roku szkol-
nym wszystkie prace remontowe 
wykonywaliśmy bez wynajmowa-
nia firm zewnętrznych. 

(szyw)
fot. ZS2

Nowy gabinet 
pielęgniarski
Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu jest jedną ze 
szkół powiatowych, która zyskała nowoczesne wypo-
sażanie gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Golub-Dobrzyń

Młode koło z ambicjami
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Koło Gospodyń Wiejskich w Handlowym Młynie reaktywowało się niedaw-
no. Przewodnicząca Dorota Wójciak ma dużo ambitnych planów na przyszłość

Koło Gospodyń Wiejskich 
powstało w 1978 roku. W czasie 
przemian ustrojowych kraju tj. 
w latach 1989 – 1990, zawiesiło 
swoją działalność. Reaktywowa-
ło się jednak w 2016 roku. Jego 
przewodniczącą została rodowi-
ta mieszkanka Handlowego Mły-
na Dorota Wójciak. Mimo mło-
dego wieku, nie boi się wyzwań, 
ani pracy społecznej na rzecz 
lokalnej społeczności. 

Obecnie koło liczy 18 człon-
kiń. Są to panie w różnym wieku. 
Najmłodsza ma 22 lata, a naj-
starsza – 86. Mimo tak dużej 
rozpiętości wieku, współpracują 
dla dobra wszystkich mieszkań-
ców. Do niedawna nie posiada-
ły własnego lokalu, co bardzo 
utrudniało im działalność na 
szerszą skalę. Obecnie jednak 
się to zmieniło. Panie działa-

ją w świeżo wyremontowanej 
świetlicy wiejskiej. 

Mimo krótkiego stażu, panie 
zdążyły już zorganizować Dzień 
Dziecka w postaci wycieczki do 
urokliwej krainy Kaszub, zwie-
dziły Szymbark i okolice.

– Dzieci było bardzo dużo, bo 
zebrało się ich około 40 – mówi 
przewodnicząca Dorota Wójciak. 
– Wyjazd ten był możliwy dzięki 
wsparciu wójta gminy Golub-Do-
brzyń, który zapewnił transport 
autobusowy. Zorganizowaliśmy 
też wyjazd dla dorosłych miesz-
kańców nad morze, do Krynicy 
Morskiego. Odbyliśmy również 
rejs statkiem do Fromborka. 

Koło chętnie bierze udział 
w imprezach lokalnych, organi-
zowanych przez władze gminy. 

– Nasz wieniec, w kategorii 
wieńca nowatorskiego, w ze-

szłym roku na dożynkach gmin-
nych zajął trzecie miejsce. Obec-
nie już trwają prace koncepcyjne 
nad wieńcem na tegoroczne do-
żynki – tłumaczy przewodni-
cząca. – Chcemy w przyszłości 
organizować zabawy karnawa-
łowe i sylwestrowe dla wszyst-
kich chętnych. Musimy jednak 
pozyskać wyposażenie świetlicy 
– sprzęt AGD i meble. Liczymy 
tu na duże wsparcie naszego soł-
tysa Mirosława Ryznera i wójta 
gminy. 

Panie planują założyć sto-
warzyszenie, aby w ten sposób 
pozyskiwać środki finansowe na 
działalność. Chcą w przyszłości 
prowadzić warsztaty tematycz-
ne dla mieszkańców i przybliżać 
często zapomniane obyczaje. 

Tekst i fot.
(Maw)

Golub-Dobrzyń

Wilki świętowały urodziny
14 kwietnia trzecie urodziny obchodził Klub Olimpiad Specjalnych „Młode Wilki”, 
działający przy Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu. Jak na sportowców przy-
stało, świętowano aktywnie.

Na urodziny Młodych Wilków 
przybyli młodzi sportowcy z in-
nych klubów z terenu wojewódz-
twa: Tacy sami Bydgoszcz, Olim-
pijczyk Chełmno oraz Kopernik 
Toruń. W organizację imprezy 
włączyli się także wolontariusze. 
Wśród gości znalazł się Marcin 
Petr, prezes Kujawsko-Pomor-

skich Olimpiad Sportowych:
– Życzę młodym sportow-

com, aby sport był dla nich za-
wsze bardzo ważnym elemen-
tem życia. Elementem, dzięki 
któremu na ich twarzach będzie 
gościł uśmiech. Młode Wilki do-
łączają jako czwarty klub w wo-
jewództwie do grantu, w ramach 

którego możliwe jest uzyskanie 
pomocy z samej centrali w Wa-
szyngtonie. Grant pozwala na 
zakup sprzętu sportowego czy 
opłacenie trenerów.

 Trzecie urodziny Młodych 
Wilków otworzyła dyrektor ZS nr 
3 Kinga Olejnik:

– Dzięki klubowi dzieci i ro-
dzice mają szansę na aktywne 
spędzanie wolnego czasy. Uro-
dziny to okazja do tego, by po-
dziękować sportowcom i trene-
rom, którzy poświęcają swój czas 
na treningi i zawody.

Sportowcy podczas urodzi-
nowego treningu wzięli udział 
w rozmaitych konkurencjach. 
Wymagana była szybkość, cel-
ność i wola walki. Z okazji uro-
dzin również życzymy Młodym 
Wilkom kolejnych sukcesów!

Tekst i fot. (pw)



REKLAMA8 Czwartek 19 kwietnia 2018 GOLUB–CGD.PL

R E K L A M A



Czwartek 19 kwietnia 2018 PRAWO 9

DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Więcej polskiej muzyki?

Piotr Liroy-Marzec, poseł niezrzeszony, złożył w Sejmie RP 
projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji. Pomysł zakłada 
zwiększenie udziału polskiej muzyki w ofercie rozgłośni radio-
wych z obecnych 33 proc. do 50 proc. Idąc dalej, 60 proc. usta-
wowego minimum musi być emitowane w ciągu dnia (w go-
dzinach 5.00-24.00). Liroy-Marzec proponuje też, by ustawa 
objęła utwory twórców niezależnych – 10 proc. oferty w pierw-
szym roku od wejścia w życie ustawy, a potem co najmniej 20 
proc. 

Osoby głuche poprowadzą ciężarówki 

W ubiegłym tygodniu Sejm RP przyjął nowelę 

ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z no-

wymi przepisami, osoby głuche i niedosłyszące, 

po dwóch latach od uzyskania uprawnień na auta 

osobowe, będą mogły ubiegać się o prawo jazdy 

kategorii C i C1 (pojazdy ciężarowe) Przepisy nie 

wprowadzają możliwości prowadzenia autobusów 

przez osobę z tego rodzaju niepełnosprawnością, 

ponieważ w takim przypadku konieczna jest swo-

bodna komunikacja z pasażerami. Nowelizacja ma 

wejść w życie w październiku tego roku. 

Szkolenia dla płatników

Od 1 lipca tego roku lekarze będą wystawiać zwolnienia 
lekarskie tylko w formie elektronicznej. ZUS organizuje 
bezpłatne szkolenia z E-ZLA. Najbliższe odbędą się: 19 
kwietnia o 10.00 i 23 kwietnia o 9.00 w Inspektoracie ZUS 
w Brodnicy (zapisy pod nr. tel. 56 498 36 08), 19 kwiet-
nia o 10.00 w Inspektoracie ZUS w Grudziądzu, ul. Wybic-
kiego 39, sala 302A (56 45 06 714 ), 20 kwietnia o 9.00 
w Inspektoracie ZUS w Lipnie (bez zapisów), 23 kwietnia 
o 10.00 w Inspektoracie ZUS we Włocławku, ul. Płocka 
167, sala 104 (zapisy pod nr. tel. 54 23 07 204 ) oraz 27 
kwietnia o 10.00 w siedzibie Oddziału ZUS w Toruniu, ul. 
Mickiewicza 33/39, sala 411 (zapisy pod nr. tel. 56 610 
93 12).

Seniorzy pochwalą się ofertą 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zachęca do prezentowania dzia-łalności klubów seniora na stronie interne-towej www.infosenior.rops.torun.pl. Akcja „LOOK na Senior Klub” ma na celu upo-wszechnienie wśród osób starszych oferty takich placówek i innych organizacji senio-ralnych. Swoimi działaniami można się po-chwalić, dzwoniąc pod nr 56 657 14 69 oraz mailowo: infosenior@rops.torun.pl.

Nie zatrzymają „prawka” przy stanie wyższej konieczności  

Posłowie przyjęli senacką nowelę prawa o ruchu drogowym, pozwalają-
cą na niezatrzymanie prawa jazdy po przekroczeniu prędkości o więcej 
niż 50 km/h w terenie zabudowanym w związku ze stanem wyższej ko-
nieczności. Takim stanem może być np. przewożenie do szpitala rodzą-
cej kobiety lub osoby, której życie jest zagrożone. Zgodnie z aktualnymi 
przepisami, gdy kierowca przekroczył prędkość o więcej niż 50 km/h 
w terenie zabudowanym, prawo jazdy zatrzymuje policjant w czasie 
kontroli drogowej i przesyła je do właściwego starosty, który formalnie 
zatrzymuje dokument. Za pierwszym razem „prawko” zatrzymane zo-
staje na trzy miesiące. 

Szydło zapowiada rozwinięcie 
polityki prorodzinnej 

Na konwencji Prawa i Sprawiedliwości wicepre-
mier Beata Szydło mówiła o projektach Komite-
tu Społecznego Rady Ministrów. Wśród propo-
zycji znalazły się m.in. emerytura za wychowanie 
czwórki dzieci, premia za szybkie urodzenie dru-
giego dziecka, ułatwienia dla mam-studentek 
oraz bezpłatne leki dla kobiet w ciąży. Program 
ma roboczą nazwę „Mama plus” i będzie rozwijany 
w najbliższych miesiącach. 

Minister dementuje ws. „500 plus” 

Na o� cjalnej stronie resortu rodziny, pracy i polityki społecznej minister Elżbie-
ta Rafalska zaprzeczyła doniesieniom medialnym ws. zmian w programie „500 
plus”, dotyczącym m.in. wydłużenia czasu wypłacania świadczenia (do 25 lat dla 
uczących się) oraz zmiany wysokości progu dochodowego w przyznawaniu tego 

świadczenia na pierwsze dziecko.
– Pragnę podkreślić, że wielokrotnie już na spotkaniach z mediami informowa-
łam, że w moim resorcie nie trwają żadne prace, które zmieniałyby zasady wypłaty 

świadczenia wychowawczego „500 plus”. Obecny okres wypłacania tego świadcze-

nia kończy się 30 września 2018 r., pieniądze na ten cel zabezpieczone są w budże-

cie. Jednoznacznie chcę podkreślić, że do końca trwającego okresu świadczeniowego 

zmian nie będzie, a w moim resorcie nie trwają obecnie żadne prace nad zmianami 

w programie „Rodzina 500 plus” – napisała Rafalska. 
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Bioasekuracja 
udokumentowana

ASF  Od 28 lutego br. hodowcy świń muszą stosować przepi-
sy wynikające z zasad bioasekuracji. To sposób na zatrzymanie 
rozprzestrzeniania się wirusa ASF. W związku z tym, należy wy-
pełnić dokumenty, które są dostępne na stronie internetowej 
Głównego Inspektoratu Weterynarii

Wzory dokumentów znaj-
dziemy w zakładce „Dla hodow-
ców i przedsiębiorców”. Jest to 
m.in. wzór dokumentacji budyn-
ków. Zgodnie z zasadami bioase-
kuracji, należy zabezpieczyć bu-
dynek przed dostępem zwierząt 

dziko żyjących i domowych. Aby 
móc wykazać się przez kontro-
lerami, trzeba wypełnić wspo-
mniany wcześniej formularz, po-
twierdzający przegląd budynków. 
Dokument umożliwia także stałą 
kontrolę szczelności budynku. 

Powinna być ona dokonywana 
nie rzadziej niż raz na dwa tygo-
dnie. 

Druga sprawa to rejestr wejść 
do budynków inwentarskich. 
Trzeci formularz dotyczy środ-
ków transportu. Np. ciężarówki 
potrafią zawlec wirusa z gospo-
darstwa do gospodarstwa, stąd 
obowiązek rejestracji pojazdów 
transportujących świnie. Warto 
też, by rolnik prowadził rejestr 
innych pojazdów, np. paszowo-
zów lub aut, których zadaniem 
jest odbiór padłych zwierząt. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Los neonikotynoidów
Najprawdopodobniej 27 kwietnia rozstrzygną się 
dalsze losy neonikotynoidów, czyli substancji, któ-
re chroniły rzepak przed szkodnikami. Tymczasem 
w Polsce odnotowano już pierwsze przypadki wystą-
pienia słodyszka.

Środki ochrony roślin

Nawozy

Kuszący rynek nawozów
Nawozy z nielegalnego źródła mogą być szkodliwe dla zdrowia i co gorsza rujno-
wać uprawy, ale najnowsze odkrycie Centralnego Biura Antykorupcyjnego mówi 
o nielegalnych nawozów, które mogą ...wybuchać. 

Sprawa, o której mowa, do-
tyczy podejrzenia, że do Polski 
były sprowadzane nawozy spo-
za Unii Europejskiej. Zarzuty 
postawiono kierownikowi Ze-
społu Certyfikacji Nawozów i 
Wyrobów Chemicznych Polskie-

go Centrum Badań i Certyfikacji 
S.A. Oddział w Pile. Ma odpowie-
dzieć za przyjmowanie korzyści 
materialnych za wydawanie cer-
tyfikatów przed wykonaniem 
badań laboratoryjnych. Spro-
wadzone nielegalnie nawozy są 

słabszej jakości, a dodatkowo 
mogą nie spełniać norm doty-
czących wybuchowości. Rolni-
ków kuszą ich niskie ceny, ale 
ryzyko związane z ich zakupem 
jest spore. 

(pw)

Prawo

Komisje pójdą w pole
1 kwietnia weszła w życie nowelizacja prawa łowieckiego. W związku z tym warto 
usystematyzować wiedzę na temat strat łowieckich.

Rolnik składa wniosek o sza-
cowanie szkód do gminy, na te-
renie której znajduje się pole, 
które ucierpiało na skutek żero-
wania zwierzyny. Dokument taki 
powinien posiadać podstawowe 
dane osobowe, wskazać na jakiej 
działce wystąpiła szkoda oraz ja-

kimi roślinami ją obsiano. 
W ciągu 7 dni od złożenia 

wniosku na polu dokonuje się 
oględzin. W skład komisji sza-
cującej szkody wchodzi przed-
stawiciel gminy, reprezentant 
zarządcy lub dzierżawcy obwodu 
łowieckiego oraz rolnik. O termi-

nie wizyty przedstawiciel gminy 
zawiadamia właściciela albo po-
siadacza gruntów rolnych oraz 
dzierżawcę albo zarządcę obwo-
du łowieckiego nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia 
otrzymania wniosku.

(pw)

Targi i wystawa
12 i 13 maja warto wybrać się z rodziną do Minikowa 
na Targi Turystyczno-Ogrodnicze „Lato na wsi”.

Zaproszenie

Na targach wystawiać się będą 
przedstawiciele gospodarstw agro-
turystycznych oraz producenci 
związani z ogrodnictwem. Podczas 
imprezy będzie można zaopatrzyć 
się w sadzonki ciekawych odmian 
roślin. Dostępni będą także eksper-
ci doradzający, w jaki sposób zago-
spodarować ogród. 

W Minikowie odbędzie się tak-
że Regionalna Wystawa Zwierząt 

Hodowlanych. Hodowcy zaprezen-
tują ponad tysiąc zwierząt. W pro-
gramie także zawody sikawek stra-
żackich i wystawa ras pierwotnych 
psów. Każdego dnia targi otwarte 
będą od 10.00 do 17.00. 

Rok temu w Minikowie wysta-
wiło się ponad 200 podmiotów. Im-
prezę zwiedziło 18 tysięcy gości. 

(pw)
 fot. KPODR

Prawo

Sezonowi na legalu
Kilka tygodni temu pisaliśmy o nowej umowie, dzięki 
której będzie można legalnie zatrudniać osoby pod-
czas żniw lub zbiorów. Obecnie przepisy są w Senacie 
RP. 

Umowa dla pracowników se-
zonowych ma zastąpić umowę 
o dzieło. Powstała kategoria po-

mocników rolnika. Aby legalnie 
zatrudnić takiego pomocnika, go-
spodarz będzie płacił składkę 184 

Neonikotynoidy zostały zaka-
zane w przypadku zapraw rzepaku. 
Substancje te są skuteczne i chro-
nią rośliny przed szkodnikami, ale 
- zdaniem ekologów – mają zgubny 
wpływ na pszczoły. Od czasu wy-
cofania ich z rynku uprawa rzepa-
ku stała się bardziej ryzykowna. 
Organizacje rolnicze protestowały 
i żądały przywrócenia legalności 
stosowania zapraw neonikotyno-
idowych. Niestety, Unia Europejska 
zmierza w przeciwnym kierunku. 
Obecnie proponuje się, by zaka-
zać stosowania neonikotynoidów 
wszędzie poza szklarniami. Dla 
rolników byłoby to trudne do zaak-
ceptowania, ponieważ substancje 
te używane są m.in. w zaprawach 
buraków i ziemniaków, nie wspo-
minając o zbożach ozimych. 

Na Dolnym Śląsku pojawiły się 
pierwsze ogniska słodyszka rze-
pakowego. Chrząszcze powodują 
uszkodzenia roślin i utrudniają ich 
kwitnienie. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

zł miesięcznie. Umowę z pomocni-
kiem będzie można podpisać na 120 
dni. Osoba zatrudniona dorywczo 
będzie musiała rozliczyć się z po-
datku od osiągniętych dochodów 
w kraju, którego jest obywatelem.

(pw), fot. ilustarcyjne
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Sezon na kleszcza
PROFILAKTYKA  Za oknem długo wyczekiwana wiosna, więc chętnie spędzamy czas na łonie 
natury. Pamiętajmy, by zachować czujność, bo to okres szczególnej aktywności kleszczy, które 
przenoszą groźne choroby

Kleszcz pospolity jest paję-
czakiem, który przechodzi trzy 
fazy cyklu rozwojowego: od 
larwy, przez nimfę, aż do po-
staci dorosłej. Trwa to 2-3 lata. 
Dorosły kleszcz jest wielkości 
główki od szpilki, ale po nassa-
niu zwiększa swój rozmiar kil-
kakrotnie. Kleszcz, by mógł się 
przekształcić w kolejną postać, 
musi napić się krwi zwierzęcia 
lub człowieka. 

Główne zagrożenie, jakie 
stanowią dla ludzi kleszcze to 
przenoszone przez nie choroby. 
Drobnoustroje chorobotwórcze 
przedostają się do pajęczaków 
wraz z krwią zakażonych ży-
wicieli. Do zakażenia dochodzi 
w czasie ukłucia, gdy następu-
je bezpośrednie wprowadzenie 
zarazków do krwi. W Polsce 
najczęściej przenoszone są: bo-
relioza i kleszczowe zapalenie 
mózgu. 

Większość przypadków za-
c h o r o w a ń 
zdarza się 
późną wiosną 
oraz w okre-
sie letnim, 
p o n i e w a ż 
w tym okre-
sie kleszcze 
są aktywne. 
Od połowy 
kwietnia do 
połowy lipca 
trwa tzw. se-
zon jagodowy, 
a od połowy 
sierpnia za-
czyna się tzw. 
sezon grzybo-
wy. Najłatwiej 
zostać za-
atakowanym 
przez klesz-
cze w godz. 
8.00-12.00 lub 
16.00-20.00.

K l e s z -
cze bytu-
ją głównie 
w obszarach 
zalesionych, 
trawiast ych, 
w gęstych 
z a r o ś l a c h ,  
p apr o  c i a ch ,  
na leszczy-
nie, również 
w parkach 
m i e j s k i c h 
i na obrze-
żach osiedli 
mieszkanio-
wych otoczo-
nych terena-
mi zielonymi. 

Szczególnie upodobały sobie 
wilgotne lasy mieszane, z do-
minacją gatunków liściastych 
i bogatym poszyciem. Wbrew 
wielu obiegowym opiniom, nie 
żyją na drzewach i nie skaczą na 
żywicieli. Wspinają się na trawy 
i krzewy do wysokości ok. 120-
150 cm.

Borelioza 
W miejscu ukłucia przez 

kleszcza pojawia się tzw. rumień 
wędrujący. To zmiana o owal-
nym kształcie, która w miarę 
upływu czasu powiększa się. 
W typowych przypadkach przy-
biera kształt obrączkowaty, jed-
nak czasami może mieć inną 
postać lub w ogóle nie wystę-
puje. Rumieniowi towarzyszyć 
mogą objawy grypopodobne: 
gorączka, zmęczenie, bóle gło-
wy, uczucie rozbicia. 

Jeżeli nie podejmie się sku-
tecznego leczenia rumienia wę-
drującego, mogą rozwinąć się 
obja wy późne. Dochodzi wtedy 
do zajęcia różnych narządów 
wewnętrznych: stawów, ośrod-
kowego układu nerwowego, ser-
ca. Zmiany są często trudne do 
zdiagnozowania i niespecyficz-
ne dla tej choroby. 

W leczeniu boreliozy sto-
suje się antybiotykoterapię. Im 
wcześniej rozpoczęta, tym ro-
kowanie są lepsze. Leczenie ob-
jawów fazy późnej boreliozy jest 
trudne i bywa mało skuteczne. 

Kleszczowe 
zapalenie mózgu
Objawy KZM podobne są 

do infekcji grypowej z towa-
rzyszącą gorączką, bólami gło-
wy, nudnościami i wymiotami. 
W wywiadzie ważne jest po-
wiedzenie lekarzowi o pokłuciu 
przez kleszcza lub przebywaniu 
w miejscach, gdzie kleszcze wy-
stępują. 

W większości przypadków 
KZM przebiega łagodnie, jednak 
mogą wystąpić powikłania. Do 
najczęściej zaobserwowanych 
należą objawy uszkodzenia 
ośrodkowego układu nerwowe-
go: niedowłady, trwałe uszko-
dzenie słuchu, zaburzenia funk-
cji móżdżku. 

Nie ma leku, który zwalcza 
infekcję wirusem KZM. Leczenie 
jest więc wyłącznie objawowe, 
mające na celu zwalczenie obja-
wów zapalnych.

Szczepienie przeciwko KZM 
jest skuteczną formą ochro-
ny przed zakażeniem wirusem 
kleszczowego zapalenia mózgu. 
Można się zaszczepić tylko i wy-
łącznie po konsultacji z leka-

SYTuAcje, KTóRe zwIęKSzAją RYzYKO 
zAKAżenIA chOROBAmI OdKLeSzczOwYmI
- aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu,
- uprawianie turystyki rowerowej lub pieszej,
- jazda konna,
- zbieranie grzybów, jagód, polowanie i wędkowanie,
- spędzanie czasu na leśnych działkach bądź na wsi,
- praca lub hobby wymagające częstych pobytów w lesie lub na terenach  
zielonych,
- pikniki lub spacery w lesie lub na łące,
- spożywanie produktów mlecznych wytworzonych z niepasteryzowanego  
mleka.

rzem, który ustali brak przeciw-
wskazań do podania szczepionki. 
Skuteczny schemat szczepienia 
obejmuje trzy dawki podawane 
w odstępie wskazanym przez 
producenta szczepionki lub le-
karza. 

Ochronny poziom przeciw-
ciał u osoby szczepionej uzy-
skuje się po podaniu drugiej 
dawki. Tak więc, by szczepienie 
było skuteczne, należy je rozpo-
cząć co najmniej dwa miesiące 
przed planowaną wizytą w tere-
nie występowania choroby. Wy-
żej wymieniony cykl szczepienia 
zachowuje skuteczność przez 
około 5 lat. Zalecane jest więc 
podawanie dawek przypomina-
jących szczepionki co 5 lat.

jak usunąć intruza?
Najlepszą metodą prewencji 

przed chorobami odkleszczo-
wymi jest unikanie kontaktu 
z kleszczami, a w przypadku 
ukąszenia szybkie i prawidłowe 
usuwanie ich ze skóry. 

Przy usuwaniu pasożyta 
najlepiej używać pęsety, którą 
należy uchwycić kleszcza jak 
naj bliżej skóry i zdecydowa-
nym ruchem pociągnąć w górę. 
Miejsce po ukąszeniu należy 
zdezynfekować np. za pomocą 
spirytusu. Jeśli resztki pasoży-
ta pozostały w skórze, należy 
zgłosić się do lekarza w celu ich 
usunięcia. 

Smarowanie kleszcza ole-
jem, kremem lub innym tłusz-
czem może spowodować 
wstrzyknięcie do ciała człowie-
ka większej ilości materiału za-
palnego. Nie należy też przypa-
lać go zapałką bądź papierosem 
ani używać do usuwania intruza 
ostrych narzędzi.

jak się chronić?
Na spacer zakładajmy jasne 

ubranie, na którym łatwiej bę-
dzie zauważyć kleszcza. Wybie-
ramy koszulę z długim rękawem, 
długie spodnie i zakryte obuwie. 
Głowę chronimy czapką. Warto 
też spryskać się repelentem, 
który dodatkowo odstraszy pa-
jęczaka (do kupienia w drogerii 
lub aptece). 

Po powrocie z pobytu 
na łonie przyrody dokładnie 
sprawdzamy ciało, czy nie wi-
dać na nim kleszczy. Zwracamy 
szczególną uwagę na miejsca 
na głowie (u dzieci), za uszami, 
w zgięciach pach i łokci, oglą-
damy brzuch, pępek, pachwiny. 
Dobrze jest wziąć prysznic.

PSSE Warszawa
fot. pixabay
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 Lipno
 W niedzielę 22 kwietnia o 17.00 w kinie Nawojka będzie można obejrzeć film 

„Sprawa Chrystusa”. Scenariusz został oparty na historii Lee Strobla, laureata Na-
grody Pulitzera. Bohater filmu był w latach 70. XX wieku wojującym ateistą i chciał 
udowodnić świeżo nawróconej żonie  brak racjonalności zmartwychwstania. Bez 
niego nie ma chrześcijaństwa, więc Strobel postanowił jako rasowy reporter 
pokazać, że nie miało ono miejsca. Po wielu dogłębnych rozmowach z teologami, 
lekarzami, psychologami i antropologami zrozumiał, że wiara jest racjonalna.

 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 ce-
nie 5 zł, są do nabycia w sekretariacie MCK. Szczegółowe informacje oraz zapisy 
grupowe w sekretariacie MCK przy ul. Piłsudskiego 22 lub pod nr tel. 54 287 24 
40. Liczba miejsc ograniczona.

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

 Golub-Dobrzyń
 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 Lublinie. 
Przez rok był stypendystą Svenska Institutet w Sztokholmie.

 Wąbrzeźno
 W czwartek 19 kwietnia o 16.00 w WDK odbędzie się promocja książki 

Tomasza Stochmala „Zapomniane linie kolejowe kujawsko-pomorskiego”. Prze-
wodnik zawiera informacje o 18 liniach kolejowych, 166 stacjach, przystankach 
i ładowniach, prawie 70 mostach i wiaduktach oraz ponad 650 kilometrach linii 
kolejowych istniejących i zlikwidowanych. Całość przeplatają fotografie, na których 
autor uchwycił to niezwykłe dziedzictwo kolejowe.

 21 kwietnia o 19.00 w WDK będzie można zobaczyć najlepsze skecze Kaba-
retu z Konopi. Grupa zdobyła kilkanaście nagród publiczności oraz jest laureatem 
kilkudziesięciu festiwali kabaretowych takich jak: KOKS, PKS, Dowcipakery, Mu-
latka, Fermenty, PAKA, Kopytko, Festiwal Dobrego Humoru, Zostań Gwiazdą Kaba-
retu, Japko itp. Kabaret koncertuje po całej Polsce oraz za granicą. Obecny skład 
tworzą: Krzysztof Kubalski, Norbert Orłowicz oraz Radosław Kielich. Bilety do naby-
cia w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00 w cenie 35 zł/osoba, grupowe 
(grupa od 15 osób) 30 zł/osoba. Więcej informacji pod nr. tel. 56 688 17 27, wew. 
27.

 25 kwietnia w Wąbrzeskim Domu Kultury zostanie zorganizowany 
Wojewódzki Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Wąbrzeski Mikrofon”. Każdy 
uczestnik wykona jedną piosenkę w języku polskim. Organizator zapewnia 
nagłośnienie, aparaturę do odtwarzania podkładu muzycznego (CD) oraz 
poczęstunek.

 Rypin
 19 kwietnia o 16.00 w bibliotece będzie można podyskutować o książce „Dy-

got” Jakuba Małeckiego, w ramach Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Wstęp bezpłatny. 

 23 kwietnia w godz. 8.00-14.00 w oddziale dziecięcym i filii nr 2 MPBP 
w Rypinie przy ul. Młyńskiej 12 odbędą się spotkania autorskie z Zuzią Sieklicką, 
uczennicą Szkoły Podstawowej nr 3, autorką książki „(Pod)różne historie. Obóz 
muzyczny”. Wstęp wolny. 

 Dzień później o 17.00 w centrali książnicy przy ul. Warszawskiej 20 planowana 
jest prelekcja Marka Stanisława Tyburskiego pt. „Przyroda powiatu rypińskiego”.  
Nawiązywać ona będzie do wydanej w ubiegłym roku książki pod tym samym 
tytułem oraz do obchodzonego 22 kwietnia Dnia Ziemi. Wstęp wolny. 

 Rypiński Dom Kultury ogłosił II edycję Festiwalu Filmów Amatorskich 
„Stopklatka”. Swoje dzieła można nadsyłać do 27 sierpnia. Konkurs adresowany 
jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadg-
imnazjalnych, 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 Kul-
tury, ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin. Można zgłosić maksymalnie dwie produkcje. 
Organizatorzy przewidzieli pulę nagród finansowych i rzeczowych.

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Wirtuozi gitary
wracają na zamek

GOLUB-DOBRZYŃ  W dniach 20-22 kwietnia na Zamku Go-
lubskim spotkają się młodzi instrumentaliści, którzy wezmą 
udział w III Festiwalu Gitarowym. Imprezę uświetnią wystę-
py Andrzeja Grygiera, Daniela Egielmana i zespołu Scratching 
Fork

Organizatorem konkursu 
jest Publiczna Szkoła Muzyczna 
I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, 
a dyrektorem artystycznym wy-
darzenia – Paweł Dąbrowski. 
Impreza rozpocznie się w piątek 
20 kwietnia o 10.00. Wówczas 
wystartuje część konkursowa. 
Przesłuchania będą prowadzo-
ne w pięciu kategoriach: trzech 
solowych, wśród zespołów oraz 
w rywalizacji otwartej (fingersty-
le, dla osób nie uczęszczających 
do szkół muzycznych).

– Gitara jest jednym z naj-
bardziej popularnych instru-
mentów – piszą organizatorzy. 
– Mało kto jednak wie, czym się 
różni gitara klasyczna od aku-
stycznej, a jeszcze mniej osób 
słyszało na żywo gitarę klasycz-
ną. Jest to instrument szczególny. 
Co prawda nie należy do najgło-
śniejszych, jednak rekompensuje 

to bogactwem brzmienia i barwą 
dźwięku. W lirycznych utwo-
rach ciepłem i szlachetnością 
koi uszy słuchaczy, żeby chwilę 
później zadziwić ich surowością 
hiszpańskich melodii. Stąd też 
narodził się pomysł zorganizo-
wania Festiwalu Gitarowego, aby 
umożliwić szerszej publiczności 
kontakt z tym szczególnym in-
strumentem, a młodym adeptom 
dać szansę sprawdzenia swoich 
umiejętności.

W ramach festiwalu plano-
wane są dodatkowe atrakcje. 
W piątek o 17.00 wystąpi Andrzej 
Grygier. To młody wirtuoz gitary 
(rocznik 1998), który od 2009 roku 
zwyciężył w ponad dwudziestu 
ogólnopolskich i międzynarodo-
wych konkursach gitarowych. Do 
swoich największych sukcesów 
zalicza przede wszystkim pierw-
sze miejsca w międzynarodo-

wych festiwalach i konkursach w: 
Zrucu nad Sazavou w Czechach, 
Weimarze w Niemczech, Velbert 
w Niemczech, Olsztynie, Brnie 
w Czechach, w Żorach. 

Następnego dnia o tej samej 
godzinie na Zamku Golubskim 
zagra Daniel Egielman. Jest on 
laureatem ponad 20 międzyna-
rodowych konkursów. Do jego 
największych osiągnięć moż-
na zaliczyć m.in. 1 nagrodę na 
II Międzynarodowym Konkur-
sie „Premio Casino di Sanremo” 
w Sanremo (Włochy) w 2016 
roku. Otrzymał też pięciokrotnie 
stypendium Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, 
stypendium „Agrafki Muzycznej”, 
Stypendium Prezesa Rady Mini-
strów oraz Stypendium Marszał-
ka Województwa Pomorskiego.

W niedzielę 22 kwietnia 
o 17.00 w Domu Kultury wystą-
pi grupa Scratching Fork. To trio 
około-jazzowe, tworzone przez 
gitarzystę Marka Malinowskie-
go, basistę i kontrabasistę Ro-
berta Rychlickiego-Gąsowskiego 
i perkusistę Wojciecha Zadrużyń-
skiego. Wstęp na koncerty jest 
bezpłatny. Darmowe wejściówki 
można odebrać w magistracie 
oraz w punkcie informacyjnym 
podczas konkursu. 

Partnerami imprezy są: PTTK 
przy Zamku Golubskim im. Zyg-
munta Kwiatkowskiego w Golu-
biu-Dobrzyniu oraz Stowarzysze-
nie Miłośników Kultury. Patronat 
honorowy nad konkursem objęli: 
burmistrz Golubia-Dobrzynia 
i starosta golubsko-dobrzyński.

(ToB)
fot. DK

Lipno

Oscarowy wieczór
W piątek 27 kwietnia o 18.00 w kinie Nawojka zosta-
nie wyświetlony film „Twój Vincent”, nominowany do 
Oscara w kategorii „Najlepszy film animowany”.

Film w reżyserii Doroty Ko-
bieli i Hugh Welchmana opo-
wiada o ostatnich tygodniach 
z życia wybitnego malarza Vin-
centa Van Gogha. O jego tragicz-
nej śmierci wiadomo od dawna, 
jednak nadal nie jest jasne, jak 
i dlaczego doszło do śmiertel-

nego postrzału. Film opowiada 
właśnie tę historię, odkrywa 
okoliczności tajemniczej śmierci 
artysty. Czy na pewno popełnił 
samobójstwo?

„Twój Vincent” to pierwsza 
pełnometrażowa animacja ma-
larska. Każda z 65 tys. klatek 

została ręcznie namalowana, 
a w pracach uczestniczyło 125 
zawodowych malarzy z całego 
świata. W polskiej wersji języ-
kowej usłyszymy m.in. Danutę 
Stenkę, Jerzego Stuhra, Macieja 
Stuhra, Roberta Więckiewicza, 
Józefa Pawłowskiego.

Obraz był nominowany 
m.in. do Oscara, Złotego Globu 
i nagrody BAFTA. Zdobył także 
Europejską Nagrodę Filmową 
oraz dwie statuetki – Orły, przy-
znawane przez Polską Akademię 
Filmową. Bilety na lipnowski 
seans kosztują 10 zł. Początek 
o 18.00. 

(ToB)
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20:35 Ojciec Mateusz

05:50 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 227 - serial 
07:20 Komisariat odc. 64 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Komisarz Alex odc. 137 - serial 
10:10 Klan odc. 3297
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 21 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 24 godziny na bezkresnej 
 pustyni - fi lm 
13:45 Elif odc. 228 - serial 
14:45 Korona królów odc. 65 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 30 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3298
18:30 Korona królów odc. 66 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 246 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera 
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas 
 odc. 70
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 8
23:50 Ocaleni odc. 4
00:55 Wojskopolskie.pl odc. 6

05:20 Ukryta prawda odc. 205 - serial 

06:25 Szpital odc. 298 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 17 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 15 

 - serial

09:20 Przepis na życie 

 odc. 5 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 574 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 18 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 472 - serial 

14:55 Szpital odc. 299 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 16 

 - serial

16:55 Przepis na życie 

 odc. 6 s. 3 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 5 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 575 - serial 

20:00 Street Dance II - fi lm 

21:45 Lucyfer odc. 8 s. 2 - serial

22:45 American Horror Story: Asylum 

 odc. 8 s. 2 - serial 

23:45 Dary anioła: Miasto kości - fi lm 

02:25 Moc magii odc. 103

06:00 Detektywi w akcji odc. 72 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 15 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 16 - serial

08:00 Drużyna A odc. 14 s. 4 - serial 

09:00 Detektyw Monk 

 odc. 16 s. 6 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 44 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 45 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 15 s. 4 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 1 s. 7 

 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 132 -

  serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 174 

15:00 Detektywi w akcji odc. 133 

 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 98

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 99

18:00 Policjantki i policjanci odc. 397 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 398 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 184 - serial 

21:05 Chłód w lipcu - thriller 

23:20 Samurajowie nieba - dramat 

02:30 Interwencja 

06:00 To moje życie! odc. 271 s. 3
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 38 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 76 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 17 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 22 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 48 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 23 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 18 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 76 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 77 s. 2 - serial 
20:00 American Pie II - komedia 
22:05 Komedia mało romantyczna 
 - komedia 
23:30 Aniołki Charliego: 
 zawrotna szybkość - fi lm 
01:40 Najśmieszniejsi 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Dezerterzy odc. 76

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Historia kina w Popielawach - fi lm 

11:00 Zmiennicy odc. 7 - serial 

12:10 Zmiennicy odc. 8 - serial 

13:15 Rzecz Polska odc. 7

13:35 Studio Kultura - rozmowy 

13:55 Wahadełko - dramat 

15:05 Wstęp do fi lmu odc. 88

15:10 Droga młodych - fi lm 

16:15 Chuligan literacki odc. 74

16:50 Przystań - fi lm 

18:25 Tora i miecz - fi lm 

19:25 Broken Tale - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Łączy nas pamięć 

 - 75. rocznica wybuchu 

 powstania w getcie warszawskim 

21:30 Pianista - dramat

00:05 Scena klasyczna 

06:50 Był taki dzień odc. 537
06:55 Draża - czetnik. Legenda Kresów 
 - fi lm 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 70
08:35 Ukryte skarby odc. 28
09:15 Sława i chwała odc. 3 - serial 
10:20 Jak było? odc. 6, 
11:00 Flesz historii 
11:20 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 4 
11:35 Dotknięcie anioła - fi lm 
12:45 Nie było żadnej nadziei - fi lm 
13:20 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:50 Sensacje XX wieku odc. 4 
14:45 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 87 - serial 
15:15 Śmierć Zygielbojma - fi lm 
16:15 Panna Madonna, legenda 
 tych lat - fi lm 
17:10 Taśmy bezpieki odc. 47 
17:45 Janosik odc. 7 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 34 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Tajemnice początków Polski 
 odc. 3 - serial 
21:35 Sława i chwała odc. 4 - serial 
22:40 Spór o historię odc. 108 
23:25 Karuzela - fi lm 
00:10 Codzienny PRL odc. 17

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Mobilków - serial 
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty na każdy dzień 
09:30 Bernadetta Księżniczka 
 z Lourdes - fi lm 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Przyroda i ludzie 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Bioetyczny detektyw odc. 8 - fi lm 
13:40 Ukrywałem Żydów 
14:15 Wołyń - nierozliczone 
 ludobójstwo - fi lm 
15:30 Wakacje z Chopinem - fi lm 
15:45 Śladami historii - serial 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło” 
16:40 Nad Jeziorem Malawi - fi lm 
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
17:00 Ja głuchy 
17:25 Gotowi, do biegu, start 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Superksięga odc. 7 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. 1 
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 

05:55 Na dobre i na złe odc. 704 
 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 8 
07:20 Na sygnale odc. 38 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl odc. 65 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1847 
 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 118 - serial 
14:00 Oczy Atakamy - fi lm 
14:55 Na dobre i na złe odc. 704 
 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:15 Meandry uczuć odc. 93 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 66 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 39 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1847 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1848 
 - serial 
20:45 Szpieg D’83 odc. 1 - serial 
21:40 Zawód: Amerykanin odc. 7 
 - serial 
22:30 Łączy nas pamięć - 75. rocznica 
wybuchu powstania 
 w getcie warszawskim 
23:50 Za marzenia odc. 7 - serial 
00:50 Wielki Tydzień - dramat 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 3

07:50 Doradca smaku odc. 27 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2231

10:55 Ukryta prawda odc. 897 - serial 

12:00 Szkoła odc. 549 - serial 

13:00 19+ odc. 250 - serial 

13:30 Szpital odc. 786 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 12

15:30 Szkoła odc. 550 - serial 

16:30 19+ odc. 251 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 898 - serial 

18:00 Szpital odc. 787 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5285

20:10 Doradca smaku odc. 28 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2665 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 151

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 17

22:35 Lejdis - komedia 

01:20 Jack Reacher - fi lm 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 664 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 424 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 425 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 19 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 752 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 143 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 789 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2676 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 835 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 218 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 208 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2677 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 525 - serial 
20:05 Nasz nowy dom odc. 114
21:10 Przyjaciółki odc. 130 - serial 
22:10 Wyjdź za mnie odc. 5
23:25 Gwiazd naszych wina 
 - melodramat
02:00 Gorzki romans - thriller 

21:45 Lucyfer 16:00 Nie igraj z aniołem 11:00 Kobra - oddział 
specjalny 16:15 Chuligan literacki 13:50 Sensacje XX wieku

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

Ash przegrywa turniej tańca. Nie zamierza się 
poddawać i postanawia stworzyć nowy zespół. 
W poszukiwaniu wyjątkowych tancerzy wyrusza ze 
znajomym w podróż po Europie. Niebawem grupa 
staje do pierwszego ważnego konkursu.

Po pierwszym roku w college’u cztery pary 
postanawiają wynająć dom na plaży i ponownie 
spróbować zakazanego owocu. Kevin, Jim, Stifl er 
i Oz oraz ich dziewczyny – Nadia, Michelle, Vicky 
oraz Heather, stają do walki płci. Wydaje się, że to 
płeć piękna jest górą.

„American Pie II”
(2001r.) TV Puls 20:00

„Street Dance II”
(2012r.) TVN7 20:00



Piątek, 20 kwietnia 2018

17:55 Leśniczówka

05:45 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 228 - serial 
07:15 Komisariat odc. 65 - 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. 246 - serial 
10:10 Klan odc. 3298
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 22 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Rok w zagrodzie odc. 2
12:45 24 godziny na rafi e koralowej 
 - fi lm 
13:45 Elif odc. 229 - serial 
14:45 Korona królów odc. 66 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 31 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Leśniczówka odc. 15 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 16 - 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. 29
21:30 Big Music Quiz odc. 7
22:35 Korzenie odc. 4 - serial 
23:35 Bicie serca - romans 
01:10 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują świat 

05:20 Ukryta prawda odc. 206 - serial 

06:25 Szpital odc. 299 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 18 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 16 

 - serial

09:20 Przepis na życie odc. 6 s. 3 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 575 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 19 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 473 - serial 

14:55 Szpital odc. 300 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 17 

 - serial

16:55 Przepis na życie odc. 7 s. 3 

 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 576 - serial 

20:00 Megamocny - fi lm 

22:05 Podejrzani Thriller 

00:20 Strzelec odc. 3 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 73 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 16 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 17 - serial
08:00 Drużyna A odc. 15 s. 4 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 1 s. 7 
 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 46 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 47 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 16 s. 4 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 2 s. 7 
 - serial 
13:00 Galileo odc. 676 
14:00 Galileo odc. 677 
15:00 Detektywi w akcji odc. 134 
 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 100
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 101
18:00 Policjantki i policjanci odc. 398 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 399 
 - serial 
20:00 Mecenas Lena Barska odc. 12 
 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 181 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 182 - serial 
23:05 Chłód w lipcu - thriller 
01:30 Interwencja 

06:00 To moje życie! odc. 272 s. 3
07:00 Mojżesz - 10 przykazań odc. 39 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 77 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach odc. 18 
 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 23 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 49 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 24 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 19 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 77 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 78 s. 2 - serial 
20:00 Twierdza - fi lm 
22:35 Osaczeni - fi lm 
01:00 Sin City 2: Damulka warta grzechu 
 - thriller 

05:05 Chciałbym się ogolić - fi lm 
08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:20 Sztuka odc. 3
08:25 Ceramika iłżecka - fi lm 
08:35 Radość życia - fi lm 
08:40 Sztuka odc. 3
08:45 Somnambulicy - fi lm 
08:50 Głosy - fi lm 
08:55 Sztuka odc. 3
09:00 Kwadrat - fi lm 
09:03 Rynek - fi lm 
09:20 Informacje kulturalne 
09:45 Coś za coś - dramat 
11:00 Zmiennicy odc. 9 - serial 
12:20 Zmiennicy odc. 10 - serial 
13:25 Studio Kultura - rozmowy 
13:45 Last Night of the Proms 2015 
15:25 Pegaz odc. 69
16:30 Wielki Tydzień - dramat 
18:10 Videofan odc. 76 
18:35 Przędza - fi lm 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 95
20:05 Sieć - dramat 
22:20 Tygodnik kulturalny 
23:05 Dziennik fi lozofa odc. 119
23:20 Beauty is a Crime 
00:40 Pianista - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 538
07:00 Panna Madonna, legenda 
 tych lat - fi lm 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 71
08:35 Ukryte skarby odc. 27
09:05 Sława i chwała odc. 4 - serial 
10:10 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 7 - serial 
10:45 Podróże z historią odc. 34 s. 4 
11:15 Taśmy bezpieki odc. 47 
11:50 Karuzela - fi lm 
12:30 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 74
12:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 34 
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 24 - serial 
15:25 Tajemnice początków Polski 
 odc. 3 - serial 
16:30 Betar - fi lm 
17:30 Goniec historyczny IPN odc. 2
17:55 Janosik odc. 8 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 26 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 34
20:30 Powrót do Heimkher - fi lm 
21:35 Sława i chwała odc. 5 - serial 
22:45 Szerokie tory odc. 91
23:25 Betar - fi lm 
00:30 Miasto skarbów odc. 2 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 7 s. 2 - serial 
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
09:35 Święty na każdy dzień 
09:45 Duc in altum 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Głos Polski 
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 3 - serial 
11:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Niebieska jabłoń - fi lm 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Ludwig Maria Grignion 
 de Montfort - fi lm 
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. 6 - serial 
17:00 Moje leczenie wodą - fi lm 
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. 10 - serial 
22:40 Samuraj Chrystusa - fi lm 

06:00 Za marzenia odc. 7 - serial 
06:55 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 6 - serial 
07:20 Na sygnale odc. 39 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl odc. 66 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1848 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 119 - serial 
13:55 Coś dla Ciebie odc. 146, 
14:25 Zakupy pod kontrolą odc. 4
14:55 Za marzenia odc. 7 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:15 Meandry uczuć odc. 94 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 67 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 40 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1848 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1849 
 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 98 s. 8 - serial 
21:40 Rodzinka.pl odc. 232 s. 12 
 - serial 
22:20 Krąg podejrzanych odc. 7 - serial 
23:40 Zawód: Amerykanin odc. 7 
 - serial 
00:35 Nowy koszmar Wesa Cravena 
 - horror

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 3

07:50 Doradca smaku odc. 28 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2232

10:55 Ukryta prawda odc. 898 - serial 

12:00 Szkoła odc. 550 - serial 

13:00 19+ odc. 251 - serial 

13:30 Szpital odc. 787 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 551 - serial 

16:30 19+ odc. 252 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 899 - serial 

18:00 Szpital odc. 788 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5286

20:00 Shrek II - fi lm 

22:00 Niezgodna - fi lm 

00:55 Kuba Wojewódzki odc. 9 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 665 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 426 - serial 
09:30 SuperPies odc. 7
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 20 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 753 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 144 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 790 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2677 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 836 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 219 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 209 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2678 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 526 
 - serial 
20:05 Dancing with the Stars. 
 Taniec z gwiazdami odc. 80
22:10 Pamięć absolutna - fi lm 
00:50 Opętanie - Powrót do domu 
 - thriller 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 22:20 Tygodnik kulturalny 08:00 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

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

Złoczyńca Megamocny próbuje zdobyć kontrolę 
nad Metro City. Na jego drodze staje superbohater 
Metro Man. Nadchodzi dzień, kiedy złoczyńcy 
udaje się pokonać przeciwnika. Triumf nie trwa 
długo. Znudzony geniusz postanawia stworzyć 
sobie nowego przeciwnika.

Shrek i Fiona otrzymują zaproszenie od rodziców 
panny młodej. Teściowie pragną poznać męża 
córki, nie wiedzą jednak, że jest nim ogr. Shrek ma 
wątpliwości, czy ich widok ucieszy teściów i we 
troje z osłem wyruszają w podróż. Po przybyciu na 
miejsce spełniają się najgorsze obawy Shreka. 

„Shrek II”
(2004r.) TVN 20:00

„Megamocny”
(2010r.) TVN 7 20:00



Sobota, 21 kwietnia 2018

20:20 Komisarz Alex

05:35 Klan odc. 3296
06:05 Sprawa dla reportera 
07:05 Weterynarze z sercem odc. 36 
 - serial 
07:25 Pełnosprawni 
07:55 Rok w ogrodzie 
08:15 Rok w ogrodzie extra 
08:35 Jaka to melodia? 
09:10 Studio Raban odc. 26 
09:40 Rodzinny ekspres odc. 29 
10:05 Zakochaj się w Polsce odc. 65
10:35 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
10:45 Trzecia połowa odc. 5 - serial 
11:40 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 29
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 7 - serial 
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 180
14:05 Ojciec Mateusz odc. 246 - serial 
15:05 Wojenne dziewczyny odc. 18 
 - serial 
15:55 Korona królów odc. 63 - serial 
16:25 Korona królów odc. 64 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:18 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Od Opola do Opola 
18:55 Orły Nawałki 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 Komisarz Alex odc. 138 - serial 
21:15 Kwiaty wojny - dramat
23:40 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
23:50 Idealny plan - thriller 
01:30 Zła krew - thriller 

05:45 Ukryta prawda odc. 207 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Przepis na życie odc. 3 s. 3 

 - serial 

09:55 Przepis na życie odc. 4 s. 3 

 - serial 

10:55 Przepis na życie odc. 5 s. 3 

 - serial 

12:00 Zaklinaczka duchów odc. 13 

 - serial

13:00 Zaklinaczka duchów odc. 14 

 - serial

14:00 Zaklinaczka duchów odc. 15 

 - serial

15:00 Bliźniaczki na boisku - komedia 

16:45 Piękna i Borys Bestia - komedia 

19:00 Stosunki międzymiastowe 

 - komedia 

21:15 Bez granic - melodramat

23:55 Starcie tytanów - fi lm 

02:10 Moc magii odc. 105

06:00 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 27 - serial 
06:30 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 28 - serial 
06:55 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 29 - serial 
07:30 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 30 - serial 
07:55 Tom i Jerry Show odc. 4 - serial 
08:30 Tom i Jerry Show odc. 5 - serial 
08:55 Tom i Jerry Show odc. 6 - serial 
09:30 Piesek z Hollywood - komedia 
11:05 Policjantki i policjanci odc. 395 
 - serial 
12:05 Policjantki i policjanci odc. 396 
 - serial 
13:05 Policjantki i policjanci odc. 397 
 - serial 
14:05 STOP Drogówka odc. 175
15:05 Aladyn i Lampa Śmierci - fi lm 
17:00 Policjantki i policjanci odc. 398 
 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 399 
 - serial 
19:00 Galileo odc. 678 
20:00 Mecenas Lena Barska odc. 13 
 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 183 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 184 - serial 
23:05 The Raid II: Infi ltracja - fi lm 
02:15 Anthony Bourdain: bez rezerwacji 
 odc. 13 - serial 

06:00 Skorpion odc. 6 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 55 s. 3

07:50 Tajemnice medyczne odc. 17 

 - serial 

08:50 Tajemnice medyczne odc. 18 

 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 74 s. 2 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 75 s. 2 - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 76 s. 2 - serial 

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 77 s. 2 - serial 

13:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 78 s. 2 - serial 

14:25 Najśmieszniejsi odc. 7

15:40 Pan niania - komedia 

17:25 Jurassic Park - fi lm 

20:00 W pogoni za zemstą - fi lm 

22:00 Infi ltrator - thriller 

00:05 American Pie II - komedia 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 15 - serial 

09:10 Warszawa Singera 

 - szlagiery żydowskiej ulicy 

10:05 Odyseja fi lmowa odc. 8 - serial 

11:25 Party przy świecach - komedia 

12:35 Blok. Sztuki wizualne odc. 1 

13:40 Wstęp do fi lmu odc. 87

13:45 Dybuk - dramat 

15:35 Wydarzenie aktualne 

16:10 Wstęp do fi lmu odc. 79

16:20 Aby do niedzieli - komedia 

18:15 Dranie w kinie odc. 25

18:50 Peace ‘n’ Pop odc. 2 - serial 

20:00 Filadelfi a - dramat 

22:15 Alicia Keys plays Baloise Session 

00:00 Anatomia zła - thriller 

02:10 Filadelfi a - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 539
07:00 Betar - fi lm 
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 7 
08:35 Podwodna Polska odc. 21
09:05 Do przerwy 0:1 odc. 2 - serial 
09:40 Do przerwy 0:1 odc. 3 - serial 
10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 174
10:45 - fi lm - fi lm 
11:45 - fi lm - fi lm 
12:50 Złoto Jukonu odc. 1 - serial 
13:55 Szerokie tory odc. 117
14:30 Wielka gra odc. 78
15:35 Spór o historię odc. 175 
16:15 Janusz Korczak - fi lm 
17:25 Roman Dmowski 
 - współtwórca Niepodległej 
17:55 U Pana Boga w ogródku odc. 2 
 - serial 
18:50 Szalona miłość - Rosjanie i Putin 
 - fi lm 
19:55 Było, nie minęło - ekstra odc. 8 
20:35 Ekstradycja odc. 1 s. 3 - serial 
21:45 Pole widzenia. Polskie wynalazki 
 które zmieniły świat. odc. 1 
22:15 Tajemnice początków Polski 
 odc. 3 - serial 
23:15 Jurek - fi lm 
00:40 Kochankowie roku tygrysa 
 - melodramat

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:00 Sanktuarium Matki Bożej o Złotym 
Sercu w Beauraing - 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. 8 - serial
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Głos serca odc. 10 - serial 
14:40 Jestem gotowy na wszystko... 
 - fi lm 
15:25 Kartka z kalendarza 
15:30 Wierzę w Boga 
15:45 Spotkania z ekologią odc. 14
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial 
16:55 Święty na każdy dzień 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Sabina K. - fi lm 

05:40 Koło fortuny 
06:15 Na sygnale odc. 186 - serial 
06:45 Barwy szczęścia odc. 1845 
 - serial 
07:20 Barwy szczęścia odc. 1846 
 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:40 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 44
10:55 M jak miłość odc. 1366 - serial 
11:55 M jak miłość odc. 1367 - serial 
12:50 Bake off - Ale ciacho! odc. 39
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:20 XXII Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2016 odc. 1
16:20 Rodzinka.pl odc. 232 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę 
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 98 s. 8 - serial 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Kronika Orlen Warsaw 
 Marathonu 
18:35 Postaw na milion - kulisy 
18:40 Postaw na milion 
19:35 Lajk! odc. 15
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 133
21:35 Riviera odc. 6 - serial 
22:25 Rodzinka.pl odc. 232 - serial 
23:00 Szpieg D’83 odc. 1 - serial 
23:55 Ludzik, czyli One Man Show 
 odc. 6
00:30 Poltergeist - horror 

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Wyjątkowa chwila odc. 1

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1068

11:00 Na Wspólnej odc. 2662 - serial 

11:25 Na Wspólnej odc. 2663 - serial 

11:50 Na Wspólnej odc. 2664 - serial 

12:15 Na Wspólnej odc. 2665 - serial 

12:50 Ugotowani odc. 7 s. 13 

13:50 Agent - gwiazdy odc. 9 s. 3 

14:50 MasterChef Junior odc. 6 s. 3

16:25 Efekt domina odc. 6 s. 5

16:55 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 17 

17:55 Tu się gotuje! odc. 6 s. 2

18:00 36,6 °C odc. 9 s. 3

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5287

20:00 Hipnoza odc. 7

21:05 Czarownica - fi lm 

23:10 Mgła - horror 

01:05 Ugotowani odc. 7 s. 13 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:25 Mała syrenka - fi lm 

09:15 My3 odc. 40 

09:45 My3 odc. 39 

10:15 Ewa gotuje odc. 330

10:55 Nasz nowy dom odc. 75 

11:55 Wyjdź za mnie odc. 5 

12:55 Top chef odc. 75 

14:25 Umów się ze mną. Take me out 

 odc. 7

15:45 Kabaret na żywo odc. 37

17:45 SuperPies odc. 8

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 65

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:40 Zwierzogród - fi lm 

22:00 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 84

00:00 Oldboy. Zemsta jest cierpliwa 

 - fi lm 

08:55 Przepis na życie 14:05 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw 18:50 Peace ‘n’ Pop 10:10 Okrasa łamie 

przepisy

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

Diabolina była niegdyś dobrą dziewczyną. Gdy 
leśna kraina została zaatakowana, wykazała się 
bohaterstwem, stając w jej obronie. Niestety, zło 
i niegodziwość, zmieniły jej serce. Żądna zemsty 
na władcy wrogiego królestwa rzuca klątwę na jego 
córkę. 

Ariel jest córką króla mórz, Trytona. Pewnego 
dnia, syrenka ratuje przed utonięciem młodzieńca. 
Zakochuje się w nim, ale żeby go zdobyć, zawiera 
układ z wiedźmą Urszulą. 

„Mała syrenka”
(1989r.) Polsat 07:25

„Czarownica”
(2014r.) TVN 21:05
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05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3298
06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojskopolskie.pl odc. 7
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:30 Jaka to melodia? 
08:55 Program sportowy 
09:10 Ziarno odc. 658 
09:35 Program sportowy 
09:45 Gen innowacyjności 
10:05 Weterynarze z sercem 
 odc. 37 - serial 
10:35 Leśniczówka odc. 15  - serial 
11:00 Leśniczówka odc. 16 - serial 
11:30 Program sportowy 
11:35 Spotkanie ze świętym odc. 2 
11:50 Między ziemią a niebem 
12:00 Regina Coeli 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:40 Program sportowy 
12:45 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
13:00 Dzika Tajlandia odc. 2 - serial 
14:00 Sonda II odc. 81 
14:20 Program sportowy 
14:30 Droga do Rosji 
15:05 Komisarz Alex odc. 138 - serial 
15:45 Program sportowy 
15:55 Korona królów odc. 65 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Big Music Quiz 
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 19 - serial 
21:05 Jubileuszowy koncert 
 GOLEC uOrkiestra 
22:45 Legalna blondynka - komedia 
00:25 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 

06:00 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 29 - serial 

06:30 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 30 - serial 

06:55 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 31 - serial 

07:30 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 3 - serial 

07:55 Tom i Jerry Show odc. 5 - serial 

08:30 Kosmaty zawodnik - komedia 

10:20 Galileo odc. 677 

11:20 Galileo odc. 678 

12:30 Pogromca czarownic - fi lm 

14:10 Uciekająca panna młoda 

 - komedia 

16:45 Biały tygrys - fi lm 

19:00 Galileo odc. 679 

20:00 Predator II - fi lm 

22:30 W zamknięciu - horror 

00:05 Istota z głębin - horror 

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

06:50 Przygody Merlina 

 odc. 11 s. 2 - serial

07:50 Najśmieszniejsi odc. 7

08:50 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 5 s. 5 - serial 

09:30 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 3

10:05 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 4

10:40 Jurassic Park - fi lm 

13:25 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm 

14:35 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm 

15:50 Blondynka w koszarach - komedia 

17:50 Cudotwórca - komedia 

20:00 Szybcy i wściekli - fi lm 

22:10 Angielska robota - fi lm 

00:20 Uwikłana odc. 7 s. 1 - serial 

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 16 - serial 

09:10 Klejnot niezwykłej urody. Życie 

 i muzyka Iannisa Xenakisa - fi lm 

10:20 Trzeci punkt widzenia odc. 233

10:50 Przekładaniec - komedia 

11:45 Wstęp - Teatr 

12:00 Teatr Spektakl teatralny 

13:00 Rozmowa po spektaklu 

13:25 Chuligan literacki odc. 75

14:00 Nienasyceni 

14:35 Zakochany Molier - fi lm 

16:50 Rzecz Polska odc. 8

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 527

18:10 35 lat minęło. 

 Program Jonasza Kofty 

19:05 Psalm codzienny, czyli radość 

 o poranku Jonasza Kofty 

20:20 Czerwony pająk - fi lm 

22:05 Scena alternatywna odc. 57

22:35 Trzeci punkt widzenia odc. 233

23:15 Życie Karolinki. 

 Rozdział 1 i 2 - fi lm 

00:30 Enter Enea Festival 2017

  - Leszek Możdżer, 

 Gloria Campaner 

06:50 Był taki dzień odc. 540

06:55 Violetta Villas - życie po życiu 

 odc. 9

07:30 Piosenki Jonasza Kofty - fi lm 

08:05 El misionero - fi lm 

09:15 Siedlisko odc. 5 - serial 

10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 141

10:40 Koło historii odc. 41 

11:10 Ukryte skarby odc. 31

11:45 Podróże kulinarne 

 Roberta Makłowicza odc. 313

12:15 Podróże z historią odc. 34 s. 4 

12:50 Afryka - serial 

13:50 Szerokie tory odc. 93

14:30 Trójka hultajska - komedia 

16:05 Wielka gra odc. 79

17:25 Ex libris Magazyn 

17:55 U Pana Boga w ogródku 

 odc. 3 - serial 

18:50 Powrót do Heimkher - fi lm 

19:50 Jan Paweł II - fi lm 

22:05 Wielki test o Wiśle odc. 49

23:40 Virtuti - dramat 

01:40 Pole widzenia. Polskie wynalazki 

 które zmieniły świat. odc. 1 

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. 2 - serial 
11:30 Życie Karola Wojtyły - fi lm 
12:00 Regina Coeli 
 z Ojcem świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
13:50 W Solankowej Dolinie - serial 
14:10 Ewangelia wg św. Jana 
 odc. 2 - fi lm 
15:30 Ojciec Klemens Vismara - 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. 4 - serial 
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 Żywe historie zamknięte 
 w metalu 

05:35 Koło fortuny 
06:15 Barwy szczęścia odc. 1847 
 - serial 
06:45 Barwy szczęścia odc. 1848 
 - serial 
07:20 Barwy szczęścia odc. 1849 
 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:40 Podwodna planeta odc. 4 
 - serial 
11:40 Droga do Rosji 
12:20 Kocham Cię, Polsko! odc. 133
13:45 Kocham Cię, Polsko! 
 - kulisy po odcinku odc. 8
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:20 Bake off - Ale ciacho! odc. 40
16:20 Bake off - Ale przepis odc. 40
16:35 Na sygnale odc. 187 - serial 
17:10 Na dobre i na złe odc. 704 
 - serial 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Kronika Orlen Warsaw 
 Marathonu 
18:35 Za marzenia odc. 7 - serial 
19:30 Zakupy pod kontrolą odc. 5
20:05 Poltergeist - horror 
21:50 Złota dama - dramat 
23:50 Bez wstydu - fi lm 
01:25 Młode wilki - fi lm 

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1069

11:00 Efekt domina odc. 7 s. 5

11:30 Co za tydzień odc. 846

11:55 Iron Majdan odc. 6

12:55 Diagnoza odc. 9 s. 2 - serial 

13:50 Druga szansa odc. 6 s. 5 - serial 

14:50 Hipnoza odc. 7

15:55 Shrek II - fi lm 

17:50 Wyjątkowa chwila odc. 2

18:00 Ugotowani odc. 8 s. 13 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5288

20:00 MasterChef Junior odc. 7 s. 3

21:30 Kowboje i obcy - western 

00:00 Pieniądze to nie wszystko 

 - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 44 - serial 

08:10 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 45 - serial 

08:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 46 - serial 

09:05 Królewna Śnieżka i siedmiu 

 krasnoludków - fi lm 

10:55 Hotel dla psów - komedia 

13:10 Zwierzogród - fi lm 

15:40 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 84

17:35 Nasz nowy dom odc. 114 

18:40 Aż chce się żyć odc. 1

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie 

20:00 W rytmie serca odc. 22 - serial 

21:05 Kabaret na żywo odc. 38

23:15 Lep na muchy - komedia 

01:00 Terminator: Genisys - fi lm 

05:40 Ukryta prawda odc. 208 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Przyjaciele odc. 26 - serial 

09:25 Przyjaciele odc. 27 - serial 

09:55 Przepis na życie odc. 6 s. 3 - serial 

10:55 Przepis na życie odc. 7 s. 3 - serial 

11:55 Zaklinaczka duchów odc. 16 - serial

12:50 Zaklinaczka duchów odc. 17 - serial

13:50 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii - fi lm 

16:55 Megamocny - fi lm 

19:00 Lucyfer odc. 8 s. 2 - serial

20:00 Starcie tytanów - fi lm 

22:15 Strzelec odc. 4 - serial 

23:15 Sztanga i cash - komedia 

01:55 Moc magii odc. 106

10:55 Przepis na życie 19:00 Galileo

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

09:15 Siedlisko

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

Akcja rozgrywa się w środowisku uczestników 
nielegalnych nocnych wyścigów samochodowych. 
Policja podejrzewa, że Dominic Toretto i jego grupa są 
zamieszani w kradzieże ciężarówek. Aby zlikwidować 
proceder, policjant Brian O’Conner ma przeniknąć 
w szeregi kierowców. 

Elle jest bardzo dobrą uczennicą i najpopularniejszą 
dziewczyną w szkole. Nieco próżna widzi siebie 
u boku bogatego narzeczonego. Tymczasem 
ukochany zrywa z nią. Elle nie zamierza się 
poddawać – rzuca szkołę mody i podejmuje studia 
prawnicze na Harvardzie.

„Legalna blondynka”
(2001r.) TVP 1 22:45

„Szybcy i wściekli”
(2001r.) TV Puls 20:00
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13:45 Elif

05:45 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 229 - serial 
07:15 Komisariat odc. 66 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 7 - serial 
10:30 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 54 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:20 Agropogoda 
12:25 To się opłaca 
12:40 Dzika Tajlandia odc. 2 - serial 
13:45 Elif odc. 230 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy odc. 180
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:55 Leśniczówka odc. 15 - serial 
16:15 Leśniczówka odc. 16 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3299
18:30 Korona królów odc. 67 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Okno na tamtą stronę 
22:00 Warto rozmawiać 
23:05 Daleka droga do domu - fi lm 
00:15 Legalna blondynka - komedia 

05:20 Ukryta prawda odc. 209 - serial 

06:25 Szpital odc. 300 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 19 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 17 

 - serial

09:20 Przepis na życie 

 odc. 7 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 576 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 20 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 474 - serial 

14:55 Szpital odc. 301 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 18 

 - serial

16:55 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 3 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 7 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 577 - serial 

20:00 Miłość może zabijać -thriller 

22:05 Kurt Cobain: życie bez cenzury 

 - fi lm 

00:50 Mucha II - horror 

06:00 Detektywi w akcji odc. 74 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 17 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 18 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 16 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 2 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 48 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 49 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 17 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 135 
 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 92
15:00 Detektywi w akcji odc. 136 
 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 102
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 103
18:00 Policjantki i policjanci odc. 399 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 400 
 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 185 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 6 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7 - serial 
22:00 Galileo odc. 678 
23:00 Galileo odc. 679 
00:00 Bestie z morza: Megalodon 
 - thriller 

06:00 To moje życie! odc. 273 s. 3
07:00 Dziesięć przykazań odc. 40 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 78 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 19 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 24 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 50 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 25 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 20 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 78 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 79 s. 2 - serial 
20:00 Tajemnicza przesyłka - fi lm 
22:00 Twierdza - fi lm 
00:50 Sin City 2: Damulka warta 
 grzechu - thriller 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:15 Rzecz Polska odc. 8
08:35 Wielki Tydzień - dramat 
10:20 Kobiela na plaży - fi lm 
11:00 Zmiennicy odc. 11 - serial 
12:15 Zmiennicy odc. 12 - serial 
13:20 Film fabularny - fi lm
13:45 Studio Kultura - rozmowy 
14:00 Smuga cienia - dramat 
15:55 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 527
16:50 Jasne błękitne okna - fi lm 
18:35 Za młodzi na śmierć 
 odc. 6 - serial 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Blok. Film - fi lm 
21:00 Czułość - fi lm 
21:35 Szaleństwo 
21:40 Krakatau - fi lm 
21:50 Kręgi snu - fi lm 
22:00 Szaleństwo 
22:05 Koma - fi lm 
22:15 Epizod - fi lm 
22:20 Szaleństwo 
22:25 Universal Spring - fi lm 
22:50 Którędy po sztukę odc. 18
22:55 Videofan odc. 81
23:15 Dziennik fi lozofa odc. 120
23:30 Biały bóg - thriller 
01:35 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 541

07:00 Betar - fi lm 

08:00 Wojciech Cejrowski 

 - boso przez świat odc. 72

08:35 Ukryte skarby odc. 26

09:05 Sława i chwała odc. 5 - serial 

10:35 - fi lm - fi lm 

11:30 Niecała nieprawda czyli PRL 

 w DTV odc. 34

12:05 Jan Paweł II - fi lm 

14:20 Sensacje XX wieku odc. 26 

15:15 Encyklopedia II wojny światowej 

 odc. 72 - serial 

15:50 Spór o historię odc. 36 

16:35 Złoto Jukonu odc. 3 - serial 

17:30 Flesz historii 

17:55 Janosik odc. 9 - serial 

18:50 Sensacje XX wieku odc. 23 

19:55 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii 

20:30 Święta wojna Rosjan - fi lm 

21:35 Sława i chwała odc. 6 - serial 

22:40 Błękitna Armia 1917-1919 - fi lm 

00:00 Doceniałam każdy 

 przeżyty dzień - fi lm 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Dziecko od poczęcia - fi lm 
11:50 Retrospekcja 
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Corrie Ten Boom 
 - nieugięta wiara - fi lm 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Wszystko jest możliwe - fi lm 
15:40 Pocztówka z Indii - Chennai 
 - miasto św. Tomasza Apostoła 
 - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie - serial 
17:25 Kartka z kalendarza 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
22:10 Dziesięć przykazań odc. 70 
 - serial 
22:55 Święty nie rodzi się po śmierci 
 - fi lm 

05:25 Koło fortuny 
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 98 s. 8 - serial 
06:55 Coś dla Ciebie odc. 136
07:20 Na sygnale odc. 40 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 35
11:25 Rodzinka.pl odc. 67 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1849 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 120 - serial 
14:00 Podwodna planeta odc. 4 - serial 
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 98 s. 8 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 95 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 68 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 41 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1849 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1850 
 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 33
20:50 M jak miłość odc. 1368 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:50 Za marzenia odc. 8 - serial 
22:50 Zaginiona odc. 7 - serial 
23:55 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 286 s. 14 - serial 
00:50 O mnie się nie martw 
 odc. 98 s. 8 - serial 

05:40 Uwaga! odc. 5288
06:15 Mango - Telezakupy 
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 8 s. 2
07:55 Akademia ogrodnika odc. 8
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2233
10:55 Tu się gotuje! odc. 6 s. 2
11:00 Ukryta prawda odc. 899 - serial 
12:00 Szkoła odc. 551 - serial 
13:00 19+ odc. 252 - serial 
13:30 Szpital odc. 788 - serial 
14:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 12 s. 12 
15:30 Szkoła odc. 552 - serial 
16:30 19+ odc. 253 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 900 - serial 
18:00 Szpital odc. 789 - serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! odc. 5289
20:10 Doradca smaku odc. 29 s. 8
20:15 Na Wspólnej odc. 2666 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 152
21:30 Druga szansa odc. 7 s. 5 - serial 
22:30 Iron Majdan odc. 7
23:30 Kowboje i obcy - western 
02:00 Co za tydzień odc. 846

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 666 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 427 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 428 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 21 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 754 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 145 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 791 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2678 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 837 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3619
16:30 Na ratunek 112 odc. 220 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 210 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2679 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 527 - serial 
20:05 Terminator: Genisys - fi lm 
23:00 Lekcja przetrwania - thriller 
01:40 Więzień labiryntu: Próby ognia 
 - fi lm 

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

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

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

Rok 2029. John Connor wysyła porucznika 
Kyle’a Reese’a do roku 1984, aby uratował jego 
matkę przed śmiercią. Niespodziewany zwrot 
zdarzeń sprawia, że Kyle i Sarah jednoczą siły 
z Terminatorem.

Tommy Wick ma dostarczyć tajemniczą przesyłkę 
szefowi konkurencyjnego gangu. To z pozoru 
rutynowe zadanie, ale wszystko się zmienia, gdy 
grupa uzbrojonych najemników, która chce przejąć 
przesyłkę, zaczyna śledzić Tommy’ego.

„Tajemnicza przesyłka”
(2013r.) TV Puls 20:00

„Terminator: Genisys”
(2015r.) Polsat 20:05



Wtorek, 24 kwietnia 2018

14:45 Korona królów

05:45 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 230 - serial 
07:15 Komisariat odc. 67 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
10:10 Klan odc. 3299
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 55 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 To się opłaca 
12:50 24 godziny w Górach Skalistych 
 - fi lm 
13:45 Elif odc. 231 - serial 
14:45 Korona królów odc. 67 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 32 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3300
18:30 Korona królów odc. 68 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:30 Najdłuższa wojna 
 nowoczesnej Europy - serial 
21:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 8 - serial 
22:35 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 6 - serial 
23:35 Labirynt odc. 1 - serial 
00:45 Komisja morderstw odc. 4 - serial 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1130 - serial 

06:25 Szpital odc. 301 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 20 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 18 

 - serial

09:20 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 578 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 21 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 475 - serial 

14:55 Szpital odc. 302 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 19 

 - serial

16:55 Przepis na życie 

 odc. 9 s. 3 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 8 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 579 - serial 

20:00 Déjà vu - thriller 

22:40 Odwet - fi lm 

00:55 American Horror Story: Asylum 

 odc. 8 s. 2 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 75 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 18 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 19 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 17 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 50 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 51 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 18 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 137 

 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 93

15:00 Detektywi w akcji odc. 138 

 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 104

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 105

18:00 Policjantki i policjanci odc. 400 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 401 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 186 - serial 

21:00 Mściciel - fi lm 

22:55 Eksperyment numer 12 - fi lm 

01:00 STOP Drogówka odc. 175

06:00 To moje życie! odc. 274 s. 3
07:00 Dziesięć przykazań odc. 41 
 - dramat
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 79 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 20 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 25 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 51 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 26 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 21 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 79 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 80 s. 2 - serial 
20:00 Trefny wóz - thriller 
21:30 Szybcy i wściekli - fi lm 
23:55 Angielska robota - fi lm 
02:05 Wikingowie odc. 9 s. 4 - serial 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Wydarzenie aktualne 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Jasne błękitne okna - fi lm 

10:40 Rzecz Polska odc. 8

11:00 Zmiennicy odc. 13 - serial 

12:10 Zmiennicy odc. 14 - serial 

13:15 Studio Kultura - rozmowy 

13:35 Jutro idziemy do kina - dramat 

15:35 Listy naszych czytelników - fi lm 

16:05 Tygodnik kulturalny 

16:55 Dotknięcie ręki - fi lm 

18:40 Ikona - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Gala - Fryderyki 2018 

22:10 Dezerterzy odc. 77

22:50 Dziennik fi lozofa odc. 121

23:00 Rent - musical

01:20 Obok - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 542
07:00 Tońko, czyli legenda 
 o ostatnim baciarze - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 73
08:35 Ukryte skarby odc. 25
09:10 Sława i chwała odc. 6 - serial 
10:20 - fi lm - fi lm 
11:20 Goniec historyczny IPN odc. 2, 
11:55 - fi lm - fi lm 
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 23 
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 73 - serial 
15:10 Afryka - serial 
16:15 Tora i miecz - fi lm 
17:15 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 5 
17:30 Ex libris 
17:55 Janosik odc. 10 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 22 
19:55 Jak było? odc. 7
20:35 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
21:15 Sława i chwała odc. 7 - serial 
22:25 Czego nie mogliśmy wykrzyczeć 
 - fi lm 
23:30 W cieniu nienawiści - fi lm 
01:30 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 73

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 
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 Młodzi Światu 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Festiwal muzyczny Johnny Casha 
14:10 Dziesięć przykazań odc. 70 
 - serial 
14:55 Kartka z kalendarza 
15:00 Święty na każdy dzień 
15:05 „Będę jej głównym Patronem” 
 - Andrzej Bobola 1809 r. - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial 
17:10 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 Listy do Pana Boga - dramat 
23:50 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial 

05:30 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość odc. 1368 - serial 
07:00 Wierzę, szukam, rozmawiam 
 - fi lm 
07:20 Na sygnale odc. 41 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 36
11:25 Rodzinka.pl odc. 68 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1850 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 121 - serial 
14:00 ADHD i ja - fi lm 
14:55 M jak miłość odc. 1368 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:15 Meandry uczuć odc. 96 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 69 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 42 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1850 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1851 
 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 8 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1369 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:55 Gala - Fryderyki 2018 
01:10 Zaginiona odc. 7 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 3 

07:50 Doradca smaku odc. 29 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2234

10:55 Ukryta prawda odc. 900 - serial 

12:00 Szkoła odc. 552 - serial 

13:00 19+ odc. 253 - serial 

13:30 Szpital odc. 789 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 553 - serial 

16:30 19+ odc. 254 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 901 - serial 

18:00 Szpital odc. 790 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5290

20:10 Doradca smaku odc. 30 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2667 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 153

21:30 Diagnoza odc. 10 s. 2 - serial 

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 10 s. 12 

23:30 Superwizjer odc. 1128

00:05 Tu się gotuje! odc. 6 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 667 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 429 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 430 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 22 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 755 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 146 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 712 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2679 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 758 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3620
16:30 Na ratunek 112 odc. 221 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 211 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2680 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 528 - serial 
20:05 Więzień labiryntu: Próby ognia 
 - fi lm 
23:00 Ulice we krwi - fi lm 
01:05 Kochanice króla - melodramat

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

16:55 Na wariackich 
papierach 16:05 Tygodnik kulturalny 08:05 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

11:25 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 19:30 Świat według 
Kiepskich

Thomas był pewien, że ucieczka z labiryntu będzie 
oznaczała wolność dla niego i pozostałych Streferów, 
lecz okazuje się, że tajemnicza organizacja „Dreszcz” 
nie zakończyła eksperymentów. To, co się wydarzyło, 
stanowiło wstęp do Fazy Drugiej – prób ognia. 

W zemście za wymordowanie rodziny policjant zabija 
wielu gangsterów. Jego nielegalne akcje powodują, 
że staje się celem polowania prowadzonego 
zarówno przez wymiar sprawiedliwości, jak i mafi ę.

„Mściciel”
(1989r.) TV 4 21:00

„Więzień labiryntu: Próby ognia”
(2015r.) Polsat 20:05



Środa, 25 kwietnia 2018

18:00 Klan

05:50 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 231 - serial 
07:15 Komisariat odc. 68 - 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. 19 
 - serial 
10:10 Klan odc. 3300
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 23 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 24 godziny nieujarzmionego Nilu 
 - fi lm 
13:45 Elif odc. 232 - serial 
14:45 Korona królów odc. 68 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 33 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3301
18:30 Korona królów odc. 69 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:10 Trzecia połowa odc. 6 - serial 
20:35 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
20:40 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
21:45 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
22:40 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
23:20 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
23:45 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
00:10 Orły Nawałki 

05:20 Ukryta prawda odc. 210 - serial 

06:25 Szpital odc. 302 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 21 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 19 

 - serial

09:20 Przepis na życie odc. 9 s. 3 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 579 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 22 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 476 - serial 

14:55 Szpital odc. 303 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 20 

 - serial

16:55 Przepis na życie odc. 10 s. 3 

 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 9 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 580 - serial 

20:00 Sztanga i cash - komedia 

22:45 Magazyn UEFA 

 Champions League odc. 7

23:50 Bez granic - melodramat

02:30 Moc magii odc. 109

06:00 Detektywi w akcji odc. 76 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 19 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 20 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 18 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 52 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 53 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 19 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 139 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 94

15:00 Detektywi w akcji odc. 140 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 106

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 107

18:00 Policjantki i policjanci odc. 401 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 402 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 187 - serial 

21:00 Cyber-zjawa - fi lm 

23:00 Jerozolima - horror 

01:00 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 1 

06:00 To moje życie! odc. 275 s. 3
07:00 Dziesięć przykazań odc. 42 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 80 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 21 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 26 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 52 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator odc. 1 s. 4 
 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 22 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 80 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 81 s. 2 - serial 
20:00 13. dzielnica - fi lm 
21:30 Skaza - fi lm 
23:45 Everly - fi lm 
01:25 Wikingowie odc. 10 s. 4 - serial 

8:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Dzika muzyka odc. 14

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Dotknięcie ręki - fi lm 

10:45 Rzecz Polska odc. 8

11:00 Zmiennicy odc. 15 - serial 

12:15 Chłopi odc. 1 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

13:30 Stan posiadania - fi lm 

15:30 Pavoncello - nowela 

16:05 Dranie w kinie odc. 25

16:40 Panna Nikt - dramat 

18:35 Urwany wiersz. Zuzanna 

 Ginczanka 1917-1944 - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Lewiatan - dramat 

22:30 Pegaz odc. 70

23:25 Dziennik fi lozofa odc. 122

23:40 Jedna scena odc. 58

00:00 Przypadek Pekosińskiego - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 543
07:00 Tora i miecz - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 74
08:40 Ukryte skarby odc. 24
09:15 Sława i chwała odc. 7 - serial 
10:25 Doceniałam każdy przeżyty dzień 
 - fi lm 
11:20 Spór o historię odc. 56 
12:05 Święta wojna Rosjan - fi lm 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 22 
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 74 - serial 
15:15 Kochana córeczko - fi lm 
16:20 Historia Polski 
17:15 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 8 - serial 
17:50 Janosik odc. 11 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 105 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Sidła strachu - fi lm 
21:25 Miasto z morza odc. 1
22:20 Hotel Polski - fi lm 
23:25 Fotograf Thriller 
01:25 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 74

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 
 odc. 51 - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Teoria ewolucji 
 a współczesna mikrobiologia 
 - fi lm 
13:30 Namiot spotkania - fi lm 
14:00 Listy do Pana Boga - dramat 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Drabina Jakubowa odc. 5 - 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 Strażnik swojego brata - fi lm 

06:00 M jak miłość odc. 1369 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale odc. 42 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 37
11:25 Rodzinka.pl odc. 69 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1851 
 - serial 
12:30 Koło fortuny Rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 122 - serial 
14:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 8 - serial 
14:55 M jak miłość odc. 1369 - serial 
15:45 Mini audycja - KCP 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:15 Meandry uczuć odc. 97 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 70 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 43 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1851 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1852 
 - serial 
20:45 Na dobre i na złe odc. 705 
 - serial 
21:45 Na sygnale odc. 188 - serial 
22:25 Ja cię kocham, a ty z nim 
 - komedia 
00:10 Rodzinka.pl odc. 232 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 3 

07:50 Doradca smaku odc. 30 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2235

10:55 Ukryta prawda odc. 901 - serial 

12:00 Szkoła odc. 553 - serial 

13:00 19+ odc. 254 - serial 

13:30 Szpital odc. 790 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 554 - serial 

16:30 19+ odc. 255 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 902 - serial 

18:00 Szpital odc. 791 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5291

20:10 Doradca smaku odc. 31 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2668 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 154

21:30 Agent - gwiazdy odc. 10 s. 3 

22:30 Kryjówka - fi lm 

00:55 Niezgodna - fi lm 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 668 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 431 
 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy odc. 432 
 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 23 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 756 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 147 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 713 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2680 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 759 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3621
16:30 Na ratunek 112 odc. 222 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 212 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2681 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 176 
 - serial 
20:05 Umów się ze mną. Take me out 
 odc. 8
21:30 Ewa, ugotuj nam to odc. 2
21:40 Top chef odc. 76 
23:05 Studenci - komedia 
01:20 Wolna chata - komedia 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Zmiennicy 13:35 Sensacje XX wieku

19:35 Barwy szczęścia 13:00 19+ 18:00 Pierwsza Miłość

Miasto jest podzielone na dzielnice, a jedna z nich 
została odgrodzona od pozostałych wysokim murem. 
Tu rządzą mafi a i gangi. Jednak gdy gangsterzy 
kradną należącą do rządu broń masowego rażenia, do 
13. dzielnicy zostaje wysłany najlepszy agent, Damien 
Tomaso. 

Kulturysta Daniel wymyśla plan porwania klienta 
siłowni, Victora Kershawa. W akcję wtajemnicza 
dwóch kolegów. Po torturach Kershaw przekazuje 
majątek. Kulturyści pozorują wypadek i zostawiają 
go na pewną śmierć. Milioner uchodzi z życiem. 
Wynajmuje detektywa, by znalazł oprawców.

„Sztanga i cash”
(2013r.) TVN 7 20:00

„13. dzielnica”
(2004r.) TV Puls 20:00
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 temperatura: 21 9 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1030 1028 hPa
 wiatr: 17 16 km/h 
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 temperatura: 19 8 °C
 opady: 0 0 mm
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 wiatr: 32 24 km/h 

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Krokiety z pieczarkami
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
Ciasto naleśnikowe:
250 ml mleka
250 ml gazowanej wody mineralnej
2 jajka
250 g mąki pszennej
pół łyżeczki soli
Farsz:
200 g pieczarek
200 g startych warzyw 
200 g kapusty
ząbek czosnku
sól, pieprz
2 łyżki oleju 
Dodatkowo: 
2 jajka
100 g bułki tartej
100 ml oleju do smażenia

Sposób wykonania:
Cebulę obierz i pokrój w kostkę, ząbek czosnku i pieczarki 

oczyść i drobno pokrój, następnie pokrój kapustę w paski. Na 
oleju podsmaż najpierw cebulę, potem dodaj czosnek. Następnie 
dodaj pieczarki i kapustę oraz starte warzywa i smaż do mo-
mentu wyparowania całej wody. Przypraw solą i pieprzem. Mle-
ko, wodę i jaja wymieszaj, dodaj mąkę i rozprowadź ją tak, by nie 
powstały grudki. Dodaj sól. Na patelni o średnicy 28 cm usmaż 
naleśniki. Farsz wyłóż na naleśniki i zwiń w krokiet. Jajka rozkłóć 
w głębokim talerzu, następnie krokiety obtaczaj w jajku i bułce 
tartej. Smaż na rozgrzanej patelni z olejem, aż do zarumienienia. 

Smacznego!
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Kilka pytań o… 
upadłość konsumencką
PRAWO  Tym razem w cyklu porad prawnych mowa o tym, co 
zrobić, gdy długi nas przerastają

Anna Krawczyk-Koźmińska, 
prowadząca Kancelarię Adwo-
kacką w Wąbrzeźnie (ulica Wol-
ności 4, tel. 663 018 891) w formie 
przystępnych pytań i odpowiedzi 
przybliża Czytelnikom zawiłości 
prawa i problemów z nim zwią-
zanych. 

– Co daje upadłość konsu-
mencka?

– Jest to instytucja, która 
pozwala osobom mocno zadłu-
żonym wydostać się ze spirali 
długów i rozpocząć dalsze życie 
z czystą kartą, jako osoba oddłu-
żona. Często jest to jedyny spo-
sób na to, aby zacząć normalnie 
funkcjonować i uzyskiwać do-
chody, których nie zabierze ta-
kiej zadłużonej osobie komornik. 
Najkrócej mówiąc, jest to forma 
pomocy dla osób całkowicie nie-
wypłacalnych. Warunkiem jest 
jednak popadnięcie w takie tara-
paty bez winy osoby zadłużonej.

– Jakie długi możemy za-
tem umorzyć?

– Praktycznie wszystkie. Nie 
można tylko umorzyć tych, które 
są ściśle określone w ustawie, tj.: 
alimenty; renty z tytułu odszko-
dowania za wywołanie choroby, 
niezdolności do pracy, kalectwa 
lub śmierci; kary grzywny; zo-
bowiązania do wykonania obo-
wiązku naprawienia szkody oraz 
zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę; nawiązki lub świadcze-
nia pieniężne orzeczone przez 
sąd w sprawach karnych; zobo-
wiązania do naprawienia szkody 
wynikającej z przestępstwa lub 
wykroczenia stwierdzonego pra-
womocnym orzeczeniem; dłu-

gi, których upadły umyślnie nie 
ujawnił we wniosku o ogłoszenie 
upadłości, jeżeli wierzyciel nie 
brał udziału w postępowaniu.

– Czy przedsiębiorca, 
który zaprzestał wykonywa-
nia działalności gospodarczej 
może starać się o ogłoszenie 
upadłości konsumenckiej?

– Tak, musi jednak spełnić 
określone warunki. Ale nawet 
w sytuacji, kiedy nie zostały 
one spełnione, to czasem nie 
wszystko jest jeszcze stracone. 
Istnieje możliwość powołania się 
na zasady słuszności i humani-
tarne, dzięki którym będziemy 
mieli szansę udowodnić, że to 
w właśnie w naszym konkret-
nym przypadku, pomimo braku 
zachowania wymogów z ustawy, 
możliwość ogłoszenia wobec nas 
upadłości konsumenckiej nie 
jest wykluczona. Kwestie te są 
jednak bardzo zawiłe i wymagają 
uzasadnienia dostosowanego do 
konkretnego przypadku, dlatego 
też konieczne jest zasięgnięcie 
porady profesjonalisty.

– Ile kosztuje wniosek 
o ogłoszenie upadłości kon-
sumenckiej i gdzie należy go 
złożyć?

– Opłata od wniosku jest 
stała i wynosi 30 zł. Dla miesz-
kańców Wąbrzeźna i pozostałych 
osób z dawnego województwa 
toruńskiego właściwy będzie Sąd 
Rejonowy w Toruniu, V Wydział 
Gospodarczy. Mieszkańcy po-
wiatu rypińskiego i lipnowskiego 
udadzą się do Włocławka.

– Czy taki wniosek może-
my przygotować sami?

JAk WyglądA żyCIe PO uPAdłOśCI kOnsumenCkIeJ?
Zobowiązania objęte postępowaniem upadłościowym przestały istnieć, tzn. 
nie przechodzą na współmałżonka, dzieci, nie zostanie też obciążone wyna-
grodzenie, w przypadku znalezienia pracy. Jeśli osoba upadła postanowi np. 
kupić mieszkanie, będzie to wyłącznie jej własność. Czy będzie miała pro-
blemy z uzyskaniem kredytu czy pożyczki? Może być różnie. Zależy to przede 
wszystkim od oceny zdolności kredytowej. Trzeba się jednak liczyć z tym, że 
w Biurze Informacji Kredytowej będzie widniała informacja o fakcie upadłości 
konsumenckiej. 

– Tak, ale z doświadcze-
nia stanowczo odradzam takie 
rozwiązanie. Wniosek wymaga 
wypełnienia skomplikowane-
go i pełnego różnorodnych ru-
bryk formularza. Sporządzenie 
wniosku, który ma szanse być 
uwzględniony jest bardzo trudne 
i zdecydowanie liczy się tu prak-
tyka i wiedza o tym, czego ocze-
kuje w takim wniosku konkretny 
sąd. Należy pamiętać, że wniosek 
ten ma kluczowe znaczenie dla 
dalszych losów postępowania 
upadłościowego. Dlatego w tym 
wypadku nie warto oszczędzać 
pieniędzy i zainwestować w ho-
norarium adwokata, który zaj-
muje się takimi sprawami i po-
prowadzi nas przez zawiłości 
formalne wniosku, zwiększając 
tym samym możliwość skorzy-
stania przez nas z dobrodziej-
stwa upadłości konsumenckiej, 
czyli umorzenia długów, które 
spędzają nam sen z powiek.

– Jak zatem należy przygo-
tować się do złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości konsu-
menckiej?

– Ważne jest, by mieć świa-
domość, że im rzetelniej i do-
kładniej przygotujemy doku-
menty, na podstawie których 
oprzemy nasz wniosek, tym 
większe będą nasze szanse na 
pozytywne rozstrzygnięcie. Naj-
lepiej przygotować zestawienie 
wszystkich naszych długów, tzn. 
spisać kwoty pożyczek i kredy-
tów jakie zaciągnęliśmy lub które 
zostały nam przyznane, wskazać 
kwotę, jaką udało nam się spła-
cić i wskazać termin, do kiedy 
mieliśmy spłacić dług. W razie 
wątpliwości prawnik doradzi, co 
jeszcze będzie konieczne. Nale-
ży również wskazać, co wchodzi 
w skład naszego majątku i jaką 
przedstawia wartość. 

Anna Krawczyk-Koźmińska
fot. pixabay/ilustracyjne

Spirala zadłużenia 
– jak znaleźć wyjście?
Fundacja „Zaradni” z Zamościa zajmuje się propa-
gowaniem wiedzy ekonomicznej i pomocą dla osób, 
które borykają się z problemem nadmiernego zadłu-
żenia. Jej eksperci opracowali poradnik, który można 
bezpłatnie pobrać ze strony fundacjazaradni.pl.

Finanse

To normalne, że kupujemy 
mieszkania, domy i samocho-
dy za pożyczki, które spłacamy 
przez 20-30 lat. Jeszcze częściej 
kredyt czy pożyczka pomagają 
sfinansować potrzeby o mniejszej 
wartości – nowy sprzęt AGD, wa-
kacje czy remont. Kredyt nie jest 
niczym złym pod warunkiem, że 
jest zaciągany na miarę naszych 
możliwości finansowych. Nieste-
ty, wielu z nas ma tendencję do 
brania zbyt dużej liczby zobowią-
zań finansowych w jednym czasie 
lub zaciągania pożyczek o zbyt 
dużej wartości. Takie nierozsądne 
decyzje finansowe mogą skoń-
czyć się wpadnięciem w spiralę 
zadłużenia. 

Pierwszy sygnał ostrzegaw-
czy pojawia się wtedy, gdy suma 
zobowiązań z tytułu rat zaczyna 
przekraczać 50 procent naszych 
dochodów. To bardzo niebezpiecz-
ne dla domowego budżetu. Spira-
la zadłużenia to nic innego jak sy-
tuacja nadmiernego zadłużenia, 
w której dłużnik nie jest w stanie 
spłacać swoich zobowiązań. Ale 
skąd mamy wiedzieć, że przesta-
liśmy być tylko kredytobiorcami 
i wpadamy w spiralę zadłużenia? 
Dla spirali zadłużenia charakte-
rystyczna jest tendencja do za-
ciągania kolejnych zobowiązań na 
pokrycie spłaty tych poprzednich. 
Właśnie wtedy zaczyna się błęd-
ne koło, ponieważ dług zaczyna 
rosnąć w lawinowym tempie. Po-
życzka, nawet najtańsza, kosztu-
je. Próbując spłacić jeden kredyt 
i zaciągając kolejny, powiększamy 
dług o koszt kredytu pobranego 
na spłatę poprzednich. Spirala za-
dłużenia to pułapka, która kończy 
się dla kredytobiorcy nierzadko 
kilkunastoma zobowiązaniami 
w różnych bankach i firmach po-
życzkowych. Do tych ostatnich 
ofiara pętli zadłużenia zwraca się 
z reguły wtedy, gdy tradycyjne 
banki nie chcą już udzielić jej kre-
dytu. Problem w tym, że oferta 

firm parabankowych jest zazwy-
czaj dużo droższa, co powiększa 
sumę długu o kolejne wysokie 
koszty nowej pożyczki.

Kumulowanie się długów 
sprawia, że pożyczkobiorca za-
czyna tracić wiarę, iż jest zdolny 
spłacić swoje zobowiązania. Nie 
widzi rozwiązania tej sytuacji. 
Często przestaje płacić które-
kolwiek ze swoich zobowiązań. 
Dłużnik otrzymuje kolejne mo-
nity, wezwania do zapłaty i tele-
fony. Skutkiem tego niespłacone 
kredyty trafiają do windykacji. 
Z firmą windykacyjną dłużnik 
może jeszcze negocjować spłatę 
swoich długów. Kiedy dług trafia 
do komornika, powiększa się on 
o koszty egzekucji komorniczej. 
W zetknięciu z firmą windyka-
cyjną dłużnik może negocjować 
spłatę swoich długów. Komornik 
za to konsekwentnie korzysta ze 
swoich uprawnień, zajmując ma-
jątek dłużnika, może go pozba-
wić wszelkiej własności włącznie 
z domem. Kredytobiorca staje się 
bankrutem. Spirala zadłużenia 
ma jeszcze jeden, pozafinansowy 
aspekt – wymiar psychologicz-
ny. Roszczenia wierzycieli, brak 
perspektywy na spłatę długu – 
to wszystko staje się poważnym 
obciążeniem psychicznym. Dług 
przekłada się również na relacje 
z rodziną i może mieć katastrofal-
ne skutki dla jej funkcjonowania 
i przyszłości. Dług staje się cięża-
rem finansowym i psychicznym, 
przyczyną życiowych dramatów. 

mapa wyjścia
Budowę mapy wyjścia z za-

dłużenia zacznij od dokładnego 
policzenia wszystkich przycho-
dów. To pieniądze z pensji, nie-
oficjalnych prac dodatkowych, 
zasiłków, renty, emerytury czy 
innych form pomocy społecznej. 
Jeśli pracujesz sezonowo albo 
są miesiące, kiedy masz więcej 
pieniędzy, uwzględnij to w wy-
liczeniach. Następnie policz, jak 
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– Jaki jest cel Pikniku ?
– Chcemy z jednej strony 

przybliżyć mieszkańcom Torunia 
i regionu nasze inicjatywy edu-
kacyjne. Mamy tu przecież szkołę 
wyższą – Kolegium Jagiellońskie, 
szkołę średnią – Liceum Jagiel-
lońskie i naszą nową propozycję 
– Szkołę Podstawową CAMBRIDGE 
ACADEMY. Działa tutaj również 
prowadzona wspólnie z zaprzyjaź-
nionym uniwersytetem chińskim 
placówka propagująca naukę języ-
ka i kulturę tego kraju – Confucius 
Classroom. Chcemy zatem przy-
bliżyć nowe oferty edukacyjne 
z jakimi wychodzą w perspekty-
wie nowego roku szkolnego i aka-
demickiego te instytucje.

Z drugiej strony chcemy tak-
że stworzyć możliwość poznania 
naszego ośrodka edukacyjnego. 
Będzie można obejrzeć nasz wspa-
niały obiekt, zapoznać się z jego 
wyposażeniem, spotkać z aktual-
nymi studentami i uczniami aby 
dowiedzieć się, jak czują się w na-
szych szkołach.

W końcu wreszcie będzie oka-
zja do fajnej  rodzinnej zabawy. 

Przygotowaliśmy wiele atrakcji.
– No właśnie, czego mogą 

spodziewać się ci, którzy zdecy-
dują się odwiedzić Wasz obiekt 
w sobotę ?

– Zacznę może od części chiń-
skiej. Będzie więc można obejrzeć 
i posłuchać programów artystycz-
nych, przygotowanych przez oso-
by uczestniczące w kursach języ-
ka chińskiego. Obejrzymy taniec 
smoka – takiego prawdziwego, 
chińskiego smoka – będzie też 
możliwość uczestniczenia w lekcji 
pokazowej j. chińskiego.

Przygotowaliśmy też poka-
zy „wybuchowych” doświadczeń 
chemicznych. Jeśli pogoda nam 
dopisze – na co mamy nadzie-
ję – będzie możliwość relaksu na 
zielonej trawie. Będą przekąski dla 
wszystkich no i możliwość skorzy-
stania z fotobudki. Do tego wiele 
konkursów z nagrodami. Tutaj 
najważniejszą będzie możliwość 
wygrania uczestnictwa w jedno-
rocznym kursie języka chińskiego 
– jedno miejsce będzie dla osoby 
dorosłej, jedno dla osoby w wieku 
szkolnym. Zatem będzie to wielka 

szansa na przeżycie niezwykłej 
przygody edukacyjnej. 

Oczywiście nie zapomnieli-
śmy o najmłodszych uczestnikach. 
Specjalnie na tę okazję przygoto-
waliśmy liczne konkursy i zabawy 
dla dzieci i ich rodziców. 

– To rzeczywiście duża daw-
ka emocji.

– Zaczynamy o godz. 12:00. 
Piknik potrwa do 15:00, więc bę-
dzie bardzo intensywna zabawa. 
Będzie także możliwość zapo-
znania się ze szczegółową ofertą 
Kolegium Jagiellońskiego, Liceum 
Jagiellońskiego i Confucius Clas-
sroom. A zwłaszcza naszej naj-
nowszej propozycji – Szkoły Pod-
stawowej CAMBRIDGE ACADEMY. 
To wyjątkowa placówka w skali 
Torunia i regionu, będzie zatem 
niepowtarzalna okazja by bliżej 
zetknąć się z tym projektem. Pod-
czas pikniku będzie można zapisać 
się do naszego Liceum oraz Szkoły 
Podstawowej.

Serdecznie zapraszamy w so-
botę 21 kwietnia, od godz. 12.00 
na ul. Jęczmienną 23. To będzie na 
pewno dobrze spędzony czas.

UWaGa! 
21 kwietnia piknik 

naukowy w toruniu
KoNKurs  W sobotę 21 kwietnia odbędzie się piknik rodzin-
ny organizowany w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 23 wspól-
nie przez: Kolegium Jagiellońskie – Toruńską Szkołę Wyższą, 
Liceum Jagiellońskie, Szkołę Podstawową CAMBRIDGE ACA-
DEMY oraz Confucius Classroom. O szczegóły pytamy orga-
nizatorkę tego przedsięwzięcia Martę Bloch.

duże są twoje zobowiązania z ty-
tułu rachunków. Osobno policz 
wartość wszystkich rat kredy-
tów i pożyczek, upewnij się, jak 
dużą sumę pożyczyłeś. Ile zosta-
ło ci łącznie pieniędzy do spłaty. 
Pamiętaj, aby wyliczenia zrobić 
sumiennie i uczciwie, bez pomi-
jania jakichkolwiek wydatków. Je-
śli masz karty kredytowe lub de-
betowe, najlepiej zlikwiduj je, by 
pozbyć się pokusy brania łatwych 
pieniędzy na kredyt. Dzięki temu 
unikniesz robienia zakupów rze-
czy i usług, na które cię nie stać. 

Policzyłeś już wydatki i przy-
chody. Wiesz, jak duże masz raty 
długów. Teraz sprawdź, na co wy-
dajesz swoje pieniądze. Zbieraj 
wszystkie rachunki i paragony. 
Potem pogrupuj je w oddziel-
ne kategorie. Możesz to robić za 
pomocą arkusza kalkulacyjne-
go w komputerze, ale wystarczy 
również zwykła kartka papieru. 
Wypisz dokładnie każdy zakup 
i zsumuj kategorie, dzięki temu 
dowiesz się dokładnie, ile wyda-
jesz na jedzenie, ubrania, opła-
ty, benzynę, transport, używki 
(papierosy, alkohol) i na wydatki 
okazjonalne (urodziny, imieniny 
i święta generują duże koszty). 
Dzięki temu dokładnie dowiesz 
się, na co przeznaczasz pieniądze 
i z czego możesz zrezygnować, 
żeby zacząć gromadzić oszczęd-
ności, które pomogą ci w spłacie 
długów. Nawet przy bardzo ma-
łym budżecie postaraj się odłożyć 
niewielką sumę, którą będziesz 
traktował jako oszczędności (już 
kilkadziesiąt złotych miesięcznie 
daje w skali roku kilkaset). 

Gdy wiesz już, na co wydajesz 
pieniądze, i znalazłeś możliwe 
pola oszczędności, nadszedł czas, 
żebyś w sposób konsekwentny 
i zdyscyplinowany zaczął robić 
oszczędności pozwalające spłacić 
długi. Dla każdej ze stworzonych 
wcześniej kategorii przyjmij mak-
symalne limity wydatków. Nie 
zaprzestawaj ich liczenia w trak-
cie miesiąca, aby nie przekroczyć 
owych granic. Łatwiej jest kontro-
lować wydatki, jeśli przed zakupa-
mi przygotujesz sobie ich listę. Je-
śli boisz się, że ona nie wystarczy, 
przygotuj przed zakupami taką 
ilość pieniędzy, która pozwoli ci 
na zrobienie wyłącznie zaplano-
wanych zakupów. Korzystaj z pro-
mocji, ale nie daj się nabrać na 
reklamę - zawsze sprawdzaj czy 
deklarowane ceny istotnie są tak 
atrakcyjne, jak zapewnia sprze-
dawca lub przekonuje oferta. 

Co spłacić najpierw?
Gdy sytuacja z zadłużeniem 

zaczyna ci się wymykać spod 
kontroli, powinieneś ustalić prio-
rytety. Zastanów się, które kre-
dyty i zobowiązania należy płacić 
w pierwszej kolejności, a spłata 
których może chwilę zaczekać. 
Jeszcze raz przejrzyj listę swo-
ich kredytów, którą stworzyłeś 
w poprzednim kroku. Ułóż je 
w kolejności od najwyżej do naj-

niżej oprocentowanego. To rów-
nież właściwa kolejność spłaty. 
Z reguły na pierwszy ogień idą 
długi z kart kredytowych, które 
są dość wysoko oprocentowane 
(zwłaszcza, że w tym przypadku 
odsetki karne są dość dolegliwe). 
W przypadku długów o zbliżonym 
oprocentowaniu, w pierwszej 
kolejności pomyśl o spłacie tych 
o mniejszej wartości. Długi z ty-
tułu kredytów i pożyczek traktuj 
priorytetowo. Spłacaj je w pierw-
szej kolejności. Jeśli nie stać cię na 
spłatę któregoś ze zobowiązań, 
nie unikaj problemu. Przedstaw 
bankowi sytuację. Wyjaśnij, jakich 
wpłat jesteś wstanie dokonywać, 
poproś o obniżenie rat. 

Nie bój się kontaktu 
z windykacją
Gdy twoje długi w całości lub 

części już trafiły do windykacji, 
nie unikaj problemu. Koniecz-
nie musisz ten punkt włączyć do 
swojej mapy wyjścia z zadłużenia. 
Pamiętaj, że egzekucja komorni-
cza, która czeka cię, jeśli będziesz 
unikał kontaktu z windykatorem, 
jest najdroższą formą zwrotu dłu-
gu. Dlatego jeśli dzwoni do ciebie 
firma windykacyjna lub wysyła 
listy z wezwaniem do zapłaty, 
przygotuj plan rozmowy. Pomo-
gą ci w tym wcześniej przygoto-
wane wyliczenia twoich długów 
i przychodów. Przedstaw je do-
kładnie windykatorowi. Powiedz 
mu, jakie masz obecnie możliwo-
ści spłaty. Zaznacz, jakie działania 
jesteś w stanie podjąć, żeby przy-
spieszyć spłatę długu. Wypytaj 
dokładnie windykatora o przed-
stawienie możliwych udogodnień 
z jego strony (np.: wstrzymanie 
naliczania odsetek, umorzenie 
części bądź całości dotychczaso-
wych odsetek, rozłożenie długu 
na mniejsze raty). Negocjuj moż-
liwe formy ułatwienia ci spłaty.

Windykator 
to nie komornik 
Rozmowie o długach zawsze 

towarzyszy wielki stres, a zwykle 
także duży niepokój, szczególnie 
po stronie dłużnika. Dlatego warto 
pamiętać, że windykator nie chce 
nas zastraszyć. Dużo ważniejsze 
jest dla niego poznanie naszej 
sytuacji i skali problemów finan-
sowych, w jakie popadliśmy. Słu-
ży to wypracowaniu takiego sys-
temu spłaty zobowiązania, żeby 
dłużnik był w stanie sobie z nim 
poradzić, a firma windykacyjna 
powoli zaczęła odzyskiwać należ-
ność. Wiele osób unika kontaktu 
z windykatorem, bo nie odróżnia 
go od komornika. Dlatego pamię-
taj: windykator nie może niczego 
kazać, ani nie może ci niczego za-
brać. Może zaproponować wspól-
ne rozwiązanie problemu. Nato-
miast komornik może zająć twoją 
własność, nie wyłączając domu 
czy mieszkania. Poza tym egze-
kucja komornicza jest obciążona 
kosztownymi opłatami. 

fundacjazaradni.pl
fot. pixabay/ilustracyjne

Nasz tygodnik jest patronem tego przedsięwzięcia. Dzięki temu nasi Czytelnicy 
mogą wziąć udział w losowaniu nagród w postaci darmowych kursów języka chiń-
skiego – rocznego kursu dla osób do 15. roku życia i semestralnego kursu dla osób 
powyżej 16 lat. Żeby zostać laureatem należy wyciąć zamieszczony poniżej kupon 
i przekazać go organizatorom podczas pikniku. Zachęcamy do zabawy i życzymy 
powodzenia! 

WygraJ roCzNy Kurs JęzyKa ChińsKiego
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kolorowanki dla dzieci
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– Chcemy przybliżyć naszą 
szkołę gimnazjalistom, którzy już 
wkrótce będą wybierać dalszą dro-
gę kształcenia – mówi dyrektor 
Bogdan Oskwarek. – Staramy się, 
aby nie było to tylko zwyczajne 
zwiedzanie naszej placówki, leczy 
by młodzież mogła u nas spędzić 
czas atrakcyjnie. Promocja szkol-
nictwa zawodowego daje takie 
możliwości. Zaplanowaliśmy m.in.  
pokaz kulinarny szefa kuchni, po-
kaz symulatorów (dachowania, 
zderzeń, wagi przeciążeniowe)
j, atrakcje motoryzacyjne (bolid, 
quady), pokaz mechatroniczny 
(m.in. działanie drukarki 3D, dro-
ny), prezentacje multimedialne, 

mini wykłady przedstawicieli firm. 
Nie zabraknie oczywiście prezen-
tacji zainteresowań i osiągnięć 
naszych uczniów, a także konkur-
sów z nagrodami. Na zakończenie, 
wśród uczestników Dnia Techniki, 
zostanie wylosowany tablet, któ-
ry podobnie jak w ubiegłym roku, 
stanowi główną nagrodę – wylicza 
dyrektor Oskwarek.

Imprezą towarzyszącą będą 
Targi Pracy dla uczniów. 

– To umożliwia młodym lu-
dziom bezpośrednie spotkanie 
z pracodawcami i firmami rekru-
tacyjnymi. Dzięki temu uczniowie 
będą mogli poznać nowości i tren-
dy na rynku pracy oraz dowiedzieć 

się, jakie są wymagania pracodaw-
ców wobec potencjalnych pracow-
ników - opisuje dyrektor Zespołu 
Szkół. - Chcemy propagować wśród 
uczniów szkół gimnazjalnych atrak-
cyjność kształcenia zawodowego, 
dostosowanego do oczekiwań pra-
codawców – podsumowuje.

Szkolne Targi Pracy są częścią 
projektu pn. Kształcenie zawo-
dowe w Powiecie Golubsko-Do-
brzyńskim, który jest realizowany 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego  Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego na lata 2014 
– 2020.

(krzan)
fot. nadesłane

Częścią złazu była także gra 
miejska, podczas której 150 partoli 
przemierzało toruńską starówkę 
w poszukiwaniu miejsc zaznaczo-
nych na fotografiach. Kulminacją 
imprezy było spotkanie w Cen-
trum Targowym Park w Toruniu. 
W jego trakcie zapłonęło sym-
boliczne ognisko i rozpoczął się 
koncert harcerskich zespołów. 
Marszałek Piotr Całbecki oraz 
przewodniczący sejmiku Ryszard 
Bober wręczyli przedstawicielom 
hufców pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody dla najlepszych patroli 
uczestniczących w grze miejskiej. 
Po występie harcerskiego zespołu 
„Wołosatki” złaz zakończył har-
cerski krąg z udziałem wszystkich 
uczestników i gości.

Przypominamy, że samo-
rząd województwa od lat syste-

matycznie wspiera działalność 
ruchu harcerskiego w regionie. 
W ostatnim czasie marszałkow-
skie wsparcie trafiło między inny-
mi do Brodnicy, gdzie zmoderni-
zowano kamienicę przy ulicy nad 
Drwęcą 30, do której wprowadził 
się hufiec Związku Harcerstwa 
Polskiego. Kujawsko-Pomorska 
Chorągiew ZHP uzyskała środki 
z RPO na startujący w tym roku 
projekt „Harcownie – metodyka 
harcerska wsparciem dla rodziny”, 
adresowany do dzieci i młodych 
ludzi zagrożonych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznych oraz 
ich rodziców. Dwie „Harcownie” 
powstały w Golubiu-Dobrzyniu 
i gminie Ciechocin. 

(red)
fot. ZHP, 

Urząd Marszałkowski

Blisko 2,5 tysiąca harcerzy 
z całego regionu uczestniczyło 
w Jubileuszowym Złazie Harcer-
stwa Kujaw i Pomorza, który od-
był się  sobotę w Toruniu. Z Huf-
ca ZHP Golub-Dobrzyń w złazie 
wzięły udział drużyny z: Golu-
bia-Dobrzynia, Wielkich Radowisk 
oraz z Lisewa i Wrock.

– Podczas wielkiego har-
cerskiego złazu uczcimy 100. 
rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, będziemy też 
świętować rocznicę powstania 
harcerstwa na naszych ziemiach 
– mówił marszałek Piotr Cał-
becki. – Inaugurujemy również 
publiczną zbiórkę pieniędzy na 
budowę pomnika Pamięci Ofiar 
Zbrodni Pomorskiej 1939, w którą 
zaangażowali się harcerze. 

Impreza rozpoczęła się uro-

czystym apelem, podczas którego 
marszałek Piotr Całbecki przeka-
zał harcerzom chusty w barwach 
województwa. Odbyła się też ofi-
cjalna inauguracja zbiórki środ-
ków na budowę pomnika Pamięci 
Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939, 
podczas której druhny i druhowie 
z regionu oraz Chorągwi Gdań-
skiej ZHP odebrali puszki na datki 
oraz identyfikatory. 

Przy ulicy Uniwersyteckiej, 
czyli w miejscu, gdzie w paździer-
niku stanie pomnik Pomorzan, 
marszałek Całbecki przekazał 
młodym ludziom 400 woreczków, 
do których druhowie zbiorą zie-
mię ze wszystkich miejsc maso-
wych rozstrzeliwań i masowych 
pochówków w naszym regionie 
oraz województwie pomorskim. 
Ziemia ta zostanie wmurowana 

w przyszły monument. Pierwsza 
kwesta z udziałem marszałka 
i harcerzy odbyła się na toruńskiej 
starówce tuż po apelu. Harcerze 
z golubskiego hufca zbiórkę zor-
ganizują w naszym powiecie już 
niebawem, w czasie gry miejskiej 
w Golubiu-Dobrzyniu 12 maja. 

– W ten sposób chcemy mło-
dych ludzi zapoznać z historią 
– dodaje Szymon Wiśniewski, 
komendant Hufca ZHP w Golu-
biu-Dobrzyniu. – Pomnik pa-
mięci ofiar Zbrodni Pomorskiej 
ma stanąć w październiku przy 
ulicy Uniwersyteckiej w Toruniu. 
Mieszkańcy naszego powiatu tak-
że zginęli jesienią 1939 roku. Za-
mordowano ich między innymi 
w Łopatkach pod Wąbrzeźnem 
czy też w „Domu Kaźni” w Rypinie 
i lasach skrwileńskich. 

Kowalewo Pomorskie 

Dzień Techniki po raz trzeci
24 kwietnia można zajrzeć do Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim na Dzień 
Techniki, połączony ze Szkolnymi Targami Pracy.

Harcerze u marszałka
REGION  W sobotę kilkudziesięciu harcerzy z Hufca ZHP Golub-Dobrzyń wzięło udział w Jubileuszo-
wym Złazie Harcerstwa Kujaw i Pomorzu w Toruniu. Skauci uczestniczyli w uroczystym apelu, który 
rozpoczął publiczną zbiórkę pieniędzy na budowę pomnika pomordowanych Pomorzan. Harcerzy do 
Torunia zaprosił marszałek województwa

Harcerze uczestniczyli w grze miejskiej po toruńskiej starówce
Uroczysty apel inaugurujący publiczną zbiórkę pieniędzy na pomniku upamiętniający 
ludzi wydarzenia z jesieni 1939 roku
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Było i jest

Golub na starej 
fotografii
Tym razem w ramach prezentacji dawnych pocz-
tówek z cyklu „Było i jest” pokazujemy widokówkę 
ukazującą zabytki Golubia. Pocztówka została wy-
dana najprawdopodobniej tuż przed wybuchem 
I wojny światowej w 1914 roku. 

Widokówka składa się 
z siedmiu fotografii. Na górze 
widzimy panoramę miasta ze 
wzgórza zamkowego. Niżej, po 
lewej stronie, widać zamek oraz 
przejście graniczne. Stoją na 
nim niemieccy pogranicznicy. 

Na widokówce są również 
widoczne dwa kościoły – kato-
licki, wybudowany w średnio-
wieczu, oraz ewangelicki, po-
wstały na przełomie XIX i XX 
wieku. Na samym dole ukazany 
jest dworzec kolejowy powstały 

w 1900 roku oraz golubski ry-
nek. 

Prosimy mieszkańców mia-
sta i okolic, którzy dysponują 
starymi fotografiami o kontakt 
z naszą redakcją. Chcieliby-
śmy zaprezentować stare zdję-
cia oraz pocztówki na łamach 
tygodnika. Prosimy o kontakt 
w siedzibie naszej redakcji lub 
drogą telefoniczną pod nume-
rem 608154720 i elektroniczną 
s.wisniewski@wpr.info.pl

Tekst i fot. (szyw)

Szkołę w Dobrzyniu utrzy-
mywała gmina wraz z sąsied-
nią wsią Białkowo. Petrow 
uważał, że szkoła mogła po-
wstać jeszcze przed 1830 ro-

kiem. Roczne wydatki na 
placówkę wynosiły 322 ruble. 
Z tego większość pochłaniało 
wynagrodzenie nauczycie-
la. 50 rubli przeznaczano na 

materiały piśmienne, 10 na 
ogród. W nauce czytania uży-
wano metody dźwiękowej. To 
najstarsza z metod, stosowa-
na na świecie od XVI wieku. 
Wyrazy rozkładano na głoski, 
wyjaśniano jak je wymawiać 
i zapisywać, a następnie po-
nownie skąpano w całość. Za-
bawnie opisano znaczenie na-
uki śpiewu w szkole:

– Śpiew chóralny ma tak-
że miejsce i da Bóg, że ryczenie 
i beczenie z czasem wyruguje 
z kościoła. 

Szkoła była liczna. Uczęsz-
czało do niej ok. 150 dzieci. 
W większości byli to katolicy. 
Dzieci żydowskie uczyły się 
w miejscowych chederach. 
Niestety tamtejsi nauczycie-

le nie byli zbyt wykształceni. 
Ograniczali się do nauki mo-
dlitw oraz podstaw czytania 
i pisania. Petrow bardzo nisko 
cenił sobie pracę nauczycieli 
w chederach:

– Ci zamiast rozświetlać 
główki dzieciom żydowskim, 
paczą ich pojęcia i wywołują 
fanatyzm, jaki zostaje u nich 
na całe życie względem go-
jów (chrześcijan). Gdyby dzieci 
żydowskie uczyły się razem 
z chrześcijańskimi poznałyby 
się wzajemnie, nauczyły się 
kochać i szanować. Znikłby 
fanatyzm i z czasem Żyd nie 
byłby postrachem goja.

To piękne słowa, których 
niestety do 1939 roku nie uda-
ło się wprowadzić w życie. 

W Dobrzyniu istniało ok. 10 
chederów. Bogatsi i światlejsi 
Żydzi wysyłali dzieci do szko-
ły w sąsiednim Golubiu.

Problemem było bardzo 
słabe czytelnictwo. W więk-
szości domów znaleźć moż-
na było tylko modlitewniki 
i kalendarze. w tych drugich 
umieszczano oprócz samego 
kalendarza także opowiada-
nia, ciekawostki o świecie itd.

Musiał znaleźć się ktoś, kto 
uczyni z czytelnictwa biznes. 
Tym kimś był pan Sokołowski, 
który założył w Dobrzyniu 
agenturę Warszawskiej Spół-
ki Koportacyjnej. W mieście 
wzrosła liczba prenumerat 
różnych czasopism.

(pw), fot. ilustracyjne

Oświatowe dylematy
XIX wIek  Już w XIX wieku w Dobrzyniu dbano o oświatę. Świadczą o tym dane pozostawione 
przez miejscowego badacza Aleksandra Petrowa, jeszcze w 1877 roku

R E K L A M A
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Skrzydlaci przyjaciele
CIEKAWOSTKI  Przylot bocianów zwiastuje wiosnę, a ich obecność przy gospodarstwie była powo-
dem do dumy i symbolem szczęścia. Nasi przodkowie bardzo szanowali bociany i nikt nie ośmielił 
się zrobić im krzywdy

R E K L A M A

Kiedy bocian wybrał drze-
wo lub dach w gospodarstwie na 
miejsce gniazdowania, gospoda-
rze byli dumni. Aby ptak nie stre-
sował się, gospodarz i gospodyni 
podczas prac na podwórzu za-
chowywali maksymalną ciszę. Rą-
banie drewna przenoszono gdzieś 
za stodołę, by widok siekiery nie 
stresował bociana. Do momentu 
wylęgu młodych w dobrym to-
nie było nawet niespoglądanie na 
gniazdujące ptaki. Zabójstwo bo-
ciana traktowano gorzej niż mor-

derstwo. Był to grzech śmiertel-
ny, którego żadna pokuta i żal nie 
mogły zmazać aż do końca życia.

Gospodarz zachęcał bocia-
ny do wybrania jego gospodar-
stwa jako domu. W tym celu na 
drewniane, stare koło od wozu 
umieszczał chałupy. Do koła 
przywiązywał odwrócone brony. 
Przestrzegano, by tak przygoto-
wany zalążek gniazda pochylać 
w kierunku zachodu. Nie krył się 
za tym żaden zabobon. Chodziło 
o to, że w Polsce zazwyczaj wie-

ją zachodnie wiatry i mogłyby 
z łatwością strącić gniazdo z da-
chu. Bardzo ważne, by do zaląż-
ka gniazda przywiązać kawałek 
czerwonego sukna. Miało to wa-
bić ptaki. W niektórych regionach 
kraju zamiast czerwonej tasiemki 
wieszano odblaskowe świecideł-
ka.

Od wieków istniał przesąd 
mówiący o tym, że pierwsze zo-
baczenie bociana na wiosnę, gdy 
jest on w locie, zwiastowało szczę-
ście. Bocian stojący lub siedzący 
był zapowiedzią pecha. Bociany 
miały być dla naszych przodków 
miernikiem moralności gospo-
darzy. Jeśli ktoś w gospodarstwie 
popełnił haniebny czyn, wówczas 
ptaki opuszczały gniazdo i już 
nigdy więcej nie wracały. Pecha 
i zły omen stanowiło zrzucanie 
nieżywych, młodych bocianów 
z gniazda.

Pochodzenie bocianów tłu-
maczono również dość ciekawie. 
Uważano, że stworzył je Jezus, 
który przechadzając się po Galilei, 
zobaczył na polu kosiarzy. Gdy 
pozdrowił ich, oni nie odpowie-
dzieli. Za karę zostali przemienie-
ni w bociany i do dziś muszą cho-

dzić po łąkach. Podobną historię 
znalazł na swojej drodze polski 
etnograf Oskar Kolberg. Według 
jego wersji Bóg miał stworzyć 
płazy, ale nie spodobały mu się. 
Zabrał wszystkie do jednego wora 
i nakazał człowiekowi wyrzucić 
je do morza. Ciekawski człowiek 
rozwiązał wór, a płazy wydostały 
się na świat. Za karę Bóg zmienił 
człowieka w bociana i dał mu za-
danie opanowania płazów i wszel-
kiego robactwa.

Kiedy przyjdzie kres lata bo-
ciany rozpoczną zbierać się na 
tzw. sejmiki. W niektórych re-
gionach Polski wierzono, że stary 
bocian, ostatni raz opuszczający 
kraj nad Wisłą, zagląda przez okno 
do chaty, by pożegnać się z go-
spodarzem. Niezwykle ciekawie 
tłumaczono sobie to dokąd odla-
tują poczciwe boćki. Na polskiej 
wsi przed 200-300 laty nieliczni 
znali geografię. Wiedza o świe-
cie najczęściej ograniczała się do 
najbliższej okolicy, względnie po-
wiatu. Nasz lud wyobrażał sobie 
zatem, że bociany odlatują dale-
ko za południowe morze, gdzie 
zamieniają się w ludzi. To zabo-
bon pochodzący jeszcze z czasów 

przed chrystianizacją naszych 
ziem. Bociana traktowano nie-
mal jak człowieka lub półczłowie-
ka. Wierzono, że rozumie ludzką 
mowę, a nawet płacze rzewnymi 
łzami. Klekot odbierano jako mo-
dlitwę. Również fakt, że wiążą się 
na całe życie był bardzo podobny 
do ówczesnych zachowań ludu.

 Wraz z bocianami w Polsce 
pojawiały się jaskółki. Niektórzy 
wierzyli, że drobne ptaki same 
nie mają siły dolecieć „zza mórz”, 
dlatego wędrowały na skrzydłach 
lub ogonach bocianów. Gniaz-
da jaskółek również traktowano 
z czcią, ale tylko te znajdujące 
się w kominach lub pod strzechą. 
Zakazywano patrzenia się na wla-
tujące i wylatujące z gniazd ptaki. 
Rozgniewane ptaki mogły „upu-
ścić swój pomiot” na oko widza, 
pozbawiając go wzroku. Zepsucie 
gniazda jaskółek groziło pojawie-
niem się na twarzy piegów. Złapa-
nie jaskółki oznaczało pojawienie 
się na twarzy strupów. Jeśli uczy-
niła to ciężarna kobieta, wówczas 
na twarzy dziecka pojawiał się 
ogniopiór, czyli wysypka.

(pw)
fot. internet

Nietypowy zwyczaj 
Bardzo ciekawy i zapomniany zwyczaj panował 
w naszych okolicach w okresie Wielkiego Postu. 
Nie lubiły go tylko gospodynie, ponieważ wiązał 
się z ... tłuczeniem garnków.

Ciekawostki

Półpoście, czyli połowa po-
stu, było okazją do niewinnych 
psot. Zwyczajem było, by tego 
dnia tłuc stare garnki o drzwi 
w kuchni. Zwyczaj wziął się od 
tego, że jeszcze w średniowieczu 
ludzie bardzo szanowali Wielki 
Post. Nie dość, że jedli mało, to 
istniał okres tzw. suchotów, gdy 
nie jedzono niczego gotowanego. 

Skoro nie było potrzeba go-
tować, to i garnki były niepo-
trzebne. Stare i niepotrzebne 
naczynia tłuczono, by przepę-

dzić suchoty. Zwyczaj półpostu 
był silny na całym Mazowszu. 
W Warszawie zaczął zanikać 
w latach 20. XIX wieku. Pozostał 
jeszcze na prowincji.

Do dziś półpoście pozostało 
w zwyczaju już tylko w okoli-
cach Płocka. Niestety, ciekawa 
tradycja przemieniła się w wan-
dalizm. Dziś półpoście oznacza 
dewastowanie ogrodzeń, wyry-
wanie bramek, zamalowywanie 
okien itd.

(pw)

Koza za przemyt
Przemytem trudniło się wielu mieszkańców okolic 
Dobrzynia. Gdy łapano ich na gorącym uczynku, 
odsyłano najpierw do komory celnej, a potem do 
aresztu – kozy w Lipnie.

Ciekawostki

Za przemyt zasądzano 
przeważnie grzywnę. Dla wła-
dzy było to tanie rozwiązanie. 
Przemytnik nie siedział na 
garnuszku państwa w aresz-
cie, a państwo miało przynaj-
mniej zysk w postaci grzyw-
ny. Jeśli jednak przemytnik 
udowodnił, za sprawą pisma 
od wójta, że jest ubogi i nie 

stać go na zapłatę – trafiał do 
aresztu w Lipnie. 

Tu mieściła się koza, w któ-
rej jeden dzień odsiadki ozna-
czał 75 kopiejek z zasądzonej 
grzywny. W kozie więzień 
otrzymywał dziennie kwartę 
zupy i 2 funty chleba. Była to 
racja mająca podtrzymać na 
życiu więzionego. Co cieka-

we, więzień kozy mógł wyjść 
w dzień na miasto i szukać 
pracy. Na noc musiał wrócić do 
aresztu. Mężczyzn zamykano 
wspólnie z kobietami. W 1877 
roku za przemyt zamknięto 
w Rokitnicy pod Rypinem mło-
dą matkę Rozalię Rajnik. Wraz 
z trzymiesięcznym dzieckiem 
musiała iść wiele kilometrów 
do Lipna, gdzie zamknięto ją 
na kilkanaście dni.

Władze lokalne apelowały 
do gubernatorów, by zamienić 
kozę na dni robocze przy dro-
gach nadgranicznych. Więź-
niowie mieli łatać dziury i sa-
dzić drzewka. Pomysł ten nie 
wszedł w życie.

(pw)

Radni i burmistrz
W 1923 roku wybuchł konfl ikt miedzy radnymi 
Golubia i ówczesnym burmistrzem Ludwikiem 
Nowakowskim. W tle był wyszynk alkoholu.

XX wiek

Sprawa dotyczyła urzęd-
nika miasta – radcy Mądrow-
skiego. Została wyjaśniona na 
posiedzeniu rady miejskiej z 5 
marca 1923 r. Ów Mądrowski 
posądzony został przez burmi-
strza Nowakowskiego o wyda-
nie bez polecenia pozwolenia 

na wyszynk alkoholu dla kup-
ca Kirchbauma. Rada miasta 
słusznie podejrzewała urzęd-
nika, że w tej sytuacji kierować 
się mógł chęcią zysku. 

Sprawa ta jest ciekawa 
z tego względu, że w tym przy-
padku rada miasta opowiedzia-

ła się po stronie pracownika, 
a nie burmistrza. Jak się bo-
wiem okazało, burmistrz pod-
pisał dekret zarządzający udzie-
lenie pozwolenia na wyszynk 
alkoholu panu Kirchbaumowi. 
Radca został oczyszczony z za-
rzutów, a burmistrz uzyskał 
wotum nieufności ze strony 
rady. Radni zaczęli się także in-
teresować, dlaczego burmistrza 
tak często nie ma podczas sesji. 
Współpraca była bardzo trudna, 
ale Ludwik Nowakowski pozo-
stał na stanowisku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo – GABAR Wrocki. 
tel. 601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU GOLUBSKIEGO
tel. 608 688 587, 662 061 331

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

R E K L A M A

POLE
REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA



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

Różne

KREDYT / POŻYCZKA BEZ BIK 
NA RATY MIESIĘCZNE. OD 1500 
ZŁ DO 30.000 ZŁ. ATRAKCYJNE 
WARUNKI. GOLUB I OKOLICE 
KONTAKT TEL. 572 148 143

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

Drewno/Węgiel

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

Nowo otwarty skład opału, Ko-
walewo Pomorskie, ul. Dwor-
cowa 2, kontakt pod nr. Tel. 
530 170 270

Drewno opałowe mieszane, suche, 
pocięte 90zł/mp. Możliwy dowóz. Tel 
783 812 584

DREWNO OPAŁOWE, KOMINKOWE, 
STEMPLE BUDOWLANE SPRZE-
DAM, TEL. 605 338 356

Nieruchomości

Sprzedam dom w Węgiersku z dział-
ką o powierzchni 4600 m2. Tel. kon-
taktowy 514 752 315 

Zbójno: 1,47ha rola IVa-69000zł. 
Łąka 1,36ha (1,05ha przelicz) KRUS/
budowa- 29000zł; Łąka 0,47ha 
8900zł. 607 768 660 po 16 

Posiadam mieszkanie w Golubiu-
Dobrzyniu do wynajęcia, z balkonem, 
54 m2, nowe budownictwo. Tel. kon-
taktowy 663 107 581 

Nowe mieszkanie, 52 m2, parter, 
w Brzozówce, na wynajem, 25 km do 
Golubia-Dobrzynia, 10 km do Toru-
nia, czynsz 137 zł/mc (bez mediów). 
Tel. 604 446 828 

Sprzedam 20 ar działkę budowlaną 
na Paliwodziźnie, graniczącą z lasem, 
niedaleko strumyk i oczko wodne. 
Tel. 604 446 828 

Rolnictwo

Knury maciory kupię, odbiór z go-
spodarstwa płatne gotówką przelew 
waga 725 804 742 

Sprzedam prosiaki oraz warchlaka. 
Cena do uzgodnienia. Tel. kontakto-
wy 665 673 202 

Sprzedam ziemię rolną 7 ha w miej-
scowosci Wilczewo. Kontakt pod nu-
merem 56 683 73 19
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Nieruchomości

Rolnictwo

Drewno/węgiel

Usługi

Różne
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DAMPOL transport wapna. tel. 694 498 284

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

FHU Olek Skład węgla. tel. 501 621 145

DAMPOL skład opału Małki. tel. 508 173 746

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moda i uroda

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodki
szkolenia kierowców

maszyny
Rolnictwo / leśnictwo

nawozy

ogrodnictwo / produkcja

serwis maszyn

sklepy

stawy rybne

usługi

Składy opału

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

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

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

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

fitness / aerobic

Zdrowie

aktywny wypoczynek
Sport i rekreacja
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R E K L A M A

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

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty

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

R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I E
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Przerwana passa Sokoła
PIŁKA NOŻNA  Po trzech zwycięstwach z rzędu Sokół Rado-
min musi przełknąć gorycz porażki. W 22. kolejce IV ligi gospo-
darze ulegli 0:2 Kujawiance Izbica Kujawska

R E K L A M A

Sokół w ostatnich spotka-
niach regularnie zdobywał trzy 
punkty. W poprzednim spotkaniu 
podopieczni trenera Sławomira 
Rożka pokonali outsidera ligi – 
Naprzód Jabłonowo Pomorskie 
2:1. Tym razem do radomińskiej 
twierdzy przybył wicelider tabe-
li, Kujawianka Izbica Kujawska. 
Gospodarze byli podwójnie zmo-
tywowani, bowiem w pamięci 
mieli jesienną porażkę z tym ze-
społem aż 1:5. 

W słoneczne sobotnie popo-
łudnie na obiekcie w Radominie 
kibice zobaczyli wyrównane spo-
tkanie. Kujawianka w pierwszej 
połowie była równorzędnym ry-
walem dla Sokoła. Jednym z waż-
niejszych wydarzeń, które mogły 

zmienić losy meczu, była straco-
na szansa na objęcie prowadze-
nia przez gospodarzy w pierw-
szym kwadransie spotkania. 
Doskonałą okazję na strzelenie 
gola miał Dariusz Grochocki, jed-
nak jego strzał głową daleki był 
od ideału, wskutek czego piłka 
poleciała nad poprzeczką. Zna-
ne piłkarskie porzekadło mówi 
„Niewykorzystane sytuacje lubią 
się mścić” i tak niestety było tym 
razem. Pod koniec pierwszej po-
łowy Mariusz Cichowlas huknął 
z powietrza nie do obrony i Mi-
łosz Szponikowski musiał wycią-
gnąć piłkę z siatki. 

W drugiej połowie inicjaty-
wa należała głównie do Sokoła. 
Piłkarze gospodarzy stworzyli 

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

SOKÓŁ RADOMIN 
VS.

KUJAWIANKA 
IZBICA KUJAWSKA

0 (0: 1) 1
Skład

M. Szponikowski – Pukłac-
ki, Grochocki (75’ Stefański), 
Czajkowski, K. Marcinkowski, K. 
Szponikowski (75’ R. Piotrowski), 
P. Jachowski, P. Marcinkowski, 
Bruzdewicz (60’ W. Jachowski), 
Piotr Piotrowski (85’ Szyjkowski), 
Paweł Piotrowski

„TAK GRAJĄC, BĘDZIEMY WYGRYWAĆ” – ROZMOWA ZE 
SŁAWOMIREM ROŻKIEM, TRENEREM SOKOŁA RADOMIN
– Po ostatnim spotkaniu z Naprzodem Jabłonowo nie był pan zadowolony z gry podopiecz-
nych, wskazywał pan na to, że gra była mocno szarpana. W starciu z Kujawianką wyglą-
dało tu już lepiej? 
– Nie jestem zadowolony z porażki, ale jestem dumny z postawy zawodników. Zagraliśmy tak 
jak sobie założyliśmy. Zupełnie zatarliśmy różnicę, jaka dzieli nas w tabeli od Kujawianki, a dłu-
gimi fragmentami  byliśmy wręcz lepsi. Grając z taką dyscypliną, będziemy wygrywać. W takich 
spotkaniach o wyniku decydują jednak małe rzeczy i niestety dziś przeciwnicy byli skuteczniejsi. 
Mnie cieszy przede wszystkim fakt, że cała kadra pokazuje swoją wartość. Mimo nieobecności 
kluczowych graczy, zmiennicy dobrze ich zastępują i nasza gra nie traci na jakości. To znak, że 
drużyna dobrze funkcjonuje. Wiem jednak, że zawsze można coś poprawić i będziemy się starać, 
aby eliminować wszelkie mankamenty.
– Przed Wami mecz z Cuiavią Inowrocław, z którą zremisowaliście w pierwszym meczu. Jak 
pan wspomina tamto spotkanie i czego się pan spodziewa po przeciwniku?
– Cuiavia to na pewno trudny rywal. W jesiennym meczu pokazali, że są groźni w ofensywie, 
ale mają braki z tyłu. Spodziewam się trudnego meczu tym bardziej, że rywale wzmocnili się 
w przerwie zimowej i wiosną notują dobre wyniki, jak choćby sobotnia wygrana z Unią Janikowo 
4:0. Mamy jednak swój plan na ten mecz i postaramy się wygrać. Zrobimy wszystko by zdobyć 
trzy punkty.  

Kolarstwo

Na początek pod Ślężą
Malowniczo położona u stóp Ślęży miejscowość So-
bótka to miejsce, w którym co roku rozpoczyna się 
sezon kolarski. Wśród 1700 kolarzy z całej Polski poja-
wili się wychowankowie Sokoła Wielkie Rychnowo. 

Piłka nożna

Na zawodach 
wojewódzkich
10 kwietnia w wojewódzkim finale turnieju „Z po-
dwórka na stadion” o Puchar Tymbarka wzięły udział 
drużyny Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzy-
niu.

sobie kilka dogodnych sytuacji, 
niestety żadnej z nich nie udało 
się zamienić na bramkę.  

-  Drugą bramkę straciliśmy 
pod koniec meczu w podobnych 
okolicznościach co pierwszą – 
mówi trener Rożek -Nie zebra-
liśmy drugiej piłki po dośrodko-
waniu w pole karne, zawodnik 
gości skiksował przed polem kar-
nym, ale piłka niestety trafiła do 
ich napastnika i ten z 7 metrów 
strzelił nam drugą bramkę.

Kolejne spotkanie Sokół Ra-
domin znów zagra u siebie. Tym 
razem rywalem będzie Cuiavia 
Inowrocław, z którą nasi zawod-
nicy zremisowali w rundzie je-
siennej 1:1.

Tekst i fot. LB

ZSM w Świeciu reprezentowa-
ły ekipy w kategoriach wiekowych 
poniżej 12 i poniżej 10 lat. Nieste-
ty, po dwóch porażkach w swoich 
grupach nasi zawodnicy odpadli po 
fazie grupowej. Opiekunami ekip 
byli: Sławomir Szymański i Marcin 
Bukowski.

Skład zespołu U-10: Igor Kuja-
wiński, Nikodem Dąbrowski, Ksa-
wery Szarek, Mikołaj Szymański, 

Paweł Grela, Michał Olczak, Jan 
Bogusławski, Adam Stasiak, Marcel 
Kaszuba, Mateusz Bronikowski

Skład zespołu U-12: Grzegorz 
Działdowski, Jakub Kamiński, Kac-
per Klonowski, Maciej Quaium, 
Jakub Rykaczewski, Paweł Siciński, 
Marcel Wiśniewski, Mikołaj Zgar-
dowski, Wiktor Zieliński.

(pw)
fot. nadesłane

Runda, po której ścigali się 
kolarze, mierzyła zaledwie 18 km, 
ale była bardzo trudna z uwagi na 
wzniesienia. W kategorii juniorów 
Adrian Marzec, wychowanek So-
koła, zajął drugie miejsce w staw-
ce 129 startujących. Adrian załapał 
się do dziesięcioosobowej uciecz-
ki, a następnie udanie finiszował. 
W tym samym wyścigu 22. miejsce 
zajął Daniel Śliwka. 

W wyścigu juniorów młod-

szych siedemnasty był Bartosz 
Małkiewicz. Juniorka młodsza Pau-
lina Matczak przyjechała w grupie 
zasadniczej. Wyprawa do Sobótki 
była największym wyzwaniem 
dla młodziczek – Katarzyny Ku-
rzyńskiej i Weroniki Rysiewskiej. 
Dziewczyny zajęły odpowiednio 
23. i 31. miejsce. Młodzik – Tymote-
usz Śliwka do mety dojechał w pe-
letonie.

(pw)
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Sprzątali akweny 
Wędkarstwo to nie tylko same przyjemności, ale 
również obowiązki. Członkowie koła miejskiego PZW 
„Drwęca” przed rozpoczęciem sezonu zaczęli sprzą-
tać swoje akweny wodne.

Piłka nożna

Promień znów bez punktów
Graczom z Kowalewa Pomorskiego nie udała się rehabilitacja za ubiegłotygo-
dniową klęskę w Toruniu. „Promyczek” w meczu 20. kolejki klasy okręgowej prze-
grał ze Startem Pruszcz 1:2 i spadł w tabeli na siódme miejsce.

Wędkarstwo

Iskra CIeChoCIn 
Vs.

Budowlany ks BydgoszCz

1 (0: 0) 1
Bramki dla Iskry:

Sadowski

PromIeń kowalewo 
PomorskIe 

Vs.
start PruszCz

1 (0: 2) 2
Bramki dla Promienia:

Szczodrowski

Zaczęli od zbiornika wodnego 
na Handlowym Młynie. W sprząta-
niu brało udział 12 wędkarzy,  a ze-
brali oni osiem worków wszelkiego 
rodzaju śmieci. Można było znaleźć 
m.in. butelki i opakowania plasti-
kowe. Na tym nie poprzestali. Na-
stępnego dnia zabrali się za sprząt-
nie brzegów jeziora Owieczkowo. 
Na miejscu pomagali im dzielnie 
druhowie z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Owieczkowie. Wspólnie 
zebrali 25 worków nieczystości. 

Na zakończenie dobrej współ-
pracy zjedli wspólny posiłek przy 
ognisku. Sobota również była pra-
cowita, gdyż wędkarze włączyli 
się w sprzątanie brzegów rzeki 
Drwęcy. Niebawem planowane 
jest uprzątnięcie terenu wokół je-
zior w: Okoninie, Słupnie i Grodnie. 
Zarząd PZW „Drwęca” planuje też 
zamontowanie foto pułapek nad 
popularnymi jeziorami.

Tekst i fot. 
(Maw)

Mecz od początku nie uło-
żył się dla gospodarzy najlepiej. 
Przyjezdni ze Startu w pierwszej 
połowie zdobyli dwie bramki 
i do szatni schodzili przy stanie 
0:2. Promień po zmianie stron 
zaatakował bardziej agresywnie, 
zdominował oponenta i w 57. Mi-
nucie zdobył gola kontaktowego, 
kiedy to do siatki trafił Daniel 
Szczodrowski. Wydawało się, że 
gospodarze postarają się choćby 
o remis i zdołają raz jeszcze za-

skoczyć przyjezdnego golkipera. 
Niestety, defensywa z Pruszcza 
funkcjonowała sprawnie, umie-
jętnie przerywała ofensywne za-
pędy LKS-u i zdołała dowieźć cen-
ny rezultat do ostatniego gwizdka 
sędziego.

Po sobotniej porażce Promień 
zajmuje w „okręgówce” miejsce 7., 
ale nadal może po cichu liczyć na 
włączenie się do walki o lokaty 
premiowane awansem do IV ligi 
(strata do drugiej Radzynianki to 

obecnie sześć „oczek”).
(kl) 

fot. archiwum

Goście z Bydgoszczy przed 
sobotnim starciem uchodzili za 
faworytów do końcowego zwy-
cięstwa. Drużyna w poprzedniej 
kolejce pokonała Flisaka Złotorię 
i nadal liczy się w walce o awans 
do IV ligi. Podopieczni Kamila 
Falkowskiego w rundzie wiosen-
nej nie zdołali natomiast jeszcze 
zainkasować kompletu punktów, 
a jesienią ulegli Budowlanemu 
KS-owi aż 0:4. 

Spotkanie na boisku w Elgi-
szewie rozpoczęło się w sobotnie 
południe. Obie ekipy w pierwszej 
połowie toczyły wyrównany bój 
w środkowej strefie, a żadna 

z ofensywnych prób nie przynio-
sła bramkowego efektu.

Po zmianie stron na prowa-
dzenie wyszła jedenastka z Byd-
goszczy – w 67. minucie linię 
defensywną Iskry zdołał zasko-
czyć Kamil Muszyński. Od tego 
momentu miejscowi usilnie dą-
żyli do zniwelowania strat, a ich 
wysiłek został wynagrodzony 
w końcowych minutach. Błąd 
popełnił golkiper BKS-u, a fut-
bolówka po strzale Piotra Sa-
dowskiego powoli wtoczyła się 
do bramki i konfrontacja w Elgi-
szewie zakończyła się podziałem 
„oczek”.

Po 20. kolejce Iskra zajmuje 
w tabeli miejsce 12., z dorobkiem 
19 punktów. W następnej serii 
gier ekipa Falkiewicza, ponownie 
na własnym obiekcie, zmierzy 
się z Flisakiem. 

(kl) 
fot. archiwum

Walczący w A-klasie piłkarze Pogromu Zbójno dołożyli do swojego do-
robku kolejny punkt. Tym razem zremisowali na swoim obiekcie z LZS-
em Świedziebnia 1:1, a bramkę dla miejscowych strzelił Patryk Białkowski. 
Pogrom przystąpił do tej konfrontacji w mocno osłabionym składzie, lecz 
w wiosennej kampanii nadal nie zaznał goryczy porażki. Ekipa ze Zbójna 
w kolejnym A-klasowym pojedynku zagra na wyjeździe z Węgrowianką 
Węgrowo. 

(kl), fot. archiwum

Cenny punkt Iskry
PIŁka noŻna  W spotkaniu 20. kolejki klasy okręgowej Iskra 
Ciechocin zremisowała na własnym boisku z trzecim w tabeli 
BKS-em Bydgoszcz 1:1

PIŁka noŻna  Pogrom nadal bez porażki 
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Drwęca znowu punktuje
PIŁKA NOŻNA  W 20. kolejce okręgówki Drwęca Golub-Dobrzyń podejmowała na własnym stadionie 
Gryfa Sicienko i pewnie pokonała przyjezdnych 2:0. Czy gospodarze problemy mają już za sobą i rozpoczną 
marsz w górę tabeli?

R E K L A M A

Drużyna z Golubia-Dobrzy-
nia podchodziła do tego spotka-
nia w bardzo dobrych nastro-
jach. W ostatnim wyjazdowym 
spotkaniu z Gryfem Więcbork, 
mimo dużych problemów ka-
drowych, podopieczni Łukasza 
Kierzkowskiego pokazali cha-
rakter i pewnie wygrali 2:0. Gryf 
Sicienko od startu rundy wio-
sennej zdobył tylko jeden punkt, 
a ich gra jest daleka od ideału, co 
pokazali między innymi w spo-
tkaniu z Promieniem Kowalewo 
Pomorskiej, przegranym 0:1.

Jak wyglądała pierwsza po-
łowa sobotniego spotkania ocza-
mi trenera Kierzkowskiego?

– Pierwsza odsłona toczy-
ła się zdecydowanie pod nasze 
dyktando – tłumaczy szkole-
niowiec Drwęcy. – Moi piłkarze 
realizowali założenia ustalone 
przed meczem. Stwarzaliśmy 
sobie wiele sytuacji. Po jednej 
z takich akcji zawodnik gości do-
tknął ręka piłkę w polu karnym. 
Ewidentny rzut karny na gola 
zamienił Darek Gołoś.

W drugiej połowie obraz gry 
nie uległ zmianie. Dalej Drwęca 

była stroną dominującą, raz za 
razem nękając rywala. Pierwsze 
minuty drugiej części spotkania 
mogły przynieść podwyższenie 
prowadzenia, jednak zawodnik 
gospodarzy z bliskiej odległości 
strzelił prosto w bramkarza. Im 
bliżej było do końca spotkania, 
tym gra się zaostrzała. Nieste-
ty, zawodnicy Gryfa byli coraz 
bardziej zainteresowani nogami 
rywali, a nie piłką. Na szczęście 
obyło się bez żadnych kontuzji. 

Trzeba jednak przyznać, 
że i przyjezdni mieli swoje sy-
tuacje na wyrównanie, jednak 
„popisywali się” niefrasobliwo-
ścią pod bramką Drwęcy. Pod-
opieczni trenera Kierzkowskiego 
nie ustawali w atakach, a jeden 
z nich zakończył się faulem na 
Kamilu Góralu w polu karnym. 
Poszkodowany podszedł do je-
denastki i mimo, że bramkarz 
Gryfa wyczuł jego intencje, to 
mocny strzał po ziemi był trud-
ny do wybronienia. Pod koniec 
spotkania Drwęca miała jeszcze 
jedną kapitalną okazję na pod-
wyższenie prowadzenia, po do-
środkowaniu z rzutu rożnego. 

Niestety, piłka uderzona głową 
tylko odbiła się od słupka i wy-
szła w pole. Niedługo później 
sędzia zakończył mecz, a Drwę-
ca wraz z kibicami mogła się 
cieszyć z drugiego zwycięstwa 
z rzędu. 

Zespół trenera Kierzkow-
skiego wygląda z meczu na mecz 
coraz lepiej. To zdecydowanie 
nie jest już drużyna z początku 
rundy wiosennej, bez pomysłu 
i wiary we własne umiejętności. 
Sobotni mecz pozwala patrzeć 
z optymizmem na kolejne spo-
tkanie, mimo że Drwęcę czeka 
trudna przeprawa. W kolejnej 
kolejce zawodnicy z Golubia-Do-
brzynia jadą bowiem na wyjaz-
dowe spotkanie z liderem tabeli, 
Pomorzaninem Toruń. 

Tekst i fot.(LB)

DrwęcA GOlub-DObrzyń 
VS.

Gryf SIcIeNKO

2 (1: 0) 0
Gole

D. Gołoś (k), K. Góral (k)

1.Ostatnio mieliście problemy ze skompletowaniem kadry na mecz. Jak sy-
tuacja wyglądała w meczu z Gryfem i jak pan oceni grę swojego zespołu?
 – Dziś dysponowałem prawie wszystkimi zawodnikami. Miałem duży wachlarz 
wyboru i nie ukrywam, że możliwość podejmowania rożnych decyzji, w zależ-
ności od boiskowych wydarzeń, była dla mnie bardzo komfortowa . Wszyscy 
moi zawodnicy wznieśli się w tym spotkaniu na bardzo wysoki poziom. W tej 
drużynie jest wielki duch walki. Jeszcze niejednej drużynie sprawimy problemy.
2. Widać w waszej drużynie niesamowity „team spilit”, wydaje się, że za-
wodnicy pójdą za sobą w ogień. Nie było chwil zwątpienia po słabszym 
początku rundy?
– Znamy swoją wartość i mimo, że na początku rundy nie punktowaliśmy, to 
wiedziałem ze moja drużyna w końcu „zaskoczy”. Wiadomo że to głównie wy-
niki budują atmosferę. Z każdym kolejnym meczem tworzy się grupa chłopa-
ków, którzy wiedzą, dlaczego grają w tym klubie. Jestem z nich dumny. 
3. W kolejnej kolejce czeka was wyjazd do Torunia. Czy obawiacie się tego 
spotkania? Tydzień temu sąsiedzi zza miedzy, Promień Kowalewo Pomor-
skie, dostali od Pomorzanina solidne lanie.
– W tej lidze każdy może wygrać z każdym. My jedziemy zdobyć tam trzy punk-
ty.

Trzy pytania do… Łukasza Kierzkowskiego, 
trenera Drwęcy Golub-Dobrzyń

Radość po drugiej bramce dla Drwęcy

Walka o każdą piłkę

Goście nieraz atakowali bezpardonowo


