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W środę około godziny 10.00 
strażacy z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej zo-
stali poinformowani o pożarze 
chlewni w Poćwiardowie w gmi-
nie Golub-Dobrzyń. 

– Po przybyciu na miejsce 
zdarzenia pożarem objęte było 
2/3 pokrycia dachowego – opo-
wiada młodszy brygadier Karol 
Cachnij z Komendy Powiatowej 
PSP w Golubiu-Dobrzyniu. – Wy-
dano polecenie zabezpieczenia 
tego miejsca i podania dwóch 
prądów wody w natarciu do 
wnętrza palącego się budynku, 
poprzez okna od strony zachod-
niej. Przystąpiono jednocześnie 
do rozpoznania wodnego i utwo-
rzenia punktu czerpania wody na  
stawie znajdującym się  w bliskiej 
odległości od posesji. Dojeżdżają-
ce do działań kolejne zastępy OSP 
otrzymały polecenie podania prą-
dów wody w natarciu i obronie od 

wschodniej strony budynku. Za-
silanie wodne do tych jednostek  
zbudowano z hydrantu znajdują-
cego się nieopodal budynku. Ko-
lejne przybyłe  jednostki zostały 
skierowane, aby zbudować punkt 
czerpania wody. 

W czasie akcji jeden ze stra-
żaków uczestniczących w akcji 
uległ wypadkowi. Poszkodowane-
mu udzielono pomocy medycznej 
oraz wezwano na miejsce karetkę 
pogotowia, która przetransporto-
wała go do szpitala w Toruniu. 

– Grupa strażaków weszła 
do wnętrza budynku korytarzem 
chlewni, aby ocenić sytuację poża-
rową – dodaje młodszy brygadier. 
– Przystąpiliśmy do oddymiania 
pomieszczeń, gdzie znajdowały 
się żywe zwierzęta. Cały czas mo-
nitorowano sytuację pożarową, 
poprzez użycie kamery termo-
wizyjnej i czujnika tlenku węgla. 
W trakcie prowadzenia akcji ra-

townicy przekazywali informacje 
o padłych zwierzętach. 

Niestety, w trakcie pożaru 
zginęło 300 macior i 3000 sztuk 
prosiąt. W akcji wzięło udział 18 
zastępów straży pożarnej (OSP 
i PSP) z: Golubia-Dobrzynia, Wro-
cek, Sierakowa, Wielkiego Rych-
nowa, Kowalewa Pomorskiego, 
Pluskowęs, Nowogrodu, Ostrowi-
tego, Owieczkowa. 

Ponadto na miejsce zdarze-
nia przybył zastępca komendan-
ta wojewódzkiego mł. bryg. Jacek 
Kaczmarek, oficer operacyjny 
komendanta wojewódzkiego kpt. 
Leszek Braniecki, komendant 
powiatowy PSP w Golubiu-Do-
brzyniu, wójt gminy i kierownik 
wydziału rolnictwa gminy Golub-
Dobrzyń, powiatowy inspektor 
weterynarii oraz powiatowy in-
spektor nadzoru budowlanego.

(szyw)
fot. (Maw)

W minionym tygodniu w naszym powiecie odbywały się imprezy związa-
ne z Dniem Kobiet. Nie brakowało występów artystycznych i niespodzia-
nek. W Gałczewie panie mogły obejrzeć przedstawienie kabaretu Czesuaf 
i pobawić się przy utworach Alicji Majewskiej. O dobrą zabawę w Zbójnie 
zadbał Rafał „Zwierzak” Zieliński, a w gminie Ciechocin – Krystyna Gi-
żowska. W coroczne święto włączyły się również dzieci z lokalnych szkół 
i oddziałów przedszkolnych. Więcej na stronach: 6 i 26-27. 

(ToB), fot. (nał) i (Maw)
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Wielki pożar w chlewni
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  W pożarze chlewni w Poćwiar-
dowie spaliło się ponad 3 tys. świń i macior. Strażacy ustalają 
przyczynę wypadku. W czasie akcji jeden ze strażaków został 
poszkodowany
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Powiat
Kształcenie zawodowe 
z unijnym wsparciem
Zespół Szkół w Kowalewie Pomor-
skim oraz Zespół Szkół nr 2 w Golu-
biu-Dobrzyniu realizują projekt pn. 
„Kształcenie zawodowe w Powiecie 
Golubsko-Dobrzyńskim”

R E K L A M A

POWIAT  Kobiety w roli głównej
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W konkursie mogą wziąć 
udział uczniowie szkół podstawo-
wych oraz gimnazjów. Warunkiem 
uczestnictwa jest wykonanie pra-
cy plastycznej inspirowanej twór-
czością Marii Dąbrowskiej. Nale-
ży przedstawić konkretną scenę, 
opisaną przez autorkę w dowolnie 
wybranym utworze literackim. 
Technika plastyczna jest dowolna, 
jednak zostały wykluczone prace 
przestrzenne oraz te wykonane za 
pomocą technik komputerowych. 
Organizator przyjmuje prace indy-
widualne, a każdy uczestnik może 
dostarczyć jeden egzemplarz. 
W konkursie są wyodrębnione trzy 
kategorie wiekowe: klasy I-III, kla-

sy IV-VI oraz klasy VII z młodzieżą 
gimnazjalną. Przyjmowany format 
to A3, z wyjątkiem grupy klas I-III, 
w której można użyć formatu A4. 

Ilustracje można przesyłać 
do Regionalnej Izby Pamięci Ma-
rii Dąbrowskiej w Płonnem oraz 
do Szkoły Podstawowej im. Dzie-
wanowskich w Płonnem. Termin 
nadsyłania dzieł upływa 28 marca. 
Na odwrocie pracy należy napisać: 
imię i nazwisko autora oraz opie-
kuna, klasę, nazwę i adres szkoły 
oraz numer telefonu. Szczegółów 
udziela opiekun izby Małgorzata 
Dąbrowska pod numerem telefo-
nu: 608 496 595. 

Daria Szpejenkowska

W sobotnią noc 3 marca dy-
żurny Komendy Powiatowej Poli-
cji w Golubiu-Dobrzyniu otrzymał 
zgłoszenie od pracownika ochro-
ny dworca autobusowego o tym, 
że w okolicy znajduje się mężczy-
zna, z którym nie można nawią-
zać kontaktu. Skierowani na miej-
sce mundurowi potwierdzili tę 
informację, po czym niezwłocznie 

wezwali załogę pogotowia ratun-
kowego.  

– Funkcjonariusze początko-
wo nie mogli ustalić tożsamości 
mężczyzny, ale wiedząc, że kole-
dzy z Inowrocławia poszukują 30-
latka, o takim właśnie rysopisie, 
postanowili to zweryfikować – 
tłumaczy asp. sztab. Małgorzata 
Lipińska z KPP w Golubiu-Dobrzy-

niu. – Wtedy potwierdziło się, że 
jest to zaginiony podopieczny pla-
cówki opiekuńczej w gminie Jani-
kowo, potrzebujący stałej opieki, 
a który dzień wcześniej samowol-
nie oddalił się z miejsca pobytu.

Mężczyzna, jeszcze tego sa-
mego dnia, wrócił do miejsca za-
mieszkania.

(ToB)

Spotkanie zaaranżował ho-
norowy konsul Węgier w Byd-
goszczy Marek Pietrzak. Delegacja 
z Węgierska liczyła 16 osób. To-
warzyszami podroży byli ucznio-
wie Zespołu Szkół Elektrycznych 
z Bydgoszczy. Placówka ta rów-
nież współpracuje ze szkołą na 
Węgrzech. Spośród osób doro-
słych w składzie delegacji znaleźli 
się radni z Węgierska i Macikowa 
(Małgorzata Kamińska i Jan Bo-
niecki) oraz przedstawiciel Urzę-
du Gminy Golub-Dobrzyń (Joan-
na Wyżykowska).

 Spotkanie z panią ambasa-

dor trwało ponad godzinę. W tym 
czasie przedstawiono historię 
współpracy obu szkół z placów-
kami z Węgier. Ambasador opo-
wiedziała więcej o swojej pracy, 
a dzieci i młodzież mogły zadać 
pytania dyplomatom.

– Bardzo miłym akcentem 
były podarunki w postaci węgier-
skich słodyczy, które otrzymali 
uczestnicy wyjazdu – przybliża 
Urszula Arentowicz, dyrektor 
szkoły w Węgiersku. – Dodatkowo 
ugoszczono nas obiadem przygo-
towanym przez kucharza amba-
sady. Mogliśmy więc skosztować 

paprykarza oraz twarogowych 
kulek, które w języku polskim nie 
mają swojego odpowiednika, ale 
smakowały znakomicie. 

Ambasador otrzymała także 
prezenty od delegacji. Były one 
podarunkiem od społeczności 
Węgierska, Macikowa oraz od 
Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń. 
Podczas spotkania padło tak-
że zaproszenie dla ambasador 
na czerwcową wizytę uczniów 
ze szkoły partnerskiej z Węgier 
w Węgiersku. 

Tekst i fot.
(pw)
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Przypomną Dąbrowską
Regionalna Izba Pamięci Marii Dąbrowskiej w Płon-
nem organizuje konkurs plastyczny. Tematem prze-
wodnim są utwory Marii Dąbrowskiej. 

Golub-Dobrzyń

Szczęśliwie znaleziony
Pracownik ochrony dworca autobusowego i golubsko-dobrzyńscy policjanci od-
naleźli 30-latka, który uciekł z placówki opiekuńczej pod Inowrocławiem.

Gmina Radomin

Z wizytą w ambasadzie
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  W środę 7 marca grupa 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Węgiersku wzięła udział 
w spotkaniu z ambasadorem Węgier w Polsce

Na spotkaniu zebrało się oko-
ło 30 kobiet.

 – Był smaczny obiad, cia-
sta i sałatki przygotowane przez 
pracowników jednej z restauracji 
– mówi Janina Tuszyńska, główny 
koordynator UTW. – Na spotka-
niu pojawili się goście honorowi, 
w tym panie: wiceburmistrz mia-

sta Golubia-Dobrzynia Danuta 
Malecka oraz sekretarz urzędu 
Mariola Milarska.

W czwartek nie zabrakło 
okolicznościowego toastu oraz 
chóralnego śpiewu biesiadnych 
piosenek w wykonaniu członkiń 
UTW. 

(Maw), fot. nadesłane

Dzień Kobiet na UTW
W czwartek 8 marca tradycyjne święto obchodziły 
członkinie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Golub-Dobrzyń
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Region

Golub-Dobrzyń

Pieniądze dla stulatka

Złapany z narkotykami

Każdy stulatek otrzymuje świadczenie honorowe, które przyznawane jest przez 
prezesa ZUS-u. W naszym województwie takie wsparcie trafia do 115 osób.

Golubsko-dobrzyńscy kryminalni zatrzymali mieszkańca powiatu wąbrzeskiego 
podejrzanego o posiadanie narkotyków i handel narkotykami. 

golub-dobrzyń  Toruńska w remoncie

W ostatnich wydaniach naszego tygodnika pisaliśmy o wycieku wody oraz 
niebezpiecznych nabojach lodowych przy ulicy Toruńskiej. Interweniowa-
liśmy w tej sprawie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich i jak widać na za-
łączonym zdjęciu, nasza interwencja pomogła. Obecnie przy Toruńskiej 
trwają prace z przyłączeniem cieku wodnego do drenażu. Wody na ulicy 
jest już zdecydowanie mniej i przejazd jest bezpieczniejszy.

Tekst i fot. (nał)
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Szansa dla wsi 
rEgIoN  Samorząd województwa ogłosił konkurs na organi-
zację plenerowych imprez promujących dobre praktyki i nowa-
torskie rozwiązania – „Wieś na weekend 2018”

Świadczenie honorowe wy-
płacane jest z urzędu wraz z do-
tychczas pobieraną emeryturą 
lub rentą począwszy od miesiąca, 
w którym dana osoba kończy sto 
lat. W przypadku osób niepobie-
rających świadczenia emerytalno-

rentowego, świadczenie honoro-
we przyznawane jest wyłącznie na 
wniosek osoby zainteresowanej 
lub jego pełnomocnika. Do wnio-
sku należy dołączyć dokumenty, 
potwierdzające datę urodzenia.

– Natomiast w sytuacji, gdy 
osoba która kończy 100 lat, pobie-
ra świadczenie przyznane w dro-
dze wyjątku przez prezesa zakładu, 
świadczenie honorowe przyzna-
wane jest w zamian dotychczas 
pobieranego świadczenia, z zacho-
waniem prawa do dodatków oraz 

ryczałtu energetycznego – tłuma-
czy Krystyna michałek, rzecznik 
regionalny ZUS województwa ku-
jawsko-pomorskiego. 

W naszym województwie ZUS 
wypłaca dodatkową emeryturę 115 
osobom w wieku stu i więcej lat. 
Dla osób, które ukończyły 100 lat 
w okresie od 1 marca 2017 r. do 28 
lutego 2018 r. świadczenie wynosi 
3536,87 zł brutto, a dla osób, któ-
re ukończyły 100 lat po 28 lutego 
2018 r. – 3731,13zł brutto.

(ToB), fot. ilustracyjne

Golub-Dobrzyń

Płacili cudzą kartą
Pięć lat więzienia grozi trzem mężczyznom, któ-
rzy posługiwali się znalezioną kartą bankomatową. 
Sprawcy zdążyli trzykrotnie zapłacić zbliżeniowo 
w sklepach w Golubiu-Dobrzyniu.

W miniony wtorek 6 marca 
funkcjonariusze z Komendy Po-
wiatowej Policji w Golubiu-Dobrzy-
niu zatrzymali trzech mężczyzn 
(dwóch 19-latków i 24-latka), którzy 
kilka dni wcześniej przywłaszczyli 
znalezioną na jednej z ulic miasta 
kartę płatniczą, a następnie doko-
nywali nią transakcji przy wykorzy-
stywaniu opcji zbliżeniowej.

– Kryminalni, którzy  poin-
formowani zostali przez kobietę 

o zagubieniu karty, już po kilku 
dniach zidentyfikowali, a następnie 
zatrzymali nieuczciwych znalaz-
ców – mówi asp. sztab. małgorzata 
lipińska z KPP Golub-Dobrzyń. – 
mężczyźni usłyszeli zarzuty wła-
mania do systemu bankowego i 
kradzieży pieniędzy. 

Teraz za swoje czyny odpowie-
dzą przed sądem, grozi im kara do 
pięciu lat pozbawienia wolności.

(ToB), fot. ilustracyjne
W ostatnią środę 7 marca w 

godzinach porannych kryminal-
ni z Komendy Powiatowej Policji 
w Golubiu-Dobrzyniu na pod-
stawie wcześniejszych ustaleń, 
złożyli niezapowiedziana wizytę 
mieszkańcowi powiatu wąbrze-
skiego. 

– Wówczas okazało się, że 
32-latek posiadał w domu 12 
gram amfetaminy. całość zabez-
pieczonej nielegalnej substancji 
była przygotowana do  sprzeda-
ży. Dlatego jeszcze tego samego 
dnia mężczyzna usłyszał zarzu-
ty za posiadanie narkotyków w 

celu dalszej ich sprzedaży oraz 
handel narkotykami – wyjaśnia 
asp. sztab. małgorzata lipińska 
z KPP Golub-Dobrzyń. 

O dalszym losie 32-latka za-
decyduje sąd. mężczyźnie grozi 
do 10 lat pozbawienie wolności.

(ToB)

Konkurs odbywa się w ramach 
PrOW 2014-2020. Wnioskodawcami 
mogą być organizacje i instytucje 
posiadające osobowość prawną, 
zarejestrowane w bazie partnerów 
KSOW. Zaplanowane wydarzenia 
powinny odbyć się pomiędzy 2 
czerwca a 14 października. Nabór 
trwa do 22 marca. celem konkursu 
jest aktywizacja lokalnych instytu-
cji i stowarzyszeń do partnerstwa 

przy organizacji plenerowych, 
weekendowych imprez na wsiach 
w całym regionie. 

– Zachęcam do aplikowania 
o te środki zwłaszcza lokalne sto-
warzyszenia i fundacje. To właśnie 
dzięki ich zaangażowaniu i aktyw-
ności możliwa jest organizacja 
imprez czy festynów. Tego typu 
inicjatywy integrują społeczność 
lokalną oraz promują małe ojczy-

zny. Wsparcie w ramach konkursu 
trafi właśnie na organizację takich 
wydarzeń – zaprasza marszałek 
Piotr całbecki.

W puli konkursu zarezerwo-
wano 100 tysięcy złotych, mak-
symalny poziom dofinansowania 
jednego projektu wynosi 4 tys. zł. 
Szczegóły na stronie: www.kujaw-
sko-pomorskie.pl.

(ToB)
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Jego całkowity koszt to nieco 
ponad 1,9 mln złotych. Dofinanso-
wanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego wynosi 1,6 
mln zł, zaś pozostałą część stano-
wią środki własne powiatu

Na co powiat przeznaczy pra-
wie dwa miliony złotych? Przede 
wszystkim będzie to organiza-
cja staży i praktyk, stypendia dla 
uczniów, doradztwo zawodowe, 
wyposażenie pracowni zawodo-
wych, bezpłatne dla uczniów kursy 
prawa jazdy kategorii  B i T, kursy 
pozwalające na uzyskanie dodat-
kowych specjalizacji zawodowych 
oraz dodatkowe zajęcia pozalek-
cyjne i pozaszkolne, ukierunko-
wane na uzyskiwanie i uzupeł-
nianie wiedzy. Realizacja projektu 
pozwoli na rozwój kształcenia 
zawodowego poprzez atrakcyjną 
ofertę edukacyjną we współpracy 
z otoczeniem społeczno-gospo-
darczym. Projekt potrwa do końca 
września 2019 roku.

– Dzięki realizacji projektu 
nasi uczniowie będą mogli m.in. 
uczestniczyć w kursach i szkole-
niach, umożliwiających zdobycie 
nowych kwalifikacji i kompetencji 
– mówi Bogdan Oskwarek, dyrek-
tor Zespołu Szkół w Kowalewie 
Pomorskim. – Zaplanowaliśmy 
m.in. kurs na prawo jazdy kat. B 
(z opłaconym egzaminem) dla 60 
osób, kurs obsługi wózków widło-
wych dla 20 osób, kurs spawania 
dla 12 osób, kurs obróbki metali 
na maszynach numerycznie ste-
rowanych CNC (tokarka, frezarka) 
dla 20. osób, kurs na uprawnie-
nia elektryczne SEP do1 kV dla 20. 
osób, kurs baristyczny dla 15. osób, 

warsztaty BARMAN–MIKSER dla 
15. osób, warsztaty „Kelner, Kelner 
od win, Serwis Specjalny, Kelner 
Merchant, Barman & Hydrosom-
melier” dla 15. osób – wylicza 
dyrektor Oskwarek. – Aktualnie 
trwają już kursy na prawo jazdy 
oraz kursy spawania, a niebawem 
rozpoczną się szkolenia obróbki 
metali na maszynach numerycz-
nie sterowanych CNC – dodaje. 

Kursy realizowane są także 
w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-
Dobrzyniu. 

– Organizujemy dla młodzieży 
kursy z zakresu florystyki, wiza-
żu, kierowania ciągnikiem, prawa 
jazdy kat. B, operatora wózka wi-
dłowego, spawania, a także kasjer 
walutowy – dopowiada dyrektor 
szkoły Agnieszka Brzostowska.

Kursy i szkolenia specjali-
styczne zakończą się egzaminami 
(zewnętrznymi lub wewnętrzny-
mi). Kursy będą prowadzone przez 
zewnętrzne podmioty, posiadają-
ce doświadczenie w prowadzeniu 
właściwych zajęć. Wybór podmio-
tów prowadzących szkolenia odby-
wa się w drodze formuły przetar-
gowej. Dużym zainteresowaniem 
uczniów obydwu szkół cieszy się 
kurs na prawo jazdy. 

– Jedną z najbardziej przy-
datnych młodemu człowiekowi  
umiejętności jest niewątpliwie 
kurs prawa jazdy kategorii B. Wła-
sne „prawko” zwiększa mobilność 
i niezależność, pozwala na samo-
dzielne podróżowanie i jest dodat-
kowym atutem dla pracodawców, 
którzy poszukują dyspozycyjnych 
pracowników – podkreśla dy-
rektor Agnieszka Brzostowska. 

– Dlatego w naszej szkole aż 180 
uczniów będzie mogło zdobyć 
prawo jazdy kategorii B – dodaje 
szefowa ZS nr 2. 

Młodzież także chętnie podró-
żuje, aby zdobywać nowe umiejęt-
ności. 

– Przewidujemy udział 
uczniów w wyjazdach zawodo-
znawczych, związanych z ich pro-
filem kształcenia, umożliwiających 
zapoznanie się z obowiązkami 
wykonywanymi na danym stano-
wisku pracy. Będzie to wyjazd do 
fabryki VW w Poznaniu wyciecz-
ka na targi Moto Show Poznań, 
wyjazd na Targi Gastronomiczne 
EURO GASTRO w Warszawie oraz 
wizyta w Wyższej Szkole Hotelar-
stwa i Gastronomii w Poznaniu – 
opisuje dyrektor Oskwarek. 

– My natomiast zorganizuje-
my wyjazdy zawodoznawcze m.in. 
do Narodowego Banku Polskiego 
w Warszawie oraz do Ogrodów Te-
matycznych w Dobrzycach – do-
daje dyrektor Brzostowska.

W ramach projektu organizo-
wane będą także zajęcia praktycz-
no-studyjne w zakładach pracy. 
Uczniowie wezmą udział w za-
jęciach praktycznych, gdzie pod 
okiem doświadczonych pracowni-
ków będą mieli okazję np. zadawać 
pytania istotne dla ich dalszego 
kształcenia i planowania kariery 
zawodowej. Uczniowie ZS w Ko-
walewie Pomorskim odwiedzą  
AUTOSAR Toruń,  BSB Ciechocin, 
Osadę Karbówko,  Hotel Kuźnia 
Smaków w Małym Pułkowie, Pa-
łac Romantyczny w Turznie, Hotel 
Pory Roku w Pokrzydowie. Nato-
miast ZS nr 2 organizuje zajęcia 

studyjne w Poznańskiej Hodow-
li Roślin (Tulce k. Poznania) oraz 
w Leśnym Zakładzie Doświadczal-
nym (Rogów k. Łodzi).

Projekt pozwoli ponadto na 
znaczące wzbogacenie bazy dy-
daktycznej szkół. 

– Uzupełnimy wyposażenie 
szkolnych pracowni zawodowych 
– cieszy się dyrektor Oskwarek. 
– Do kilku pracowni kupimy m.in. 
zestawy laptop, rzutnik multime-
dialny, ekran przenośny, drukar-
kę. Ponadto mechanicy pojazdów 
otrzymają samochodowy kompu-
ter diagnostyczny z oprogramo-
waniem. Poza tym do pracowni 
dla zawodu technik mechatronik 
nabędziemy specjalistyczne opro-
gramowanie CAD/CAM, doku-
mentacje konstrukcyjne urządzeń 
i systemów mechatronicznych, to-
karkę konwencjonalną oraz mate-
riały do cięcia i obróbki metali. Do 
pracowni technika żywienia i usług 
gastronomicznych kupimy opro-
gramowania gastronomicznego 
(wersja edu), a także wspomniany 
wcześniej zestaw komputerowy 
wraz z urządzeniami peryferyj-
nymi. Ponadto do pracowni trafi 
piec konwekcyjno-parowy, stoliki, 
krzesła, ladę barową ze zlewem 
do mycia szkła, krzesła przy barze, 
regały barowe, zlew, lsous vide, 
blender gastronomiczny, blender 
barowy, chłodziarkę do butelek, 
zmywarkę do szkła, frytownicę, 
kuchenkę mikrofalową, warnik, 
szafę chłodniczą, maszynę do 
mielenia, sztućce, profesjonalny 
ekspres do kawy – wylicza.

Jak podkreśla dyrektor Zespo-
łu Szkół w Kowalewie Pomorskim, 

ogromną korzyścią dla młodzieży 
będzie także uczestnictwo w sta-
żach i praktykach zawodowych, 
dzięki którym uczniowie zdobędą 
kompetencje zwiększające szanse 
na rynku pracy. 

– Razem z ZS nr 2 planujemy 
skierować na miesięczne staże/
praktyki 150 osób. Dobór stano-
wiska wynika z przeprowadzonej 
wcześniej identyfikacji potrzeb 
i poradnictwa zawodowego – za-
znacza Bogdan Oskwarek. 

Każdy uczestnik odbywający 
staż/praktykę otrzyma stypen-
dium w wysokości 1500 zł. Ponad-
to jednym z elementów projektu 
jest doradztwo zawodowe indywi-
dualne oraz grupowe dla uczniów 
techników i zasadniczej szkoły 
zawodowej, którym zostanie obję-
tych łącznie 120 osób. Wśród podej-
mowanych działań znajdzie się też 
organizacja targów pracy, podczas 
których szkoła przygotuje spotka-
nia uczniów z pracodawcami. Nie 
zabraknie też szkoleń nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu z ob-
sługi i programowania obrabiarek 
sterowanych numerycznie, a tak-
że studiów podyplomowych dla 
nauczycieli zawodu, w zakresie 
przedmiotów obejmujących tech-
niki pojazdów samochodowych 
i mechatronikę.

Realizacja  projektu zapla-
nowana jest do 30 września 2019 
r., w związku z tym z niektórych 
działań na pewno będą mogli sko-
rzystać nowi uczniowie, którzy 
rozpoczną naukę w roku szkolnym 
2018/2019.

(krzan)
fot. nadesłane

Kształcenie zawodowe 
z unijnym wsparciem dla szkół

POWIAT  Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu realizują pro-
jekt pn. „Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim”
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Laureaci grupy wiekowej kl. II-IV z nauczycielami i jury

Wszyscy uczestnicy konkursu

Recytatorskie potyczki
KOWALEWO POMORSKIE  Zespół Humanistyczny nauczy-
cieli kowalewskiej szkoły podstawowej już od lat organizuje 
Gminny Konkurs Recytatorski. W tym roku przebiegał on 
po hasłem „Zima w poezji”. Młodzi recytatorzy zmierzyli się 
w dwóch kategoriach wiekowych – uczniowie klas II-IV oraz 
V-VII. Zwycięstwo przypadło Martynie Sobocińskiej (kl. II-IV) 
oraz Kindze Krzyżanowskiej (kl. V-VII)

Gminny Konkurs Recytator-
ski w Szkole Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Kowalewie 
Pomorskim corocznie podpo-
rządkowany jest innej porze roku. 
Od niej też zależy dobór wierszy 
przygotowywanych przez dzieci. 

– Nasz konkurs ma dosyć dłu-
gą tradycję i cieszy się zaintereso-
waniem zarówno wśród uczniów, 
jak też nauczycieli – mówi Mał-
gorzata Rutkowska. – Tym razem 
z zimową poezją, ale także prozą, 
zmierzyli się uczniowie ze szkół 
w Wielkim Rychnowie, Pluskowę-
sach, Mlewie i oczywiście Kowa-
lewie Pomorskim. Jak podkreślało 
jury, wszyscy zaprezentowali wy-
soki poziom kultury słowa – do-
daje polonistka.

Zwycięzcami konkursu zo-
stali: (kl. II-IV) 1. miejsce Martyna 
Sobocińska (SP Kowalewo Pom.), 
2. miejsce Damian Olpeter (SP Ko-
walewo Pom.), 3. miejsce Jagoda 
Dębińska (SP Wielkie Rychnowo), 

wyróżnienie Dawid Lewandow-
ski (SP Pluskowęsy); (kl. V-VII) 1. 
miejsce Kinga Krzyżanowska (SP 
Pluskowęsy), 2. miejsce Amelia 
Daszkowska (SP Pluskowęsy), 3. 
miejsce Paweł Lewandowski (SP 
Pluskowęsy), wyróżnienie Julia 
Moszkowicz (SP Wielkie Rychno-
wo).

Martyna, mimo młodego wie-
ku, może już pochwalić się  recy-
tatorskimi sukcesami. Do rywali-
zacji starannie się przygotowuje. 

– Brałam udział w kilku kon-
kursach, a moim największym 
sukcesem jest nagroda Grand Prix 
w jednym z konkursów szkolnych 
– mówi dziewczynka. – Lubię 
wiersze, w których mogę dodat-
kowo wykorzystać gesty i rekwi-
zyty – dodaje. 

Konkursowe doświadczenie 
posiada także Kinga Krzyżanow-
ska. 

– Jestem już zaznajomiona 
z występami na scenie, ale trochę 

tremy zawsze mam – mówi Kin-
ga. – Trzeba najpierw sporo po-
pracować, aby ładnie powiedzieć 
wiersz – dodaje. 

Gminny konkurs stanowi po-
nadto ciekawą formą współpracy 
między placówkami oświatowy-
mi. Organizatorzy zawsze zapra-
szają do współpracy nauczycieli 
ze szkół, których uczniowie nie 
uczestniczą w konkursie. Przygo-
towanie dzieci tym razem ocenia-
ło jury w składzie: Anna Sieradzka 
i Maria Skrzeszewska (gimnazjum 
w Kowalewie Pom.) oraz Krzysz-
tof Zaniewski (Zespół Szkół w Ko-
walewie Pom.). Zwycięzcy otrzy-
mali nagrody ufundowane przez 
SP w Kowalewie, które wręczał 
dyrektor Benedykt Mroziński, 
a także dodatkowo upominki od 
burmistrza Andrzeja Grabowskie-
go, wręczone przez sekretarza 
miasta Ewę Bąk. 

Tekst i fot. 
(krzan)
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– 22 lutego obchodziliśmy 
rocznicę urodzin Lorda Roberta Ba-
den-Powella i jego żony Olave Ba-
den-Powell – wyjaśnia harcmistrz 
Szymon Wiśniewski, komendant 
Hufca ZHP Golub-Dobrzyń. – Jest 
to dzień wyjątkowy, w którym wra-
camy pamięcią do tych wszystkich 
druhen i druhów, których spotka-
liśmy na naszej harcerskiej ścieżce. 
Z radością pozdrawiamy wszyst-
kich swoich przyjaciół, którzy 
wspólnie z nami wędrują szlakiem 
służby i harcerskiej przygody. Dla 
harcerzy z Hufca Golub-Dobrzyń 
22 luty to również rocznica urodzin 
Fryderyka Chopina, patrona nasze-

go hufca. 
Z okazji święta wyróżnienia 

otrzymało kilkunastu zuchów, 
harcerzy i instruktorów. Listem 
Naczelnika ZHP zostali wyróżnieni 
drużynowi: podharcmistrz Anita 
Kłoss oraz przewodnik Julia Jagiel-
ska, Weronika Żółtowska oraz Ka-
rol Grąbczewski. 

Wyróżnienia z rąk komendanta 
hufca odebrali natomiast: Agniesz-
ka Błaszkiewicz, Zuzanna Weber, 
Joanna Babyszko, Martyna Szulc, 
Julia Żabińska, Aleksandra Męży-
kowska, Natalia Bolewska oraz Łu-
kasz Kiliński i Mateusz Gogoliński. 

(red), fot. ZHP

Tegoroczny Gminny Dzień Ko-
biet, zorganizowany przez urząd 
gminy, na długo zostanie paniom 
w pamięci. 11 marca w świetlicy 
wiejskiej w Kujawach zrobiło się 
gwarno, pań na wspólne święto-
wanie przybyło tyle, że sala wy-
pełniona była po brzegi. Po zło-
żeniu życzeń przez wójta Jerzego 
Cieszyńskiego, kobiety otrzymały 
kwiaty zarówno z rąk włodarza 
gminy, jak i sołtysów, którzy tego 
dnia również obchodzili swoje 
święto. 

Specjalnie dla pań wystąpili 
najmłodsi Ciechowiacy oraz Gru-
pa Poezjo i gwiazda Krystyna Gi-
żowska. Jak się okazało, tłumnie 
zebrane na świetlicy panie dosko-
nale pamiętały utwory piosenkar-
ki i wspólnie śpiewano przeboje 
tj. „Złote obrączki”,  „Przeżyłam 
z tobą tyle lat” czy „Nie było cie-
bie tyle lat”. Wraz z piosenkarką 

w duecie wystąpił włodarz gminy 
Jerzy Cieszyński, co zostało przez 
uczestniczki spotkania nagro-
dzone owacją i gromkim „hip hip 
hura”, wykrzyczanym kobiecymi 
głosami na całe Kujawy i okolice. 
Gwiazda tego wieczoru również 
otrzymała życzenia. Cała sala od-
śpiewała pani Krystynie „Sto lat” 
z okazji imienin, a wójt wręczył 
bukiet kwiatów.

– Kobietki w gminie Ciecho-
cin są wspaniałe – mówi Krysty-
na Giżowska. – Miałam tremę 
przed występem, ale okazało się, 
że moje piosenki tu są nadal pa-
miętane, a wspólne ich śpiewanie 
było wspaniałym przeżyciem. Za-
skoczył mnie również wójt Jerzy. 
To wspaniały, spontaniczny i szar-
mancki mężczyzna. Wspaniale od-
nalazł się w duecie ze mną, może 
kiedyś nagramy razem płytę – do-
dała wokalista z uśmiechem.

Duża liczba uczestniczek spo-
tkania zaskoczyła samych organi-
zatorów. Jest to najlepszy dowód 
na to, jak bardzo są takie spotka-
nia potrzebne. Wspólnie spędzony 
czas przy kawie, w miłej atmosfe-
rze, pozwolił paniom oderwać się 
od codziennych zajęć. 

– Wspaniałe spotkanie! – mó-
wiły pomiędzy śpiewem, żarci-
kami a degustacją pysznych ciast 
zaproszone panie. – Dawno się tak 
dobrze nie bawiłyśmy, a pani Kry-
styna nadal pięknie śpiewa i wspa-
niale wygląda.

Poczęstunek przygotowały 
panie z kół gospodyń wiejskich 
z terenu gminy Ciechocin.

– Panie z KGW pomogły tak-
że w organizacji uroczystości, za 
co serdecznie dziękujemy – mówi 
Anna Mazek z sekretariatu gminy.

Tekst i fot. 
(nał)

Drużynowi otrzymali zadania do wykonania w 2018 roku

Komendant hufca – hm. Szymon Wiśniewski wyróżnił zuchów, harcerzy oraz instruktorów

Wójt Jerzy Cieszyński zaśpiewał w duecie z Krystyną Giżowską z co otrzymał 
gromkie brawa

Sala w Kujawach wypełniła się po brzegi

Życzenia paniom złożył wójt Jerzy Cieszyński

Dla pań wystąpił zespół Ciechowiacy

Powiat

Święto harcerzy
W Zespole Szkół Miejskich harcerze z Hufca Związ-
ku Harcerstwa Polskiego Golub-Dobrzyń obchodzili 
swoje święto – Dzień Myśli Braterskiej. W uroczy-
stym apelu wzięło udział ponad 200 druhów z całe-
go powiatu.

Śpiewały z Giżowską
GMINA CIECHOCIN  Strzałem w dziesiątkę okazał się muzyczny upominek dla pań z terenu gminy Cie-
chocin z okazji ich święta. Kobiety tłumnie wypełniły salę świetlicy w Kujawach i wspólnie śpiewały naj-
większe przeboje z Krystyną Giżowską
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wspólnie dla kobiet
GMINA RADOMIN  Męska część Szkoły Podstawowej w Dulsku, wraz z miejscowym sołtysem oraz Radą 
Sołecką, przygotowała 7 marca kilka atrakcji dla pań

W środowe przedpołudnie 
Dom Kultury w Dulsku przeżył 
prawdziwe kobiece oblężenie. 
Zaproszone panie przyszły zo-
baczyć program artystyczny, 
przygotowany przez chłopców 
z miejscowej podstawówki pod 
kierownictwem Grzegorza Masz-
kiewicza i Włodzimierza Jurkie-
wicza. 

Panowie zaprezentowali 
swoje umiejętności oratorskie, 
wokalne a także taneczne. Pu-
blika nagradzała artystów burzą 

gorących oklasków. Tego dnia nie 
mogło zabraknąć także życzeń 
dla wszystkich pań, które złoży-
ła, w imieniu wójta gminy Rado-
min Piotra Wolskiego, Wioletta 
Agatowska. Także sołtys Dulska, 
Henryk Roman Kwiatkowski, 
skierował kilka słów do najważ-
niejszych tego dnia osób      

– Życzę Wam, żebyście za-
wsze były uśmiechnięte, szczę-
śliwe, miały mniej zmartwień, 
a więcej radości.

Występ artystyczny uczniów 

nie był oczywiście jedyną atrak-
cją tej uroczystości. Sołtys wraz 
z radą sołecką, w skład której 
wchodzą: Henryk Kwiatkowski 
oraz Jan Jurkiewicz, wspólnie 
odśpiewali „Sto lat”  i wręczyli 
wszystkim paniom słodkie upo-
minki. Zgromadzeni goście mieli 
okazję również skosztować słod-
kiego poczęstunku, a całą uro-
czystość umilał niezastąpiony we 
wszystkich sołeckich i szkolnych 
uroczystościach DJ Waldek. 

Tekst i fot. (LB)

Panowie dali popis swoich umiejętnościPanie z zaciekawieniem obejrzały występ

„Sto lat” od rady sołeckiej

Dla żadnej z pań nie zabrakło słodkości

Niektóre skecze wymagały dużej odwagi

Golub-Dobrzyń

Z Ameryki do domu
W najbliższą niedzielę w Domu Kultury zostanie uro-
czyście otwarta wystawa „Wszyscy jesteśmy migran-
tami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca 
XIX wieku”. Ekspozycja została przygotowana przez 
studentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Po-
znaniu oraz Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. 

W roku 1941 historyk Witold 
Kula w kilku skrzyniach zalega-
jących w piwnicy Archiwum Akt 
Dawnych w Warszawie odnalazł 
listy, które słali do krewnych 
w zaborze rosyjskim emigranci ze 

Stanów Zjednoczonych i Brazy-
lii. Listy te nigdy nie dotarły do 
adresatów – zostały zatrzymane 
przez carską cenzurę, bo nama-
wiały do wyjazdów. Studenci Kuli 
w ramach tajnych kompletów 

z archiwistyki zajęli się ich opra-
cowywaniem w mieszkaniu na-
uczyciela. 

– Nie wiemy, czy podzielone 
oceanem rodziny kiedykolwiek 
się połączyły – podkreśla Alek-
sandra Turowska, doktorantka 
w Instytucie Etnologii i Antropo-
logii Kultury Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. – W ze-
szłym roku w Golubiu-Dobrzyniu 
i okolicznych miejscowościach 
poszukiwaliśmy rodzin adresatów 
i nadawców. Efektem tych poszu-
kiwań jest właśnie wystawa oraz 
książka. 

Najwięcej zachowanych adre-
satów dotyczyło właśnie naszego 
regionu. Listy były zaadresowane 

do ówczesnych mieszkańców Do-
brzynia nad Drwęcą, Sokołowa, 
Szafarni, czy Działynia. Fragmenty 
listów, pamiątki, dokumenty będą 
dostępne właśnie na wystawie. 

– Szacuje się, że od połowy 
XIX wieku do wybuchu I wojny 
światowej z terenów podzielonej 
zaborami Polski wyemigrowało 
do Stanów Zjednoczonych blisko 
2,5 miliona ludzi, a do Brazylii 
kolejne kilkaset tysięcy – dodaje 
Szymon Wiśniewski, opiekun me-
rytoryczny wystawy w Golubiu-
Dobrzyniu. – Potomkowie tych 
emigrantów  w liczbie blisko 10 
milionów  stanowią dziś najlicz-
niejszą grupę Amerykanów po-
chodzenia słowiańskiego żyjących 

w USA. Polacy byli też jednymi 
z pierwszych mieszkańców Euro-
py Środkowej, którzy emigrowali 
do Ameryk, zapisując tym samym 
kartę historii nowoczesnych mi-
gracji, których początki badacze 
sytuują właśnie na połowę XIX 
wieku. Sam mam rodzinę w USA, 
które wyjechała za przysłowio-
wym chlebem jeszcze przed od-
zyskaniem przez Polskę niepod-
ległości. 

Wystawa zostanie uroczyście 
otwarta w niedzielę (18 marca) 
o godzinie 18.00. Opowie o niej 
również Wojciech Lutowski, pra-
cownik Centrum Kultury w Po-
znaniu.  

(red)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Prawo łowieckie po zmianach

W ubiegłym tygodniu Sejm RP znowelizował ustawę Prawo 
łowieckie. Przepisy zakładają m.in. zwiększenie do 150 m odle-
głości od zabudowań, gdzie będzie można prowadzić odstrzał 
oraz zakaz udziału nieletnich (do 18 lat) w polowaniach. Nie 
będzie też można wykorzystywać żywych zwierząt do szkolenia 
psów myśliwskich. Ponadto koła łowieckie będą nadal wypła-
cały odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę lub 
w czasie prowadzenia polowania. Szacowaniem szkód zajmą 
się komisje złożone z przedstawiciela gminy, zarządcy obwodu 
łowieckiego i właściciela nieruchomości, na której wystąpiła 
szkoda.

Wsparcie dla seniorów

Do 30 marca gminy mogą składać do urzędów wo-

jewódzkich informację o zapotrzebowaniu na środ-

ki na do� nansowanie w ramach programu „Opieka 

75+”. Jego celem jest zwiększenie dostępności do 

usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat 

i więcej w gminach do 40 tys. mieszkańców, które 

to samorządy świadczą usługi opiekuńcze (w tym 

specjalistyczne) samodzielnie. Przyznane środki bę-

dzie można przeznaczyć na zwiększenie liczby godzin 

usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opie-

kuńczych dla osób, które już korzystają z takich usług 

(lub korzystały z nich w ostatnim roku).

O elektronicznych zwolnieniach

Tylko do końca czerwca lekarze będą mogli wystawiać pa-
pierowe zwolnienia według obecnie obowiązujących za-
sad. W całym kraju ZUS prowadzi szkolenia dla medyków 
z zakresu obsługi e-zwolnień, a także pomaga rejestrować 
profile na Platformie Usług Elektronicznych, które umożli-
wiają wystawianie e-ZLA.
23 marca w inspektoracie ZUS w Lipnie odbędą się „Drzwi 
Otwarte” na temat elektronicznych zwolnień, a 16 i 30 

marca o 9.00 planowane są szkolenia w tym zakresie. In-
spektorat ZUS w Lipnie proponuje również indywidualne 

konsultacje dla lekarzy w każdy poniedziałek w godz. 
15.00–18.00.

Środki na świetlice i domy kultury
Do 30 marca samorządy gminne i instytucje kultury mogą składać wnioski o do� nanso-wanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę, przebudowę lub wypo-sażenie świetlic i domów kultury. W konkursie do podziału jest 9,5 mln złotych. Maksymalne możliwe do� nansowanie to 63,63 proc. kosz-tów kwali� kowalnych projektu. Planowane rozstrzygnięcie konkursu to trzeci kwartał 2018 r. Więcej informacji o konkursie na stro-nie mojregion.eu.

Szansa dla trzeciego sektora

Do 20 marca kujawsko-pomorskie organizacje pozarządowe mogą 
zgłaszać swoje inicjatywy społeczne do jedenastej edycji konkursu 
o nagrody marszałka województwa „Rodzynki z pozarządówki”. Do 
rywalizacji o wyróżnienie i związaną z nim nagrodę � nansową może 
stanąć każda organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego, 
która ma swoją siedzibę (lub oddział) na terenie województwa kujaw-
sko-pomorskiego i której roczny przychód nie przekracza 300 tys. zł. 
W puli nagród jest 30 tys. zł. Szczegółowych informacji udziela Biuro 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (tel. 571 293 076, 571 
293 077 i 571 204 292, e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl).

Które nazwiska najpopularniejsze?

Ministerstwo cyfryzacji przedstawiło statysty-
ki najbardziej popularnych nazwisk w styczniu. 
Z bazy PESEL wynika, że najpopularniejszym 
nazwiskiem wśród kobiet było Nowak (ponad 
90 tys.), następnie: Kowalska (63 tys.), Wiśniew-
ska, Wójcik, Kowalczyk, Kamińska, Lewandowska, 
Zielińska, Szymańska i Woźniak. Wśród panów na 
pierwszym miejscu także jest Nowak, a dalej: Ko-
walski i Wiśniewski.

Alimenty w kilka dni

Resort sprawiedliwości proponuje reformę prawa rodzinnego, m.in. 
wprowadzenie alimentów natychmiastowych. Procedura ma trwać kilka 
dni. Rodzic będzie składać pozew na gotowym formularzu, dostępnym 
w internecie. Alimentacyjne nakazy zapłaty o natychmiastowej wykonal-
ności będą mogli wydawać nawet referendarze, co zdaniem resortu zde-
cydowanie przyspieszy procedurę. Wysokość alimentów ma być ustalana 
według uniwersalnej zasady. Co roku będzie ogłaszana kwota przelicze-
niowa (zależna m.in. od minimalnego wynagrodzenia netto i współczyn-
nika dzietności), która pozwoli ustalić świadczenie. Na dziś wynosiłoby 
ono 460 zł na jedno dziecko, 840 zł na dwoje dzieci, a 1140 zł – na troje. 
Uzyskanie alimentów natychmiastowych nie zamyka drogi do domagania 
się wyższej kwoty alimentów w zwykłym postępowaniu. 
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Antybiotyki pod lupą
HODOWLA  Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport do-
tyczący stosowania antybiotyków na fermach. Wnioski są za-
trważające. Siedmiu na 10 hodowców podaje je zwierzętom, 
chociaż jest to zakazane 

Kontrola NIK w woj. lubelskim 
to wstęp przed kontrolą ogólno-
polską. Raport jasno pokazuje, że 
system nadzoru nad wykorzysta-
niem antybiotyków jest w Polsce 
nieskuteczny. 

– Urzędowy obraz wykorzy-
stywania antybiotyków w ho-
dowlach zwierząt może nie od-
dawać rzeczywistości – czytamy 
w oświadczeniu NIK. Zdaniem 
kontrolujących, wszystkie dzia-
łania, prowadzone kontrole i ba-
dania monitoringowe, choć for-
malnie zgodne z przepisami, nie 
pozwalały rzetelnie ocenić zasad-
ności i prawidłowości stosowania 
antybiotyków przez hodowców. 

Antybiotyki są powszech-
nie stosowane w lecznictwie 
zwierząt. Wszystkie przebadane 

w woj. lubelskim przypadki były 
uzasadnione medycznie (przynaj-
mniej w teorii). Najczęściej z an-
tybiotyków korzystają hodowcy 
drobiu (82 proc. wszystkich ferm). 
Według NIK, nie było możliwości 
sprawdzenia, czy w danym przy-
padku lek rzeczywiście zastoso-
wano zgodnie z deklaracją. 

– Przypadki braku ewidencji 
leczenia zwierząt w gospodar-
stwie stwierdzono we wszystkich 
skontrolowanych Powiatowych 
Inspektoratach Weterynaryjnych, 
przy czym w skrajnych przypad-
kach aż w ponad połowie ob-
jętych nadzorem gospodarstw 
organy inspekcji fakt nieleczenia 
zwierząt w okresie ostatnich pię-
ciu lat ustalały wyłącznie w opar-
ciu o oświadczenia hodowcy  

– dodaje NIK.
Z raportem NIK nie zgadza się 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi: „Nadzór Inspekcji Weteryna-
ryjnej, oparty na planach kontroli, 
co do zasady jest pełny i nie moż-
na zgodzić się ze stwierdzeniem 
braku rzetelnych danych, którymi 
dysponuje Inspekcja Weteryna-
ryjna”. Resort rolnictwa monito-
ruje również sprzedaż substancji 
przeciwbakteryjnych na poziomie 
hurtowni. Biorąc pod uwagę dane 
rok do roku, wskaźnik sprzedawa-
nych antybiotyków utrzymuje się 
na podobnym poziomie. Minister-
stwo zapewnia także, że zamierza 
wprowadzić zmiany w ewidencjo-
nowaniu przez hodowców poda-
wania antybiotyków.

(pw)

Zaproszenie

Dla hodowców drobiu
27 marca w Minikowie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego za-
prasza hodowców na konferencję poświęconą nowoczesnym rozwiązaniom w 
produkcji drobiu grzebiącego. 

Konferencja obejmie wszyst-
kie sfery hodowli. Będzie mowa 
m.in. o ochronie kurcząt przed 
kokcydiozą. To schorzenie wywo-
ływane przez pasożyty żerujące 
w jelitach. 

Niemniej ważny będzie te-

mat poświęcony ogrzewaniu fer-
my kurcząt. Tu w grę wchodzą 
różnego rodzaju promienniki 
i płyty grzewcze. Nowsze wersje 
promienników zużywają znacznie 
mniej gazu. Ogrzewanie hal i kur-
ników stale się zmienia, a pro-

mienniki są na dziś najefektyw-
niejsze. 

Interesujący powinien być 
także wykład poświęcony wyko-
rzystaniu papieru dla piskląt. Ten 
materiał stanowi alternatywę dla 
tradycyjnej ściółki. Pisklęta mają 
dzięki niemu łatwiejszy dostęp 
do karmy i są izolowane od zim-
nego podłoża. Papier chłonie wil-
goć i samoistnie rozkłada się. Jest 
więc przyjazny dla środowiska. 

Konferencja rozpocznie 
się o godzinie 8.00 w budynku  
C KPODR w Minikowie. Zgłoszenia 
przyjmowane są pod numerem 
telefonu 52 386 72 19 lub mailowo: 
anna.monko@kpodr.pl. Udział 
w spotkaniu jest bezpłatny. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Prawo

Sezonowy na umowę 
Od wielu lat problemem rolników posiadających np. 
sady lub gospodarstwa warzywne i owocowe jest po-
zyskanie rąk do pracy. Aby unormować pracę zbie-
raczy, rząd proponuje podpisywanie nowych umów. 
Będą oskładkowane. 

Rząd aktualnie pracuje nad 
prawem dotyczącym osób pracują-
cych sezonowo w rolnictwie. Obec-
nie podpisują one umowy o dzieło. 
To dość karkołomna konstrukcja 
prawna, ponieważ trudno nazwać 
dziełem zebranie truskawek. W no-
wym prawie zbieraczy nazwano 
„pomocnikami rolnika”. 

Jeśli uregulowania wejdą w ży-
cie, rolnik zatrudniając pomocnika 
będzie za niego musiał opłacić 42 zł 
składki miesięcznie. Umowa będzie 
zawierana maksymalnie 4 miesią-

ce. 42 zł wejdzie na poczet ubezpie-
czeń wypadkowych, chorobowych 
i macierzyńskich. Umowy będą 
dotyczyć tak zbierania owoców lub 
warzyw, jak i ich dalszej obróbki. 

Dla pomocników rolnika po-
chodzących z Ukrainy ważne będzie 
zapewnienie możliwości korzysta-
nia ze służby zdrowia. Minusem 
jest to, że dochody pomocnika będą 
opodatkowane. To oznacza kolejne 
formalności. 

(pw)

Rynek

Ziemniaczany dołek
Zazwyczaj o tej porze roku ceny ziemniaków były sa-
tysfakcjonujące. Tym razem są tak niskie, że dopro-
wadzają do protestów.

Ubiegły rok był bardzo pomyśl-
ny dla plantatorów ziemniaków. 
Odnotowano rekordowe zbiory, 
a to znalazło odzwierciedlenie w ce-
nach tych warzyw. Rolnicy zaczęli 
protesty – także te drogowe. Ceny 

w skupach to zaledwie kilkadziesiąt 
groszy za kilogram. Tymczasem na 
giełdach pojawiły się już pochodzą-
ce z południa Europy młode ziem-
niaki. W hurcie kosztują nieco ponad  
2 zł. 

Rolników dobija fakt, że róż-
nica między ceną w skupie, a ceną 
na sklepowych półkach jest tak 
ogromna. Ministerstwo Rolnictwa 
doradza, by plantatorzy zaczęli 
zrzeszać się i wspólnie negocjować 
wyższe stawki. Do pewnego czasu 
największym odbiorcą ziemnia-
ków była Rosja, ale od czasu na-
łożenia sankcji, ten kierunek eks-
portu został zamknięty. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Przyszłość miedzi
W najbliższym czasie rozstrzygną się losy miedzi sto-
sowanej w sadownictwie. Póki co, nic nie zwiastuje, 
że unijni urzędnicy mogliby zakazać używania jej. 

Sadownictwo

Miedź, podobnie jak inne sub-
stancje czynne, co kilka lat przecho-
dzi ponowny proces autoryzacji. 
Najbliższy termin mija w styczniu 
przyszłego roku. W trakcie proce-
su Komisja Europejska pyta m.in. 
organizacje rolnicze o to, czy po-
pierają stosowanie danego środka. 
Krajowy Związek Izb Rolniczych 
jednoznacznie opowiedział się za 
przedłużeniem autoryzacji na dal-
sze lata. 

Dlaczego miedź budzi kontro-
wersje? To środek, który – według 
niektórych – źle działa na pszczoły 
oraz organizmy wodne. Pierwiastek 
stosowany jest w sadach do zwal-
czania wielu chorób. Chroni drze-
wa przed parchem, zarazą ogniową 
i rakiem bakteryjnym. Miedź moż-

na stosować nawet w rolnictwie 
ekologicznym, ponieważ jest ona 
substancją naturalną. Alternatywą 
dla niej mogłyby być fungicydy, ale 
nie zwalczają one wszystkich cho-
rób. Najbardziej jaskrawy przykład 
to zaraza ogniowa. „Koszt synte-
tycznych fungicydów w porówna-
niu do związków miedzi jest ponad 
10-krotnie wyższy. Ewentualne 
wycofanie związków miedzi, zda-
niem izb rolniczych, wpłynie na 
pogorszenie efektu ochronnego 
oraz zwiększy w stopniu bardzo 
wysokim koszty ochrony roślin, co 
wpłynie na zmniejszenie opłacal-
ności produkcji roślinnej” – podsu-
mowuje stanowisko KRIR.

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne
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Kilka pytań o... rozwód
PRAWO  Omawiamy kwestię jednego z najczęstszych problemów, który dotyka naszych Czytel-
ników, czyli rozwodu

W tej rubryce adwokat Anna 
Krawczyk-Koźmińska prowadzą-
ca Kancelarię Adwokacką w Wą-
brzeźnie (ulica Wolności 4, tel 
663-018-891), w formie przystęp-
nych pytań i odpowiedzi przybli-
ża Czytelnikom zawiłości prawa.

– Przed jakim sądem nale-
ży przeprowadzić rozwód?

– Dawniej można było to 
zrobić przed sądem rejonowym. 
Obecnie mieszkańcy mniejszych 
miejscowości znajdują się w trud-
niejszej sytuacji, bo muszą udać 

się do sądu okręgowego w pobli-
skiej miejscowości. Dla miesz-
kańców Wąbrzeźna, Golubia-Do-
brzynia będzie to Sąd Okręgowy 
w Toruniu, a mieszkańcy Lipna 
i Rypina muszą pofatygować się 
do Sądu Okręgowego we Wło-
cławku.

– Ile taka sprawa będzie 
kosztowała?

– Opata od pozwu jest stała 
i wynosi 600 zł, ale jeśli małżon-
kowie dojdą do porozumienia, to 
sąd zwróci im 300 zł.

– Czy przed sprawą rozwo-
dową musi być przeprowadzo-
ne postępowanie pojednawcze 
czy mediacyjne?

– Nie, obecnie nie ma takie-
go wymogu. Natomiast w ostat-
nim czasie w prasie pojawiły się 
informacje, że ma zostać wpro-
wadzone obowiązkowe postępo-
wanie mediacyjne w sprawach 
rozwodowych. Nie wiadomo, kie-
dy rozwiązania te wejdą w życie, 
ale jeśli tak się stanie, to należy 
liczyć się z tym, że postępowanie 

w każdej takiej sprawie wydłuży 
się minimum o kilka miesięcy. 

– Czy można przeprowa-
dzić rozwód nie powierzając 
sprawy adwokatowi?

– Oczywiście, że tak. W licz-
nych sprawach tak się dzieje, 
tym niemniej z mojego doświad-
czenia wynika, że w tym jednym 
z najtrudniejszych momentów 
w życiu osób, które podejmują 
tak trudną decyzję, czują się one 
na sali sądowej znacznie pewniej 
występując z profesjonalistą. Dla 
większości osób jest to zazwyczaj 
pierwsza i jedyna wizyta w są-
dzie. Rozwód to nie tylko kwe-
stia rozstania małżonków, ale 
także alimenty na dzieci, spra-
wa kontaktów między rodzicami 
i dziećmi, często także podziału 
majątku. Kwestie te rzutują na 
późniejszy komfort życia roz-
wiedzionych małżonków, dlatego 
w tak ważnej i jednocześnie stre-
sującej sytuacji życiowej wolą nie 
popełnić błędu i zdają się na po-
moc fachowca. Co ważne, często 
rozwodzący się małżonkowie nie 
chcą bezpośrednio kontaktować 
się z drugą stroną, wtedy mogą 
liczyć na to, że wszelkie rozmo-
wy, uzgodnienia i negocjacje za-
łatwi w ich imieniu pełnomoc-
nik, który jednocześnie zadba, 
aby nasze interesy były należycie 
chronione.

– Czy to znaczy, że zgodny 
rozwód jest lepszy?

– Tak, w każdej sprawie, nie-
zależnie jak skonfliktowane są 
strony, zawsze najlepszym roz-
wiązaniem jest zakończenie jej 
jak najszybciej. Pozwala to unik-
nąć wizyt w sądzie, niepotrzeb-
nych stresów i dodatkowych 
kosztów. Najbardziej zadowole-
ni są klienci, którym udało się 
zakończyć spór na pierwszym 
terminie rozprawy, a najlepiej 
gdy uda się jeszcze uregulować 
wszystkie sporne kwestie do-
tyczące alimentów, kontaktów 
z dziećmi, czy podziału majątku 
wspólnego. Niestety, nie zawsze 
sprawy rozwodowe są tak łatwe 
i niektóre z nich ciągną się lata-
mi. Dzieje się tak wówczas, gdy 
strony udowadniają sobie wza-
jemnie, kto odpowiada za rozpad 
związku, bądź nie mogą dojść do 
porozumienia w kwestiach doty-
czących dzieci. Przesłuchiwani są 
wtedy liczni świadkowie i prze-
prowadzane są różnego typu 
inne dowody. W takim przypad-
ku szczególnie trudna jest sy-
tuacja osób, których drugi mał-
żonek występuje z adwokatem, 
a one muszą bronić się same, nie 
znając przepisów prawa czy zwy-
czajów procesowych. 

adwokat 
Anna Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay

Akcja

Przedszkole bez smogu
Do 30 marca, za pośrednictwem strony internetowej przedszkolabezsmogu.
pl, można zgłaszać placówki edukujące najmłodszych, w których przyda się 
oczyszczacz powietrza. Do końca miesiąca jest też czas na głosowanie. Wygra 
25 przedszkoli.

Smog jest poważnym pro-
blemem w sezonie grzewczym. 
Zanieczyszczone powietrze jest 
najbardziej niebezpieczne dla 
małych dzieci, które są narażo-
ne na skutki smogu nawet, kiedy 
przebywają w pomieszczeniach 
– przedszkolach i żłobkach. 
Właśnie z myślą o najmłodszych 

organizowana jest akcja „Uwol-
nij przedszkola od smogu”. 

Niebezpieczny smog
Jak twierdzą eksperci, smog 

zagraża zdrowiu małych dzieci 
z kilku podstawowych powo-
dów. Po pierwsze, milusińscy 
częściej oddychają przez usta 
niż przez nos. W ten sposób do 

ich organizmu dostaje się za-
nieczyszczone powietrze, które 
nie jest poddane żadnej filtracji. 
Ponadto, dzieci wdychają więcej 
powietrza niż dorośli (w przeli-
czeniu na masę ciała) i spędzają 
więcej czasu na zewnątrz. W re-
zultacie, mają częściej styczność 
ze smogiem i jednocześnie do 

ich organizmów dostaje się wię-
cej zanieczyszczeń. Problemem 
jest także układ odpornościowy, 
który u dzieci nie jest jeszcze 
dobrze rozwinięty i tym samym 
nie jest w stanie sobie poradzić 
ze skutkami zanieczyszczonego 
powietrza. Zwiększa to ryzyko 
zapadnięcia na przewlekłą cho-
robę układu oddechowego czy 
układu krążenia w dorosłym 
życiu. Najtrudniej mają alergicy 
i astmatycy, dla których smog 
oznacza nasilenie chorobowych 
dolegliwości. 

Dzieci znaczną część dnia 
spędzają w żłobkach i przed-
szkolach. Z tego powodu nie-
zwykle ważne jest, by jakość po-
wietrza w tych miejscach była 
odpowiednia. Niestety, według 
niezależnego raportu przepro-
wadzonego przez Greenpeace 
i Fundację #13, w 69 proc. kujaw-
sko-pomorskich przedszkoli do-
puszczalny poziom pyłów PM2,5 
i PM10 został przekroczony 
przez więcej niż 35 dni w ciągu 
roku. Oznacza to, że powietrze 
w ponad połowie przedszkoli 
w województwie kujawsko-po-

morskim zagraża zdrowiu dzie-
ci. W zmianie tej sytuacji mogą 
pomóc urządzenia oczyszczają-
ce powietrze. Dla 25 przedszkoli 
ufunduje je Electrolux.

Zgłoś i głosuj
Zasady akcji „Uwolnij przed-

szkole od smogu” są bardzo 
proste. Wystarczy wybrać z li-
sty na stronie internetowej  
www.przedszkolabezsmogu.pl 
przedszkole lub żłobek, w któ-
rym chcemy, żeby pojawił się 
oczyszczacz. Jeśli danej pla-
cówki nie ma, można ją sa-
modzielnie dodać. Następnie 
należy oddać głos na wybrane 
miejsce – można głosować co 
godzinę na dowolną liczbę pla-
cówek do 30 marca. Po wykona-
niu tych kroków pozostaje tylko 
czekać na finał akcji, w którym 
25 przedszkoli i żłobków z naj-
większą liczbą głosów otrzyma 
oczyszczacze EAP450. Urządze-
nie skutecznie wyłapuje pyły 
PM2,5 i PM10, czyli główne skład-
niki smogu, ale także kurz, pyłki 
kwiatów, roztocza czy alergeny 
zwierząt, jednocześnie pochła-
niając nieprzyjemne zapachy.
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 Lipno
 W sobotę 24 marca o 16.00, w ramach DKF-u, będzie m ożna zobaczyć 

film dokumentalny „Młynarski. Piosenka finałowa”. Po seansie planowane jest 
spotkanie z Tadeuszem Kieniewiczem, wnukiem Wojciecha Młynarskiego. Bilety 
kosztują 10 zł. .

 Golub-Dobrzyń
 W niedzielę 18 marca o 18.00 w Domu Kultury zostanie otwarta wystawa 

„Wszyscy jesteśmy migrantami”. Wernisaż otworzy Wojciech Luchowski, pracownik 
CK Zamek w Poznaniu, który opowie o historii odnalezienia nigdy nie dostarczonych 
listów polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku. Wystawa będzie czynna 
do 13 kwietnia. 

 Wąbrzeźno
 W środę 14 marca o 17.00 w WDK zostanie otwarta wystawa pt. „Zamek Bisk-

upów Chełmińskich w Wąbrzeźnie”. W ramach ekspozycji zaprezentowane zostaną 
„skarby” odkryte przez archeologów podczas badań wykopaliskowych przeprowad-
zonych na Górze Zamkowej.

 Dzień później o tej samej godzinie w tym samym miejscu odbędzie się pro-
mocja książki Łukasza Gapińskiego – „Człowiek znikąd – Zakon Jakuba Sprawiedli-
wego”. Współorganizatorem spotkania jest wąbrzeska książnica. Wstęp wolny. 

 17 marca o 16.00 w domu kultury będzie można obejrzeć spektakl „Klasycznie, 
czyli On i One”. Jest to trzeci projekt działającej przy toruńskiej Akademii Walki 
z Rakiem grupy teatralnej „Onko Świat”. Spektakl wyreżyserowała oraz scenariusz 
napisała, sięgając do klasyki polskiej i światowej literatury, Anna Magalska. W te-
atrze pacjentkom towarzyszy Grzegorz Walczak, wokalista, gitarzysta, pianista, kom-
pozytor i autor tekstów zespołu Czaqu. Bezpłatne wejściówki do odebrania w dziale 
Animacji Kultury WDK. 

 Tego samego dnia o 17.00 w WDK zostanie otwarta wystawa fotograficzna 
„Jestem” Marty Szklarskiej. Autorka zdjęć pochodzi z Torunia. Zanim dowiedziała 
się, że jest chora, była studentką ekonomii. Pasjonowała się fotografią. Przez wiele 
lat pomagała innym. Była wolontariuszką stowarzyszenia „Jestem” i członkiem Sz-
kolnego Koła Caritas w Zespole Szkół Ekonomicznych. Od 14 roku życia pomagała 
osobom niepełnosprawnym. W 2014 roku rozpoznano u niej glejaka, złośliwego 
guza mózgu. Przeszła dwie operacje głowy, powikłane obrzękiem mózgu, leczenie 
radioterapią i chemioterapią.

 19 i 21 marca o 16.00 w WDK Anna Skwark poprowadzi kolejne warsztaty 
rękodzieła. Tym razem wykonane zostaną pisanki wielkanocne haftem temari. Koszt 
udziału w zajęciach wynosi 20 zł/os. Liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji 
pod nr. tel. 56 688 17 27, wew. 24.

 W środę 21 marca o 17.00 w Wąbrzeskim Dom Kultury zostanie otwarta wys-
tawa rzeźby pracownika naukowego UMK w Toruniu Stanisława Kośmińskiego, 
koordynującego pracę studentów na wąbrzeskich plenerach rzeźby. 

  Rypin
 20 marca o 17.00 w bibliotece przy ul. Warszawskiej odbędzie się spotkanie z 

autorskie z Katarzyną Jabłońską. Dyskusja będzie poświęcona wydanej w ubiegłym 
roku książki „Żyć aż do końca. Instrukcja obsługi choroby”. – Książka ta powstała 
z fascynujących rozmów Katarzyny Jabłońskiej z mistrzem życia aż do końca, ks. 
Janem Kaczkowskim, zmarłym po ciężkiej chorobie nowotworowej, wypełnionej 
męstwem bycia. Wstęp bezpłatny. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Szansa dla filmowców
RYPIN  Rypiński Dom Kultury ogłosił II edycję Festiwalu Fil-
mów Amatorskich „Stopklatka”. Obrazy można nadsyłać do 
27 sierpnia

Konkurs adresowany jest 
przede wszystkim do uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, studentów 
oraz pozostałych miłośników ama-
torskiego filmowania. Tematyka 
jest dowolna, ale czas projekcji fil-
mu nie może przekroczyć 30 mi-
nut (w uzasadnionych przypadkach 
organizator może wyrazić zgodę 
na dłuższy obraz). Zgłoszenia, wraz 
z płytą, należy nadsyłać do 27 sierp-
nia na adres: Rypiński Dom Kultu-
ry, ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin. 
Twórca zgłasza maksymalnie dwie 

p r o duk c j e .  
Organizatorzy 
przewidzieli 
pulę nagród 
finansowych 
i rzeczowych. 

W dru-
giej połowie 
roku odbędą 
się otwar-
te projekcje 
zgłoszonych 
filmów - pod-
czas cyklicz-
nych spotkań 
Klubu Miło-
śników Filmu 
w Rypińskim 

Domu Kultury w Rypinie: 5 wrze-
śnia, godz. 18.00; 19 września, godz. 
18.00; 3 października, godz. 18.00, 
17 października, godz.18.00; 25 paź-
dziernika, godz. 11.00 „Stopklatka 
dzieciom”. 26 października o godz. 
11.00 przewidziane są: gala finało-
wa, ogłoszenie werdyktu, wręcze-
nie nagród i program artystyczny 
(spotkanie z aktorem). 

Pierwsza edycja „Stopklatki” 
odbyła się w październiku ubiegłe-
go roku. Filmowe propozycje oce-
niało jury, w skład którego weszli 
m.in. dyrektor Grzegorz Ziomek, 

Jarosław Jaworski (związany z fe-
stiwalem Tofifest w Toruniu) oraz 
rypińska młodzież. Ostatecznie 
pierwsze miejsce i 2,5 tys. zł zdobył 
Kamil Bukłaha z Wrocławia za film 
„Niebyt”. Drugą nagrodę i 1,5 tys. zł 
przyznano Yulii Pomorovej, także 
z Wrocławia, za obraz „Chemia”. 
Trzecie miejsce (1 tys. zł) zajął Kac-
per Olszewski ze Strykowa, reżyser 
filmu „Na ziarnku maku”. 

– Jesteśmy zadowoleni z zain-
teresowania młodych twórców, bo 
w pierwszej edycji konkursu wzięło 
udział aż 19 filmów – mówił Grze-
gorz Ziomek, dyrektor RDK. – Jest 
to kino niszowe, niezależne, widać, 
że filmy były tworzone z pasją. 
Niektórym brakowało jeszcze wa-
lorów technicznych, ale scenariusz, 
czyli kręgosłup filmu, zazwyczaj 
poruszał ważne tematy społeczne. 
Festiwal na pewno będzie konty-
nuowany, bo jest potencjał wśród 
młodzieży. Poza tym dysponujemy 
dobrymi warunkami do organizo-
wania takich wydarzeń.

Kartę zgłoszeniową oraz szcze-
gółowy regulamin można znaleźć 
na stronie: www.rdk.rypin.eu.

 (ToB)
fot. archiwum

Muzyka

Harcerskie śpiewanie
W sobotę 14 kwietnia o 10.00 w Wąbrzeskim Domu 
Kultury odbędzie się VI Wojewódzki Festiwal Piosen-
ki Harcerskiej o „Wąbrzeską lilijkę”. 

W konkursie mogą wziąć 
udział zuchy w wieku od 6 do 10 
lat, harcerze w wieku od 11 do 13 
lat, harcerze starsi od 14 do 18 
lat , wędrownicy w wieku od 19 
do 25 lat, a także zespoły i arty-
ści działający m.in. przy domach 
kultury.

Każdy wykonawca zapre-
zentuje jedną piosenkę harcer-
ską, zuchową lub turystyczną. 

Uczestnicy mogą śpiewać z oso-
bą akompaniującą lub podkła-
dem muzycznym z płyty CD, 
który trzeba dostarczyć w dniu 
festiwalu. Celem konkursu jest 
m.in. prezentacja dorobku arty-
stycznego środowisk harcerskich 
z naszego województwa oraz in-
tegracja środowisk harcerskich 
i pobudzenie ich do aktywności 
twórczej.

Osoby, które chcą wziąć 
udział w festiwalu, muszą na-
desłać wypełnioną kartę zgło-
szenia do poniedziałku 27 marca 
na adres: Wąbrzeski Dom Kultu-
ry, ul. Wolności 47, 87-200 Wą-
brzeźno, tel./fax. 56 688 17 27, 
56 688 23 42, e-mail: animacja@
wdkwabrzezno.pl. Każdy uczest-
nik jest zobowiązany do uiszcze-
nia opłaty startowej w wysokości 
5 zł (w dniu konkursu). 

Organizatorami imprezy są: 
Wąbrzeski Dom Kultury, Chorą-
giew Kujawsko-Pomorska Związ-
ku Harcerstwa Polskiego, Hufiec 
Golub-Dobrzyń oraz Hufiec To-
ruń. 

(ToB)

Pierwsza edycja „Stopklatki” 
odbyła się w październiku ubiegłego roku
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20:35 Ojciec Mateusz

05:45 Elif odc. 203 - serial
06:45 Komisariat odc. 27 - serial
07:15 Komisariat odc. 28 - serial
07:45 Alarm! odc. 13
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Komisarz Alex odc. 132 - serial
10:10 Klan odc. 3279
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 5 s. 4 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 Cudowny świat przyrody 
 odc. 6 - serial 
13:25 Zimowe igrzyska paraolimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:45 Elif odc. 204 - serial
14:45 Korona królów odc. 43 - serial
15:15 Alarm! odc. 13
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 12 - serial
16:45 Puchar Świata w Trondheim 
Skoki narciarskie 
16:50 Teleexpress 
17:00 Puchar Świata 
 w Trondheim Skoki narciarskie 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 14
20:35 Ojciec Mateusz odc. 241 - serial
21:30 Sprawa dla reportera 
22:25 Magazyn śledczy Anity Gargas 
 odc. 65
23:05 Magazyn kryminalny 997 odc. 3
23:50 Józef Zator-Przytocki 
 pseudonim Czeremosz - fi lm
01:00 WojskoPolskie.pl 

05:20 Ukryta prawda odc. 175 - serial

06:25 Szpital odc. 274 s. 38 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 207 - serial

08:20 Przepis na życie odc. 7 - serial

09:15 Agentka o stu twarzach 

 odc. 2 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 549 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 208 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 448 - serial

14:55 Szpital odc. 275 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 9 s. 4 - serial

16:55 Przepis na życie odc. 8 - serial

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 550 - serial

20:00 Gliniarz z Beverly Hills III 

 - komedia

22:15 Lucyfer odc. 3 s. 2 - serial 

23:15 American Horror Story: Asylum 

 odc. 3 s. 2 - serial

00:15 Terminal - komedia 

06:00 Detektywi w akcji odc. 18 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 4 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 7 - serial

08:00 Drużyna A odc. 15 s. 3 - serial 

09:00 Detektyw Monk 

 odc. 8 s. 5 - serial

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 59 - serial

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 60 - serial

11:00 Drużyna A odc. 16 s. 3 - serial 

12:00 Detektyw Monk 

 odc. 9 s. 5 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 89 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 169

15:00 Detektywi w akcji odc. 90 - serial

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 50

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 51

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 372 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 373 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 164 - serial

21:05 Medalion - komedia

23:00 Samobójcza misja - horror

01:10 Anthony Bourdain: 

 Bez rezerwacji odc. 5 - serial

06:00 To moje życie! odc. 247 s. 3
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 14 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 52 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 2 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 9 s. 2 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 3 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 4 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24 - serial
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 2 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 32 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 33 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 52 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 53 s. 2 - serial
20:00 Gruby i chudszy - komedia
22:00 Aniołki Charliego - komedia
00:00 Króliczek - komedia

08:00 Studio Kultura 

08:10 Dezerterzy odc. 71

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Mała Apokalipsa - dramat

11:00 Alternatywy 4 odc. 7 - serial 

12:10 Alternatywy 4 odc. 8 - serial 

13:15 Studio Kultura - rozmowy 

13:30 Tylko Beatrycze - dramat

15:55 Rzecz Polska odc. 2

16:10 Chuligan literacki odc. 65

16:45 Diabły, diabły - fi lm

18:20 Jaujard, człowiek, 

 który ocalił Luwr - fi lm

19:20 Locus - fi lm 

19:30 Łaźnia - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

19:55 Taxi-Teheran - komediodramat

21:35 Scena klasyczna 

22:20 Dziennik fi lozofa odc. 93

22:35 Pieśni bez ojczyzny  - fi lm

00:20 Nic śmiesznego - komediodramat

06:50 Był taki dzień odc. 502
06:55 Józef Bem odc. 1 - fi lm
07:30 Józef Bem odc. 2 - fi lm
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 38
08:40 Misja Gryf odc. 9
09:10 Pogranicze w ogniu 
 odc. 3 - serial 
10:35 Jak było? 
11:15 Flesz historii 
11:35 Biało-czerwoni 
 - historie niezwykłe odc. 4
11:50 Powrót skrzypiec  - fi lm
13:05 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 160
14:05 Sensacje XX wieku odc. 132
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 68 - serial 
15:15 Sprawiedliwi wśród nas 
 odc. 2 - serial 
15:45 Świadectwo 
16:20 Po całym ciele - fi lm
17:15 Taśmy bezpieki odc. 42
17:45 Chłopi odc. 11 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 169 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 170 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Tajemnice III Rzeszy odc. 
5 - serial 
21:35 Pogranicze w ogniu 
 odc. 4 - serial 
22:40 Spór o historię odc. 170 
23:25 Muzy i kochanki odc. 4
00:20 Powrót Odysa odc. 1 - serial

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 Ojciec Klemens Vismara - fi lm
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy Reportaż 
13:20 Bioetyczny detektyw odc. 3 - fi lm
13:40 Opowieści z Radia Kibera - fi lm
14:00 Odwagi, ja jestem 
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 Grunt to droga odc. 2
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
17:00 Tajne archiwum Watykanu - fi lm
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Superksięga odc. 2 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 Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Słuszna walka 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. 699 - serial
06:50 Podróże z historią odc. 3
07:20 Na sygnale odc. 13 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:25 Rodzinka.pl odc. 42 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1823 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 95 - serial
14:00 Cyborgi - ludzie maszyny - fi lm
14:55 Na dobre i na złe 
 odc. 699 - serial
15:55 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 70 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram odc. 5051
18:35 Rodzinka.pl odc. 43 s. 2 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 14 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1823 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1824 - serial
20:40 Dzięki Bogu już weekend odc. 49
21:20 The Good Doctor odc. 14 - serial
22:15 Zawód: Amerykanin 
 odc. 2 - serial 
23:15 Za marzenia odc. 3 - serial
00:10 Dług - fi lm

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3

07:50 Doradca smaku odc. 8 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2207

10:55 Ukryta prawda odc. 873 - serial

12:00 Szkoła odc. 525 - serial

13:00 19+ odc. 226 - serial

13:30 Szpital odc. 762 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 10

15:30 Szkoła odc. 526 - serial

16:30 19+ odc. 227 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 874 - serial

18:00 Szpital odc. 763 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:48 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 122

19:50 Uwaga! odc. 5250

20:10 Doradca smaku odc. 9 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2646 - serial

20:55 Milionerzy odc. 132

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 17

22:30 Chłopaki nie płaczą - komedia

00:40 Mr Brooks - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 640 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 371 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 372 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 145 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 728 - serial
12:00 Gliniarze odc. 119 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 765 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2652 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 811 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3593
16:30 Na ratunek 112 odc. 194 - serial
17:00 Gliniarze odc. 184 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2653 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 506 - serial 
20:05 Nasz nowy dom odc. 109
21:10 Przyjaciółki odc. 125 - serial
22:10 Burleska - musical 
00:50 Rewers - komedia

22:15 Lucyfer 16:00 Nie igraj z aniołem 11:00 Kobra - oddział 
specjalny 16:10 Chuligan literacki 13:35 Sensacje XX wieku

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

Kuba Brenner, młody skrzypek, przypadkowo 
wplątuje się w gangsterskie porachunki. Zgadza się 
pomóc Oskarowi, nieśmiałemu i zakompleksionemu 
przyjacielowi, w skorzystaniu z usług agencji 
towarzyskiej.  

Pochodząca z małego miasteczka Ali marzy 
o karierze w show-biznesie. Wyjeżdża do Los 
Angeles, gdzie trafi a do The Burlesque Lounge, 
niegdyś słynnej, a obecnie podupadającej rewii. 
Właścicielką lokalu jest Tess, była tancerka, która 
boryka się z problemami fi nansowymi. 

„Burleska”
(2010r.) Polsat 22:10

„Chłopaki nie płaczą”
(2000r.) TVN 22:30
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17:55 Leśniczówka

05:50 Elif odc. 204 - serial
06:50 Komisariat odc. 29 - serial
07:15 Komisariat odc. 30 - serial
07:45 Alarm! odc. 14
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
09:15 Ojciec Mateusz odc. 241 - serial
10:15 Doktor Quinn odc. 6 s. 4 - serial
11:05 Doktor Quinn odc. 7 s. 4 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 Pakujemy odc. 7
12:55 Cudowny świat przyrody 
 odc. 7 - serial 
13:25 Zimowe igrzyska paraolimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:45 Elif odc. 205 - serial
14:45 Okrasa łamie przepisy 
15:15 Alarm! odc. 14
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 13 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Leśniczówka odc. 5 - serial
18:25 Leśniczówka odc. 6 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 15
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 25
21:30 Korzenie odc. 1
22:35 Zmiany - dramat
00:15 Tanie dranie 
 - Moroz i Kłopotowski 
 komentują świat odc. 54

05:20 Ukryta prawda odc. 176 - serial

06:25 Szpital odc. 275 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 208 - serial

08:20 Przepis na życie odc. 8 - serial

09:15 Agentka o stu twarzach o

 dc. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 550 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 209 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 449 - serial

14:55 Szpital odc. 276 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 10 s. 4 - serial

16:55 Przepis na życie odc. 9 - serial

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 4 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 551 - serial

20:00 Strażnicy marzeń - fi lm 

22:10 Władca pierścieni: Powrót króla 

 - fi lm

02:25 Lucyfer odc. 3 s. 2 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 19 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 5 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 8 - serial

08:00 Drużyna A odc. 16 s. 3 - serial 

09:00 Detektyw Monk 

 odc. 9 s. 5 - serial

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 61 - serial

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 62 - serial

11:00 Drużyna A odc. 17 s. 3 - serial 

12:00 Detektyw Monk 

 odc. 10 s. 5 - serial

13:00 Galileo odc. 666

14:00 Galileo odc. 667

15:00 Detektywi w akcji odc. 91 - serial

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 52

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 53

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 373 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 374 - serial

20:00 Wiking - dramat

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 161 - serial

00:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 162 - serial

06:00 To moje życie! odc. 248 s. 3
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 15 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 53 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 3 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 2 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 3 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 4 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 25 - serial
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 s. 2 - serial
16:45 13. posterunek odc. 33 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 53 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 54 s. 2 - serial
20:00 Uniwersalny żołnierz: Powrót - fi lm
21:45 Bullet - thriller
23:20 Piekielna głębia - fi lm
01:25 Dyżur odc. 24 s. 2

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Antyfonie odc. 6

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Diabły, diabły - fi lm

10:40 Rzecz Polska odc. 2

11:00 Alternatywy 4 odc. 9 - serial 

12:30 Lalka odc. 1 - serial

14:00 Studio Kultura - rozmowy 

14:20 Chopin i jego Europa 2017 

 - Mahler, Chopin, Szymanowski 

15:55 Pegaz odc. 64

16:55 Kolorowe dni - fi lm 

17:25 Videofan odc. 83

17:45 Jak zmienić świat - fi lm

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 85

20:05 Konformista - dramat

22:10 Tygodnik kulturalny 

22:55 Dziennik fi lozofa odc. 94

23:10 Daniel Hope - w hołdzie 

 Yehudiemu Menuhinowi 

01:10 Taxi-Teheran - komediodramat

06:50 Był taki dzień odc. 503
07:00 Po całym ciele  - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 39
08:35 Misja Gryf odc. 5, 
09:15 Pogranicze w ogniu 
 odc. 4 - serial 
10:15 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 6 - serial 
10:40 Taśmy bezpieki odc. 42
11:10 Biało-czerwoni 
 - historie niezwykłe odc. 4
11:30 Poczmistrz - nowela
12:00 Dziewczyna z ekranu - fi lm
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:35 Sensacje XX wieku odc. 169 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 170 
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 25 - serial 
15:15 Rosja. Podróże 
 z Jonathanem Dimblebym 
 odc. 3 - fi lm
16:30 1819 kg wiary - fi lm
17:25 Goniec historyczny IPN
17:45 Chłopi odc. 12 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 176 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 113 
19:55 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 29
20:30 Pearl Harbor odc. 2 - fi lm
21:30 Pogranicze w ogniu 
 odc. 5 - serial 
22:40 Szerokie tory odc. 124
23:20 Moi Rollingstonsi - fi lm
00:20 Miasto skarbów odc. 1 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Superksięga odc. 2 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 Aktywna zima odc. 6
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Nadzieja zranionych serc - fi lm
13:35 Ballada o Błogosławionym 
 ks. Jerzym Popiełuszce 
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
 z Koronką do Bożego 
 Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial
17:00 Huta Pieniacka 
 - prawda i pamięć odc. 2
17:25 Święty na każdy dzień
17:30 Okiem kamery Cykl reportaży 
17:55 40 dni z Duchem Świętym
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
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 Wiadomości 
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. 5 - serial
23:20 Słuszna walka odc. 2 

05:30 Koło fortuny 
06:05 Za marzenia odc. 3 - serial
06:55 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 2 - serial 
07:25 Na sygnale odc. 14 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:25 Rodzinka.pl odc. 43 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1824 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 96 - serial
13:55 Program katolicki Kościół i religia 
14:25 Makłowicz w podróży odc. 79
14:55 Za marzenia odc. 3 - serial
14:55 Za marzenia odc. 3 - serial
15:55 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 71 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram odc. 5052
18:35 Rodzinka.pl odc. 44 s. 2 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 15 - serial
19:40 Barwy szczęścia 
 odc. 1824 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1825 - serial
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 94 s. 8 - serial 
21:40 Rodzinka.pl odc. 228 - serial 
22:15 Krąg podejrzanych odc. 3 - serial
23:40 Zawód: Amerykanin 
 odc. 2 - serial 
00:35 Rani odc. 8 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4

07:50 Doradca smaku odc. 9 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2208

10:55 Ukryta prawda odc. 874 - serial

12:00 Szkoła odc. 526 - serial

13:00 19+ odc. 227 - serial

13:30 Szpital odc. 763 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 10

15:30 Szkoła odc. 527 - serial

16:30 19+ odc. 228 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 875 - serial

18:00 Szpital odc. 764 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:48 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 123

19:50 Uwaga! odc. 5251

20:00 Kapitan Ameryka: 

 Zimowy żołnierz - fi lm

22:50 Lara Croft: Tomb Raider - fi lm

01:00 Kuba Wojewódzki odc. 4 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 641 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 373 - serial
09:30 SuperPies odc. 2
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 146 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 729 - serial
12:00 Gliniarze odc. 120 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 766 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2653 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 812 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3594
16:30 Na ratunek 112 odc. 195 - serial
17:00 Gliniarze odc. 185 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2654 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 507 - serial 
20:05 Dancing with the Stars. 
 Taniec z gwiazdami odc. 76
22:05 The Story of My Life. 
 Historia naszego życia odc. 3
23:10 Babilon MMA 3 w Radomiu MMA 
00:20 As w rękawie - komediodramat

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

16:45 13. posterunek 12:30 Lalka 08:00 Wojciech Cejrowski  
- boso przez świat

19:40 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 16:30 Na ratunek 112

Szef agencji T.A.R.C.Z.A., Nick Fury, zostaje 
wplątany w złowrogą intrygę i pada ofi arą zamachu. 
Steve Rogers i agentka Natasha Romanoff muszą 
stawić czoła tajemniczemu wrogowi – Zimowemu 
Żołnierzowi.

W 1989 r. Jordan Belfort zakłada fi rmę Stratton 
Oakmont, która zaczyna przynosić ogromne zyski. 
Sukces daje mu władzę i poczucie bezkarności. Po 
jakimś czasie Jordan zaczyna popełniać błędy.

„Bullet”
(2014r.) TV Puls 21:45

„Kapitan Ameryka:
 Zimowy żołnierz”

(2014r.) TVN 20:00
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20:20 Komisarz Alex

05:50 Sprawa dla reportera 
06:50 Weterynarze z sercem 
 odc. 33 - serial 
07:15 Pełnosprawni 
07:35 Zimowe igrzyska paraolimpijskie 
 w Pjongczangu 
07:45 Rok w ogrodzie 
08:10 Rok w ogrodzie extra 
08:30 Jaka to melodia? 
09:05 Studio Raban odc. 21
09:25 Rodzinny ekspres 
09:50 Zakochaj się w Polsce odc. 63
10:20 Spis treści 
10:30 Poldark: Wichry losu 
 odc. 9 s. 2 - serial
11:40 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 25
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 3 - serial
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 175
14:05 Blondynka odc. 77 - serial
15:05 Ojciec Mateusz - serial
16:00 Puchar Świata w Vikersund 
 Loty narciarskie 
16:15 Puchar Świata w Vikersund 
 Loty narciarskie 
17:20 Teleexpress Program TV 
17:30 Puchar Świata w Vikersund 
 Loty narciarskie 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 Komisarz Alex odc. 133 - serial
21:20 Warszawski Fortepian Chopina 
22:15 Herkules - fi lm
23:55 Spis treści 
00:10 Houdini odc. 2 - fi lm

05:35 Ukryta prawda odc. 177 - serial

06:35 Mango - Telezakupy 

08:40 Dwóch i pół odc. 13 s. 11 - serial 

09:10 Dwóch i pół odc. 14 s. 11 - serial 

09:40 Przyjaciele 

10:10 Przyjaciele 

10:40 Przepis na życie odc. 5 - serial

11:40 Przepis na życie odc. 6 - serial

12:40 Przepis na życie odc. 7 - serial

13:35 Czarny źrebak - fi lm

14:45 Władca pierścieni: Powrót króla 

 - fi lm

19:00 Ostatnia piosenka - melodramat

21:15 Pora na miłość - komedia 

23:35 Wieczne zło - horror 

01:25 Moc magii odc. 75

06:00 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 13 - serial
06:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 14 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 6 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 9 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 20 - serial
08:30 Tom i Jerry Show odc. 21 - serial
08:55 Garfi eld Show - serial
09:20 Bambi II - fi lm 
10:35 Policjantki i policjanci 
 odc. 370 - serial
11:35 Policjantki i policjanci 
 odc. 371 - serial
12:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 372 - serial
13:40 STOP Drogówka odc. 170
14:45 Australijska przygoda - fi lm
16:45 Cuda z nieba - dramat
19:00 Galileo odc. 668
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 373 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 374 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 163 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 164 - serial
00:05 BloodRayne - horror 

06:00 Skorpion odc. 21 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 50 s. 3

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 12 - serial

8:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 13 - serial

9:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 50 s. 2 - serial

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 51 s. 2 - serial

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 52 s. 2 - serial

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 53 s. 2 - serial

13:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 54 s. 2 - serial

14:30 Najśmieszniejsi odc. 3

15:40 Powrót do przyszłości II 

 - komedia

18:00 Aniołki Charliego - komedia

20:00 Jestem zemstą - fi lm

22:00 Litewski przekręt - komedia

00:00 Króliczek - komedia

08:00 Duma i uprzedzenie 

 odc. 5 - serial

09:00 Esterhazy - fi lm 

09:35 Jej portret - recital Ireny Santor 

10:15 Dzika muzyka odc. 13

10:50 Odyseja fi lmowa odc. 3 - serial 

12:05 Smuga cienia - dramat

14:00 Niewidzialny człowiek - horror 

15:15 Którędy po sztukę odc. 39

15:25 Wydarzenie aktualne 

16:05 Marzenia o karierze - komedia 

16:05 Marzenia o karierze - komedia 

17:40 Dranie w kinie odc. 24

18:25 Diabelski instrument - fi lm

20:00 Kumple od kufl a - komedia

21:40 Frank Sinatra: A Man & His Music 

22:45 Dotyk grzechu - dramat

01:05 Kumple od kufl a - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 504
07:00 Moi Rollingstonsi  - fi lm
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 3
08:20 Misja Gryf odc. 6
08:55 Żegnaj, Rockefeller odc. 5 - serial
09:35 Żegnaj, Rockefeller odc. 6 - serial
10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 164
10:40 Łowcy. Gra w chowanego 
 odc. 3 - serial 
11:40 Opowieść o Indiach odc. 5 - fi lm
12:50 Dzika Iberia odc. 2 - fi lm
13:55 Szerokie tory odc. 64
14:30 Wielka gra odc. 68
15:35 Spór o historię odc. 170 
16:15 Drogi do niepodległej - fi lm
16:40 Reportaże 
 z prawdziwego zdarzenia odc. 80
17:05 Koło historii odc. 36 
17:50 Ile jest życia odc. 9 - serial
18:50 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 5 - serial 
19:55 Było, nie minęło - ekstra odc. 3 
20:35 Ekstradycja odc. 5 s. 2 - serial 
21:40 Koło historii odc. 62 
22:10 Wcielenia zła odc. 8 - serial 
23:15 Lady Liberty. Narodziny symbolu 
 - fi lm
01:00 Tutanchamon odc. 3 - serial

08:00 Wizyta duszpasterska 
 Ojca Świętego Franciszka 
 do Pietrelciny 
 w diecezji Benevento 
09:30 Myśląc ojczyzna
09:40 Polski punkt widzenia
10:00 Wizyta duszpasterska 
 Ojca Świętego Franciszka 
 do San Giovanni Rotondo 
11:00 Wizyta duszpasterska 
 Ojca Świętego Franciszka 
 do San Giovanni Rotondo 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
12:50 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 4 - serial
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Głos serca odc. 5 - serial
15:20 Chingola - fi lm
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 11
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym
18:00 Anioł Pański
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 Św. Patryk - fi lm
22:55 Święty na każdy dzień
23:00 Bł. Maria Teresa Ledóchowska 
 - fi lm
23:55 Kabwe 

05:40 Koło fortuny 
06:15 Na sygnale odc. 181 - serial
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1821 - serial
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1822 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:55 M jak miłość odc. 1358 - serial
11:55 M jak miłość odc. 1359 - serial
12:50 Bake off - Ale ciacho! odc. 2
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:20 Big Music Quiz odc. 1
16:20 Rodzinka.pl odc. 228 s. 12 
 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 94 s. 8 - serial 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
18:40 Postaw na milion Teleturniej 
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 128
21:35 Ludzik, czyli One Man Show 
 odc. 2
22:10 Riviera odc. 2 - serial 
23:00 The Good Doctor odc. 14 - serial
23:50 Na granicy - thriller
01:40 Demony wojny według Goi

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1059

11:00 Na Wspólnej odc. 2643 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2644 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2645 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2646 - serial

12:50 Ugotowani odc. 3 s. 13

13:50 Agent - gwiazdy odc. 4 s. 3

14:50 MasterChef Junior odc. 2 s. 3

16:25 Efekt domina odc. 2 s. 5

16:55 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 17

17:55 Tu się gotuje! odc. 1 s. 2

18:00 36,6 °C odc. 4 s. 3

19:00 Fakty 

19:30 Sport 

19:40 Pogoda 

19:43 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 124

19:45 Uwaga! odc. 5252

20:00 Hipnoza odc. 3

21:05 Druhny - komedia

23:35 R.I.P.D. Agenci z zaświatów - fi lm

01:40 Ugotowani odc. 3 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My3 odc. 29

08:15 Jeźdźcy smoków odc. 10 - serial

08:45 Jeźdźcy smoków odc. 11 - serial

09:15 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 30 - serial

09:45 Makaronowy zawrót głowy odc. 5

09:55 Ewa gotuje odc. 325

10:30 Makaronowy zawrót głowy odc. 6

10:45 Dziewięć miesięcy - komedia

12:55 Top chef odc. 70

14:25 Umów się ze mną. Take me out 

 odc. 2

15:45 Kabaret na żywo odc. 32

17:45 SuperPies odc. 3

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 142

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich - serial

20:00 Smerfy II - fi lm 

22:20 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 80

00:20 Spider-Man III - fi lm

08:40 Dwóch i pół 13:40 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw

8:00 Duma i uprzedzenie 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

14:35 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 9:55 Ewa gotuje

Annie Walker, przeżywająca trudny okres 
trzydziestoparolatka, ma zostać honorową druhną 
na ślubie najlepszej przyjaciółki. Postawiona w 
nowej sytuacji, pragnie jak najlepiej wywiązać się z 
powierzonego zadania. Niestety, na drodze staje jej 
inna druhna, Helen, która chce zająć miejsce Annie.

Stanley Hill i jego żona Vivian zostają napadnięci 
w podziemnym garażu. Mężczyzna podejmuje 
desperacką próbę obrony ukochanej przed 
bandytami. W wyniku szarpaniny kobieta zostaje 
ranna i umiera na rękach męża. Zrozpaczony 
wdowiec postanawia zemścić się na zabójcach. 

„Jestem zemstą”
(2016r.) TV Puls 20:00

„Druhny”
(2011r.) TVN 21:05
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09:40 Weterynarze 
z sercem

06:00 Klan odc. 3279
06:25 Zimowe igrzyska 
 paraolimpijskie w Pjongczangu 
 odc. 20
06:30 WojskoPolskie.pl Magazyn 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
09:05 Ziarno odc. 653
09:40 Weterynarze z sercem 
 odc. 34 - serial 
10:05 Serial fabularny - serial
11:00 Leśniczówka odc. 5 - serial
11:30 Leśniczówka odc. 6 - serial
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański Transmisja 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:55 Z pamięci
13:05 Macierzyństwo 
 w świecie zwierząt 
 odc. 1 - serial 
14:05 Sonda II odc. 78
15:05 Komisarz Alex odc. 133 - serial
16:00 Puchar Świata w Vikersund 
 Loty narciarskie 
16:30 Puchar Świata w Vikersund 
 Loty narciarskie 
17:35 Teleexpress 
17:45 Puchar Świata w Vikersund 
Loty narciarskie 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Blondynka odc. 78 - serial
21:10 Prada albo nic - komedia
23:05 W sercu oceanu odc. 3 - serial
23:55 Z pamięci
00:10 Wojna domowa - komedia

06:00 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 14 - serial

06:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 15 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 7 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 10 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 21 - serial

08:30 Tom i Jerry Show odc. 22 - serial

08:55 Krokodyl Dundee w Los Angeles 

 - komedia

10:55 Galileo odc. 667

12:00 Galileo odc. 668

13:00 Australijska przygoda - fi lm

15:00 Medalion - komedia

16:50 Ulubieńcy Ameryki - komedia

19:00 Galileo odc. 669

20:00 Maruderzy - thriller

22:15 Nalot na Bin Ladena - fi lm

00:30 Bestia z mokradeł - horror 

06:00 Skorpion odc. 22 s. 2 - serial 

06:50 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 2 s. 4 - serial 

07:25 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 3 s. 4 - serial 

08:00 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 4 s. 4 - serial 

08:35 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 5 s. 4 - serial 

09:15 Najśmieszniejsi odc. 3

10:10 Przygody Merlina 

 odc. 6 s. 2 - serial 

11:20 Powrót do przyszłości II - komedia

13:35 Najpiękniejsze 

 baśnie braci Grimm - fi lm

14:45 Najpiękniejsze 

 baśnie braci Grimm - fi lm

16:00 Sześć dni, siedem nocy - komedia 

18:00 Gruby i chudszy - komedia

20:00 Furia - dramat

22:25 Company of heroes: 

 Oddział bohaterów - fi lm

00:30 Uwikłana odc. 2 - serial

08:00 Duma i uprzedzenie 

 odc. 6 - serial

09:05 Sekretne życie Albana Berga  

 - fi lm

10:05 Trzeci punkt widzenia odc. 228

10:35 Konstelacje  - fi lm

11:40 Babcia Gandzia - komedia

13:15 Informacje kulturalne 

13:35 Chuligan literacki odc. 74

14:05 Nienasyceni odc. 34

14:35 Bregenz Festival 2017: 

 Carmen Opera 

16:50 Rzecz Polska odc. 3

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 522

18:05 Magazyn muzyczny studia Gama 

18:55 Co się stało? 

 - recital Haliny Kunickiej Recital 

19:45 Kuchenka 

20:35 Wesele - komediodramat

22:25 Scena alternatywna odc. 53

22:55 Trzeci punkt widzenia odc. 228

23:35 Być punkiem  - fi lm

01:15 WOMEX - koncert

06:50 Był taki dzień odc. 505

06:55 Filipinki - fi lm

07:30 Obrazy i obrazki 

08:00 Cyryl i Metody. 

 Apostołowie Słowian 

 odc. 3 - serial 

09:05 Siedlisko odc. 1 - serial

10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 159

10:35 Dzikie Chiny odc. 3 - serial 

11:40 Rosja. Podróże 

 z Jonathanem Dimblebym 

 odc. 3 - fi lm

12:50 Dzika Iberia odc. 3 - fi lm

13:55 Szerokie tory odc. 112

14:30 Moi rodzice rozwodzą się - fi lm

16:30 Wielka gra odc. 69

17:25 Ex libris Magazyn 

17:55 Ile jest życia odc. 10 - serial

18:55 Pearl Harbor odc. 2 - fi lm

19:50 Powrócić w twe ramiona - dramat

21:35 Wielki test 

 o Tadeuszu Kościuszce odc. 47

23:05 Tutanchamon odc. 3 - serial

23:55 Tutanchamon odc. 4 - serial

00:50 Wcielenia zła odc. 8 - serial 

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 Przyroda Ziemi Świętej - fi lm
11:35 Kartka z kalendarza 
11:40 Aktywna zima odc. 9
12:00 Anioł Pański 
 z Ojcem Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
 Magazyn rolniczy 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:15 Dzieje Apostolskie odc. 2 - serial
15:00 Święty na każdy dzień
15:05 Kruszynka - fi lm
15:40 Syria 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Gorzkie żale. 
 Nabożeństwo pasyjne
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym
18:00 Anioł Pański
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 Felieton 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 18 - serial
22:35 Święty na każdy dzień
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Grunt to droga odc. 3
23:45 Jerash 
 - starożytne miasto Jordanii 

05:40 Koło fortuny 
06:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1823 - serial
06:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1824 - serial
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1825 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:35 Zwierzęca klinika 
 w sercu dżungli  - fi lm
11:40 Makłowicz w podróży odc. 81
12:20 Kocham Cię, Polsko! odc. 128
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:20 Bake off - Ale ciacho! odc. 35
16:20 Bake off - Ale przepis odc. 35
16:20 Bake off - Ale przepis odc. 35
16:35 Na sygnale odc. 182 - serial
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 699 - serial
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:35 Za marzenia odc. 3 - serial
19:30 Rodzinka.pl odc. 228 - serial 
20:05 Big Music Quiz odc. 2
21:05 Na granicy - thriller
22:50 Świetliki w ogrodzie - dramat
00:40 Demony wojny według Goi 
 - dramat

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1060

11:00 Efekt domina odc. 3 s. 5

11:35 Co za tydzień odc. 842

12:10 Iron Majdan odc. 2

13:10 Diagnoza odc. 4 s. 2 - serial

14:10 Druga szansa odc. 2 s. 5 - serial

15:10 Hipnoza odc. 3

16:15 Kung Fu Panda II - fi lm 

18:00 Ugotowani odc. 4 s. 13

19:00 Fakty 

19:30 Sport 

19:40 Pogoda 

19:43 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham 

 odc. 125

19:45 Uwaga! odc. 5253

20:00 MasterChef Junior odc. 3 s. 3

21:30 Colombiana - fi lm

23:50 Druhny - komedia

02:25 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 17

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My3 odc. 30

08:20 I kto to mówi III - komedia

10:30 Spider-Man III - fi lm

13:30 Smerfy II - fi lm 

15:45 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 80

17:50 Nasz nowy dom odc. 109

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 264,

20:00 W rytmie serca odc. 17 - serial

21:05 Kabaret na żywo odc. 33

23:10 The Story of My Life. 

 Historia naszego życia odc. 2

00:15 Rycerze z Szanghaju - komedia

05:25 Ukryta prawda odc. 178 - serial

06:30 Mango - Telezakupy 

08:35 Dwóch i pół odc. 15 s. 11 - serial 

09:05 Dwóch i pół odc. 16 s. 11 - serial 

09:35 Przyjaciele - serial 

10:05 Przyjaciele - serial 

11:05 Przyjaciele - serial 

11:35 Kryminalni odc. 12 s. 3 - serial

12:40 Przepis na życie odc. 8 - serial

13:40 Przepis na życie odc. 9 - serial

14:40 Biały Kieł - fi lm

16:55 Wygraj randkę - komedia

19:00 Lucyfer odc. 3 s. 2 - serial 

20:00 Troja - fi lm

23:25 Pogromcy mafi i - dramat

01:50 Moc magii odc. 76

11:35 Kryminalni 19:00 Galileo

06:50 Co ludzi powiedzą? 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:05 Siedlisko

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 13:30 Smerfy

Na Ziemi pojawia się pochodzący z kosmosu 
symbiont, któremu do życia potrzebna jest potężna 
dawka adrenaliny. W wyniku fuzji zmianie ulega strój 
Spider-Mana, ale także jego charakter. Od tej chwili 
superbohater staje się arogancki i zarozumiały.

Historia płatnej zabójczyni. Jej obsesją jest 
odnalezienie i zniszczenie ludzi, którzy zamordowali 
jej rodziców. Wśród morderców do wynajęcia 
Cataleya należy do najlepszych. Jest niezwykle 
skuteczna. Z każdym wykonanym zleceniem 
zabójczyni zbliża się do celu.

„Colombiana”
(2011r.) TVN 21:30

„Spider-Man III”
(2007r.) Polsat 10:30
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13:45 Elif

05:50 Elif odc. 205 - serial
06:50 Komisariat odc. 31 - serial
07:15 Komisariat odc. 32 - serial
07:45 Alarm! odc. 15
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
09:35 Serial fabularny - serial
10:05 Serial fabularny - serial
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 45 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 To się opłaca 
12:45 Macierzyństwo w świecie 
zwierząt odc. 1 - serial 
13:45 Elif odc. 206 - serial
14:45 Okrasa łamie przepisy odc. 175
15:15 Alarm! odc. 15
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Leśniczówka odc. 5 - serial
16:15 Leśniczówka odc. 6 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3280
18:30 Korona królów odc. 44 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 16
20:35 Wariacje Tischnerowskie. 
22:15 Najdłuższa wojna 
 nowoczesnej Europy 
 odc. 2 - serial
23:30 Tajemnice Doliny Krzemowej 
 odc. 1 - serial 
00:35 Prada albo nic - komedia 

05:20 Ukryta prawda odc. 179 - serial

06:25 Szpital odc. 276 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 209 - serial

08:20 Przepis na życie odc. 9 - serial

09:15 Agentka o stu twarzach 

 odc. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 551 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 210 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 450 - serial

14:55 Szpital odc. 277 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 11 s. 4 - serial

16:55 Przepis na życie odc. 10 - serial

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 5 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 552 - serial

20:00 Na żywo - fi lm

21:55 Antonio Lopez : Sex, 

 Drugs and Disco - fi lm

00:00 Wieczne zło - horror 

06:00 Detektywi w akcji odc. 24 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 8 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 11 - serial
08:00 Drużyna A odc. 17 s. 3 - serial 
09:00 Detektyw Monk 
 odc. 10 s. 5 - serial
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 63 - serial
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 64 - serial
11:00 Drużyna A odc. 18 s. 3 - serial 
12:00 Detektyw Monk 
 odc. 11 s. 5 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 92 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 170
15:00 Detektywi w akcji odc. 93 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 54
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 55
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 374 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 375 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 165 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 12 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 13 - serial 
22:00 Galileo odc. 668
23:00 Galileo odc. 669
00:00 Szczury - horror 

06:00 To moje życie! odc. 249 s. 3
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 16 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 54 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 4 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 s. 2 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 3 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 4 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 26 - serial
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 3 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 34 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 35 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 54 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 55 s. 2 - serial
20:00 Cena powrotu - fi lm
21:55 Uniwersalny żołnierz: Powrót 
 - fi lm
23:25 Litewski przekręt - komedia
01:40 Taki jest świat 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Nienasyceni odc. 34

08:45 Rzecz Polska odc. 3

09:10 Kamień na kamieniu - dramat

11:00 Lalka odc. 2 - serial

12:25 Studio Kultura - rozmowy 

12:40 Głód serca - fi lm

14:20 Wielki bieg - dramat

16:10 Studio Kultura - niedziela z... 

17:05 Tydzień z życia mężczyzny 

 - dramat

18:45 Ikony muzyki odc. 6 - serial 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Muzeum niewinności 

21:45 Lila - fi lm 

22:20 Mini wykłady o maxi sprawach 

 odc. 1

22:40 Którędy po sztukę odc. 40

22:45 Videofan odc. 86

23:05 Dziennik fi lozofa odc. 95

23:20 Młyn i krzyż - dramat

01:10 Rzecz Polska odc. 3

06:50 Był taki dzień odc. 506
07:00 1819 kg wiary  - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 40
08:30 Misja Gryf odc. 7
09:10 Pogranicze w ogniu odc. 5 - serial 
10:20 Opowieść o Indiach odc. 5 - fi lm
11:25 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 29
11:55 Powrócić w twe ramiona - dramat
13:40 Sensacje XX wieku odc. 176 
14:10 Sensacje XX wieku odc. 113 
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 29 - serial 
15:10 Spór o historię odc. 93 
15:50 Dzika Iberia odc. 3 - fi lm
16:50 Ex libris 
17:20 Flesz historii 
17:40 Chłopi odc. 13 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 107 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 108 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Jak wygrać wojnę odc. 3 - serial 
21:35 Pogranicze w ogniu odc. 6 - serial 
22:45 Mój najszczęśliwszy dzień. 
 Marian Turski - fi lm
00:05 Aksamitni terroryści - fi lm

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 20 lat dla świata 
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Święty Franciszek i brat Leon 
 - fi lm
13:00 Św. Józef 
 - patron na trzecie tysiąclecie 
13:15 Święty na każdy dzień
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Wspomnienia 
 - św. Józef Benedykt Cottolengo 
15:30 Kapłan pro-life - fi lm
15:40 Przypowieści Jezusa - serial
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie - serial| 
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 65 - serial
22:55 Katedra w głębinach - fi lm

06:00 O mnie się nie martw 
 odc. 94 s. 8 - serial 
06:55 Coś dla Ciebie odc. 132
07:20 Na sygnale odc. 15 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl odc. 44 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1825 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 97 - serial
14:00 Zwierzęca klinika 
 w sercu dżungli  - fi lm
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 94 s. 8 - serial 
15:55 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 72 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 45 s. 2 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 16 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1825 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1826 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 29
20:45 M jak miłość odc. 1360 - serial
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm
21:50 Za marzenia odc. 4 - serial
22:50 Zaginiona odc. 3 s. 1 - serial
23:55 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 282 s. 14 - serial
00:50 O mnie się nie martw 
 odc. 94 s. 8 - serial 

05:40 Uwaga! odc. 5253
06:15 Mango - Telezakupy 
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 3 s. 2
07:55 Akademia ogrodnika odc. 3
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2209
10:55 Tu się gotuje! odc. 1 s. 2
11:00 Ukryta prawda odc. 875 - serial
12:00 Szkoła odc. 527 - serial
13:00 19+ odc. 228 - serial
13:30 Szpital odc. 764 - serial
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 11
15:30 Szkoła odc. 528 - serial
16:30 19+ odc. 229 - serial
17:00 Ukryta prawda odc. 876 - serial
18:00 Szpital odc. 765 - serial
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:48 Raport smogowy 
 - wiem czym oddycham odc. 126
19:50 Uwaga! odc. 5254
20:10 Doradca smaku odc. 10 s. 8
20:15 Na Wspólnej odc. 2647 - serial
20:55 Milionerzy odc. 133
21:30 Druga szansa odc. 3 s. 5 - serial
22:30 Iron Majdan odc. 3
23:35 Kapitan Ameryka: 
 Zimowy żołnierz - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 642 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 374 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 375 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 147 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 730 - serial
12:00 Gliniarze odc. 121 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 767 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2654 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 813 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3595
16:30 Na ratunek 112 odc. 196 - serial
17:00 Gliniarze odc. 186 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2655 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 508 - serial 
20:10 Świat w płomieniach - fi lm
23:00 44 minuty - fi lm
00:55 Uprowadzona III - fi lm

08:20 Przepis na życie 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

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

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

Policjant z Los Angeles, Roland Sallinger, zostaje 
zdradzony i postrzelony przez nieuczciwego 
partnera. Unika śmierci, ale z powodu obrażeń jest 
zmuszony do przejścia na emeryturę. Po powrocie 
do zdrowia nie zaniedbuje formy – ćwiczy walkę 
wręcz i rzucanie nożem.

Policjant John Cale marzy o pracy w jednostce 
specjalnej, której zadaniem jest ochrona prezydenta 
Jamesa Sawyera. Niestety, jego podanie zostaje 
odrzucone. Nie chcąc zawieść córeczki, John 
zabiera ją na wycieczkę po Białym Domu. Miejsce 
to zostaje zaatakowane przez terrorystów.

„Świat w płomieniach”
(2013r.) Polsat 20:10

„Cena powrotu”
(2009r.) TV Puls 20:00



Wtorek, 20 marca 2018

14:45 Korona królów

05:55 Elif odc. 206 - serial
06:50 Komisariat odc. 33 - serial
07:15 Komisariat odc. 34 - serial
07:45 Alarm! odc. 16
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 25
10:10 Klan odc. 3280
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 46 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:50 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 8 - serial 
13:45 Elif odc. 207 - serial
14:45 Korona królów odc. 44 - serial
15:15 Alarm! odc. 16
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 14 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3281
18:30 Korona królów odc. 45 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 17
20:30 Warto rozmawiać
21:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 4 - serial
22:30 Serial fabularny - serial
23:35 Uwięzione odc. 12 - serial
00:40 Mała wielka miłość - komedia 

05:40 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1117 - serial

06:25 Szpital odc. 277 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 210 - serial

08:20 Przepis na życie odc. 10 - serial

09:15 Agentka o stu twarzach 

 odc. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 552 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 211 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 451 - serial

14:55 Szpital odc. 278 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 12 s. 4 - serial

16:55 Przepis na życie odc. 11 - serial

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 553 - serial

20:00 Pogromcy mafi i - dramat

22:25 Gliniarz z Beverly Hills III 

 - komedia

00:35 American Horror Story: Asylum 

 odc. 3 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 29 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 9 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 12 - serial

08:00 Drużyna A odc. 18 s. 3 - serial 

09:00 Detektyw Monk 

 odc. 11 s. 5 - serial

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 65 - serial

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 66 - serial

11:00 Drużyna A odc. 19 s. 3 - serial 

12:00 Detektyw Monk 

 odc. 12 s. 5 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 94 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 81

15:00 Detektywi w akcji odc. 95 - serial

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 56

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 57

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 375 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 376 

 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 166 - serial

21:00 Rozjemca - fi lm

23:05 Odkupienie - thriller

01:20 STOP Drogówka odc. 170

06:00 To moje życie! odc. 250 s. 3
07:00 Dziesięć przykazań odc. 17 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 55 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 5 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 3 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 3 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 4 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 27 - serial
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 3 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 35 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 36 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 55 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 56 s. 2 - serial
20:00 Resident Evil: Zagłada - horror 
21:55 Underworld: Przebudzenie 
 - horror 
23:45 Bez litości III - horror 
01:25 Zoo odc. 12 - serial

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Wydarzenie aktualne 

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Tydzień z życia mężczyzny 

 - dramat

10:45 Którędy po sztukę odc. 40

11:00 Lalka odc. 3 - serial

12:25 Studio Kultura - rozmowy 

12:40 Prywatne niebo - komedia

14:10 Szczęśliwy brzeg - fi lm

16:10 Tygodnik kulturalny 

17:05 Przypadki Piotra S. - fi lm

18:45 Plus minus, czyli podróże 

 muchy na wschód - fi lm

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Którędy po sztukę

20:15 Młody Muzyk Roku 2018 - fi nał 

22:05 Dezerterzy odc. 69

22:35 Dziennik fi lozofa odc. 96

22:50 Dziewczyna z szafy 

 - komediodramat

00:30 Ogród rozkoszy ziemskich 

 - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 507
07:00 Urodziłam się 
 pierwszego września - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 41
08:35 Misja Gryf odc. 8
09:10 Pogranicze w ogniu odc. 6 - serial 
10:20 Dzika Iberia odc. 2 - fi lm
11:20 Goniec historyczny IPN
11:50 Dzikie Chiny odc. 3 - serial 
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:35 Sensacje XX wieku odc. 107 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 108 
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 30 - serial 
15:15 Jak wygrać wojnę odc. 3 - serial 
16:20 Humer i inni - fi lm
17:15 Biało-Czerwoni 
 - historie niezwykłe odc. 5
17:45 Kanclerz odc. 1 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 109 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 110 
19:55 Jak było?
20:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
21:30 Pogranicze w ogniu odc. 7 - serial 
22:40 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 3 - serial
 23:45 Podzielony kontynent - thriller
01:40 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 41

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:55 Święty na każdy dzień
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 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Dominikanie 
 - od słowa do nauki - fi lm
13:05 Trzeci Testament - serial
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 65 - serial
14:50 Kosmos - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą - poradnik 
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 Drużyna energii odc. 3
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi  
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Mam w sobie siłę - fi lm
23:35 Ja głuchy 

05:30 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość odc. 1360 - serial
07:00 Program ekumeniczny
07:20 Na sygnale odc. 16 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl odc. 45 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1826 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 98 - serial
14:00 Dlaczego tyjemy?  - fi lm
14:55 M jak miłość odc. 1360 - serial
15:55 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 73 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 46 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 17 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1826 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1827 - serial
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe”
  i „Na sygnale” odc. 4 - serial 
20:45 M jak miłość odc. 1361 - serial
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość”  
 - fi lm
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:55 Finał Młodego Muzyka 
 Roku 2018 
00:40 Ludzik, czyli One Man Show 
 odc. 2

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5

07:50 Doradca smaku odc. 10 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2210

10:55 Ukryta prawda odc. 876 - serial

12:00 Szkoła odc. 528 - serial

13:00 19+ odc. 229 - serial

13:30 Szpital odc. 765 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 11

15:30 Szkoła odc. 529 - serial

16:30 19+ odc. 230 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 877 - serial

18:00 Szpital odc. 766 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:48 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 127

19:50 Uwaga! odc. 5255

20:10 Doradca smaku odc. 11 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2648 - serial

20:55 Milionerzy odc. 134

21:30 Diagnoza odc. 5 s. 2 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 5 s. 12

23:30 Superwizjer odc. 1123

00:05 Tu się gotuje! odc. 1 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 643 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 376 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 377 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 148 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 731 - serial
12:00 Gliniarze odc. 122 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 768 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2655 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 814 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3596
16:30 Na ratunek 112 odc. 197 - serial
17:00 Gliniarze odc. 187 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2656 
 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 509 - serial 
20:10 Uprowadzona III - fi lm
22:35 Ocalenie - thriller
00:35 System - fi lm

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

16:45 13. posterunek 16:10 Tygodnik kulturalny 08:00 Wojciech Cejrowski 
- boso przez świat 

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

Życie emerytowanego agenta CIA Bryana Millsa zdaje 
się toczyć zwyczajnie. Mills aktywnie uczestniczy 
w życiu córki, Kim, zacieśniają się jego relacje z byłą 
żoną, która ma problemy z związku. Gdy Lenore 
zostaje znaleziona martwa w jego mieszkaniu, Mills 
staje się głównym podejrzanym. 

Los Angeles, rok 1949. Bezwzględny gangster 
Mickey Cohen rządzi na ulicach miasta. Kapitan 
policji staje do walki z mafi ą chronioną przez 
skorumpowanych funkcjonariuszy i polityków. 
Miasto zmienia się w piekło.

„Pogromcy mafi i”
(2013r.) TVN 7 20:00

„Uprowadzona III”
(2014r.) Polsat 20:10



Środa, 21 marca 2018

18:00 Klan

05:55 Elif odc. 207 - serial
06:50 Komisariat odc. 36 - serial
07:20 Komisariat odc. 37 - serial
07:45 Alarm! odc. 17
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Blondynka odc. 78 - serial
10:10 Klan odc. 3281
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 8 s. 4 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Magazyn rolniczy 
12:45 Dzika Hiszpania odc. 1 - serial 
13:45 Elif odc. 208 - serial
14:40 Korona królów odc. 45 - serial
15:15 Alarm! odc. 17
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 15 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3282
18:30 Korona królów odc. 46 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 18
20:35 Wielki test z historii. 
 Polscy dowódcy 
22:10 Kulisy rosyjskiej 
 wojny informacyjnej - fi lm
23:10 Mała, praska Mata Hari - dramat
00:55 Uwięzione odc. 12 - serial

05:20 Ukryta prawda odc. 180 - serial

06:25 Szpital odc. 278 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 211 - serial

08:20 Przepis na życie odc. 11 - serial

09:15 Agentka o stu twarzach 

 odc. 6 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 553 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 212 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 452 - serial

14:55 Szpital odc. 279 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 13 s. 4 - serial

16:55 Przepis na życie odc. 12 - serial

17:55 Agentka o stu twarzach odc. 7 

 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 554 - serial

20:00 Zawsze tylko ty - komedia

22:20 Mentalista odc. 7 s. 7 - serial

23:20 Bodyguard - fi lm

02:00 Moc magii odc. 79

06:00 Detektywi w akcji odc. 33 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 10 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 13 - serial

08:00 Drużyna A odc. 19 s. 3 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 12 s. 5 

 - serial

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 67 - serial

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 68 - serial

11:00 Drużyna A odc. 20 s. 3 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 13 s. 5 

 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 96 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 82

15:00 Detektywi w akcji odc. 97 - serial

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 58

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 59

18:00 Policjantki i policjanci odc. 376 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 377 

 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 167 - serial

21:00 Maruderzy - thriller

23:15 Walka z cieniem. Ostatnia runda 

 - fi lm

02:00 Anthony Bourdain: Bez rezerwacji 

 odc. 6 - serial 

06:00 To moje życie! odc. 251 s. 3
07:00 Mojżesz - 10 przykazań odc. 18 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 56 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 6 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 2 s. 3 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 4 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 4 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 28 - serial
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator odc. 3 s. 3 
 - serial
16:45 13. posterunek odc. 36 s. 2 
 - serial 
17:25 13. posterunek odc. 37 s. 2 
 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 56 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 57 s. 2 - serial
20:00 Firewall - fi lm
22:05 Jestem zemstą - fi lm
00:05 Zoo odc. 13 - serial

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Dzika muzyka odc. 13

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Którędy po sztukę

09:20 Przypadki Piotra S. - fi lm

11:00 Lalka odc. 4 - serial

12:25 Studio Kultura - rozmowy 

12:40 Engagement - fi lm

13:50 Cesarskie cięcie - komedia

15:30 Podróż - fi lm 

16:05 Dranie w kinie odc. 24

16:45 Lepiej być piękną i bogatą 

 - komedia

18:35 Pola Negri. Życie gwiazdy - fi lm

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Gloria - komedia

21:55 Pegaz odc. 65

23:00 Dziennik fi lozofa odc. 97

23:15 Jedna scena odc. 18

23:30 Wojaczek - fi lm

01:10 Rzecz Polska odc. 3

06:50 Był taki dzień odc. 508
07:00 Humer i inni  - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 42
08:30 Misja Gryf odc. 4
09:05 Pogranicze w ogniu odc. 7 - serial 
10:15 W mniejszości siła
11:25 Spór o historię odc. 121 
12:05 Wszystkie kolory świata odc. 6 
 - serial 
13:05 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:35 Sensacje XX wieku odc. 109 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 110 
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 31 - serial 
15:15 Kulisy II wojny światowej odc. 3 
 - serial
16:20 Mit o Szarym  - fi lm
17:20 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 15 - serial 
17:45 Kanclerz odc. 2 - serial
18:55 Sensacje XX wieku odc. 111 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 112 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:35 Trzech kumpli - fi lm
21:30 Pogranicze w ogniu odc. 8 - serial 
22:40 Kochana córeczko  - fi lm
23:45 Katyń - dramat
01:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 42

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. 46 - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Filmowe życiorysy 
13:00 Błogosławiony męczennik  - fi lm
13:40 Misjonarze Świętej Rodziny 
 w służbie rodzinie  - fi lm
14:00 Jan Paweł II - papież, 
 który tworzył historię odc. 5 
 - serial 
15:40 Lusaka City of Hope  - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Pustynia Boga  - fi lm
17:00 Po stronie prawdy 
17:55 40 dni z Duchem Świętym
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków - serial
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Szlif księżnej - fi lm
23:40 Mansa  - fi lm 

05:25 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość odc. 1361 - serial
07:00 Program gminy żydowskiej
07:20 Na sygnale odc. 17 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl odc. 46 s. 2 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 99 - serial
14:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 3 - serial 
14:55 M jak miłość odc. 1361 - serial
15:55 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 74 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 47 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 18 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 1827 
 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 1828 
 - serial
20:45 Na dobre i na złe odc. 700 
 - serial
21:45 Na sygnale odc. 183 - serial
22:25 Jak urodzić i nie zwariować 
 - komedia
00:15 Rodzinka.pl odc. 228 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6

07:50 Doradca smaku odc. 11 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2211

10:55 Ukryta prawda odc. 877 - serial

12:00 Szkoła odc. 529 - serial

13:00 19+ odc. 230 - serial

13:30 Szpital odc. 766 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 11

15:30 Szkoła odc. 530 - serial

16:30 19+ odc. 231 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 878 - serial

18:00 Szpital odc. 767 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:48 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 128

19:50 Uwaga! odc. 5256

20:10 Doradca smaku odc. 12 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2649 - serial

20:55 Milionerzy odc. 135

21:30 Agent - gwiazdy odc. 5 s. 3

22:30 R.I.P.D. Agenci z zaświatów - fi lm

00:25 Chłopaki nie płaczą - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 644 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 378 
 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy odc. 379 
 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 149 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 732 - serial
12:00 Gliniarze odc. 123 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 769 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2656 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 815 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3597
16:30 Na ratunek 112 odc. 198 - serial
17:00 Gliniarze odc. 188 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2657 
 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 171 
 - serial 
20:05 Umów się ze mną. Take me out 
 odc. 3
21:30 Top chef odc. 71
23:00 50 pierwszych randek - komedia  
01:25 Lola Versus - komedia

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

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

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

Roy Pulsifer pełni służbę w Wydziale ds. Wiecznego 
Odpoczynku – R.I.P.D. Do jego zadań należy ściganie 
dusz, które nie chcą przejść na drugą stronę 
i wmieszały się w tłum ludzi. Zostaje mu przydzielony 
partner – detektyw Nick Walker, który został zabity 
podczas rutynowej zasadzki na dilerów narkotyków. 

Nowy Jork, lata pięćdziesiąte XX wieku. Anne 
Deveraux dochodzi do wniosku, że jej mąż nigdy nie 
zapewni jej ani dzieciom stabilizacji i postanawia od 
niego odejść. Wraz z nastoletnimi synami wyrusza 
w podróż na poszukiwania nowego miejsca do życia 
oraz wymarzonego mężczyzny.

„Zawsze tylko ty”
(2009r.) TVN 7 20:00

„R.I.P.D. Agenci z zaświatów”
(2013r.) TVN 22:30
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 temperatura: 15 2 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1003 1005 hPa
 wiatr: 26 15 km/h 

 temperatura: 11 5 °C
 opady: 0 1 mm
 ciśnienie:  1008 1005 hPa
 wiatr: 8 19 km/h 

 temperatura: 14 8 °C
 opady: 2 1 mm
 ciśnienie: 1003 1004 hPa
 wiatr: 23 20 km/h 

 temperatura: 15 8 °C
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 temperatura: 15 11 °C
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 wiatr: 4 11 km/h 

 temperatura: 10 6 °C
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Naleśniki z twarogiem i musem truskawkowym

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
Ciasto na naleśniki:
50 g masła
1 szklanka mleka
1 łyżka kakao
2 jajka
pół szklanki cukru
pół szklanki wody
olej do smażenia naleśników 
Mus truskawkowy: 
450g truskawek
4 łyżki cukru pudru
2 łyżki cukru wanilinowego 
Nadzienie:
1 kostka twarogu
1 cukier wanilinowy 
2 łyżki cukru 
śmietana 12%

Sposób wykonania:
Do garnka włożyć pokrojone na kawałki 

masło i wlać mleko, wsypać kakao i na małym 
ogniu, ciągle mieszając, roztopić masło. Od-
stawić z ognia, wystudzić, wbić jajka i wsypać 
cukier, wymieszać. Następnie dodać przesianą 
mąkę, 125 ml wody i jeszcze raz wymieszać na 
gładkie ciasto. Z ciasta usmażyć naleśniki. 

Twaróg rozgnieść widelcem razem z cu-
krem, wanilią i śmietaną 12% (kilka łyżeczek). 
Każdy naleśnik smarować około 2 łyżkami na-
dzienia serowego, złożyć w chusteczkę.

Mus truskawkowy: owoce zmiksować blen-
derem. Dodać cukier puder, cukier wanilinowy. 

Smacznego!
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Jak segregować śmieci?
OCHRONA ŚRODOWISKA  Każdy z nas w sąsiedztwie bloku czy domu ma kolorowe pojemniki. Czy wie-
my, jak prawidłowo segregować odpady? I co to nam daje? Podstawowe zasady przedstawiamy w naszym 
poradniku

Pojemniki na śmieci nie bez 
przyczyny różnią się kolorami, 
każdy z nich przypisany jest do 
innych odpadów. Ważne w se-
gregacji jest, by przestrzegać za-
sad. Właściwa segregacja śmieci 
obejmuje: odpady organiczne, 
z których można zrobić kom-
post; papier; odpady z tworzyw 
sztucznych; aluminium i inne 
metale; szkło przezroczyste; 
szkło kolorowe; pozostałe odpa-
dy nie podlegające recyklingowi.

Tworzywa sztuczne i me-
tale to kolor żółty. Do takiego 
pojemnika wrzucamy odkręcone 
i zgniecione plastikowe butelki 
po napojach, nakrętki, plasti-
kowe opakowania po produk-
tach spożywczych, opakowania 
wielomateriałowe (np. kartony 

po mleku i sokach), opakowa-
nia po środkach czystości (np. 
proszkach do prania), kosme-
tykach (np. szamponach, paście 
do zębów) itp., plastikowe torby, 
worki, reklamówki, inne folie, 
aluminiowe puszki po napojach 
i sokach, puszki po konserwach, 
folię aluminiową, metale koloro-
we, kapsle, zakrętki od słoików. 
Nie wrzucamy do pojemnika 
żółtego: butelek i pojemników 
z zawartością, plastikowych za-
bawek, opakowań po lekach 
i zużytych artykułów medycz-
nych, opakowań po olejach silni-
kowych, części samochodowych, 
zużytych baterii i akumulato-
rów, puszek i pojemników po 
farbach i lakierach, zużytego 
sprzętu elektronicznego i AGD.

KORzyŚCI z ReCyKlINgu INNyCH ODpADóW
Recykling oleju:
    • zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia wody – zawartość oleju silnikowego z jego jednej wymiany 
może zanieczyścić nawet tysiące litrów wody pitnej. Olej silnikowy jest nierozpuszczalny, trwały 
i może zawierać toksyczne chemikalia oraz metale ciężkie;
    • obniża zużycie ropy naftowej. Do wytworzenia 2,37 litra nowego oleju silnikowego potrzeba 
158,99 litrów ropy naftowej, ale tylko 3,79 litra zużytego oleju.
Recykling sprzętów elektronicznych:
    • zapobiega zanieczyszczeniu powietrza i zasobów wodnych, emisji gazów cieplarnianych po-
wstających przy produkcji sprzętu z surowych materiałów, a także zmniejsza zużycie zasobów 
naturalnych. Produkty elektroniczne złożone są głównie z metali, plastiku i szkła;
    • przetworzenie 1 miliona laptopów pozwala zaoszczędzić energię elektryczną równą przecięt-
nemu rocznemu zużyciu ok. 3500 gospodarstw domowych;
    • z 1 miliona telefonów komórkowych można uzyskać nawet 15,87 ton miedzi, 350,17 kilogra-
mów srebra, 34 kilogramy złota czy 14,96 kilogramów palladu;
Recykling baterii:
    • zapobiega skażeniu środowiska naturalnego. Baterie zawierają płynne elektrolity, metale 
ciężkie, takie jak: rtęć, ołów, kadm, nikiel. Niektóre metale po spaleniu mogą przedostać się do 
powietrza lub skondensować się w popiele powstającym w wyniku procesu spalania;
    • zmniejsza zużycie zasobów naturalnych, ponieważ plastik i metale odzyskane z baterii służą 
do produkcji nowych. Typowa bateria kwasowo-ołowiowa zawiera od 60 do 80 proc. przetwo-
rzonego ołowiu lub plastiku.
Recykling tekstyliów pozwala:
    • przetworzyć tkaniny na ściereczki do wycierania lub polerowania;
    • wytworzyć papier wysokiej jakości, dzięki ponownemu zastosowaniu bawełny;
    • zastosować dzierganą lub tkaną wełnę do wytworzenia izolacji samochodowej lub wypeł-
niaczy siedzeń;
    • użyć inne typy materiałów jako włókna do tapicerek, izolacji, a nawet materiałów budow-
lanych.

Niebieski pojemnik „przyj-
mie” papier. Tu wrzucamy: 
opakowania z papieru, karton, 
tekturę (także falistą), katalogi, 
ulotki, prospekty, gazety i cza-
sopisma, papier szkolny i biuro-
wy, zadrukowane kartki, zeszyty 
i książki, papier pakowy, torby 
i worki papierowe. Nie wrzu-
camy: ręczników papierowych 
i zużytych chusteczek higienicz-
nych, papieru lakierowanego 
i powleczonego folią, papieru 
zatłuszczonego lub mocno za-
brudzonego, kartonów po mleku 
i napojach, papierowych worków 
po nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych, ta-
pet, pieluch jednorazowych i in-
nych materiałów higienicznych, 
zatłuszczonych jednorazowych 
opakowań z papieru i naczyń 
jednorazowych i ubrań.

zielony pojemnik jest na 
szkło. Tu wrzucamy: butelki 
i słoiki po napojach i żywno-
ści (w tym butelki po napojach 
alkoholowych i olejach roślin-
nych), szklane opakowania po 
kosmetykach (jeżeli nie są wy-
konane z trwale połączonych 
kilku surowców). Nie wrzucamy: 
ceramiki, doniczek, porcelany, 
fajansu, kryształów, szkła oku-
larowego, szkła żaroodpornego, 
zniczy z zawartością wosku, ża-
rówek i świetlówek, reflektorów, 
opakowań po lekach i rozpusz-
czalnikach oraz olejach silni-
kowych, luster, szyb okiennych 
i zbrojonych, monitorów i lamp 
telewizyjnych, termometrów 
i strzykawek. 

Brązowy pojemnik prze-
znaczony jest na bioodpady. Tu 

wrzucamy: odpadki warzywne 
i owocowe (w tym obierki itp.), 
gałęzie drzew i krzewów, skoszo-
ną trawę, liście, kwiaty, trociny 
i korę drzew, niezaimpregnowa-
ne drewno oraz resztki jedzenia. 
Do brązowego pojemnika nie 
należy wrzucać: kości zwierząt, 
oleju jadalnego, odchodów zwie-
rząt, leków, drewna impregno-
wanego, płyt wiórowych i pil-
śniowych MDF, ziemi i kamieni, 
innych odpadów komunalnych 
(w tym niebezpiecznych) oraz 
popiołu z węgla kamiennego. Na 
popiół przeznaczony jest osobny 
pojemnik.

Do pojemnika z odpadami 
zmieszanymi należy wrzucać 
wszystko to, czego nie można 
odzyskać w procesie recyklingu, 
z wyłączeniem odpadów niebez-
piecznych. 

Reszta do pSzOK-u
Zgodnie ustawą o utrzyma-

niu czystości i porządku w gmi-
nach, każda gmina ma obowiązek 
utworzenia Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Nie ma takiej możliwości, aby np. 
miejscowy plan zagospodarowa-
nia wykluczał możliwość jego 
utworzenia. Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
to miejsce dostępne dla miesz-
kańców, w którym bezpłatnie 
można zostawić tzw. odpady 
problemowe, czyli takie, któ-
rych nie możemy wrzucić do po-
jemników na śmieci. Są to m.in 
przeterminowane leki i chemi-
kalia, zużyte baterie i akumula-
tory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne od-
pady wielkogabarytowe, zużyte 

opony, odpady zielone, odpady 
budowlane i rozbiórkowe sta-
nowiące odpady komunalne. To, 
czy PSZOK działa na terenie na-
szej gminy, można zweryfikować 
na stronie internetowej urzędu. 
I tak np. mieszkańcy Lipna mogą 
oddać odpady w Karnkowie 
przy oczyszczalni ścieków, wą-
brzeźnianie znajdą PSZOK na os. 
700-lecia, rypinianie na ul. Elizy 
Orzeszkowej 4. Mieszkańcy Go-
lubia-Dobrzynia odpady mogą 
zawieźć do Białkowa nr 51. 

Warto pamiętać, że co jakiś 
czas organizowana jest także 
zbiórka odpadów wielkogabary-
towych w terenie. Zatem warto 
śledzić ogłoszenia i w podanym 
dniu wystawić takie odpady do 
odbioru.

po co segregacja? 
Odpady zebrane podczas 

selektywnej zbiórki mogą być 
kierowane bezpośrednio do za-
kładów zajmujących się recyklin-
giem. Stają się wtedy one towa-
rem, którego sprzedaż przynosi 
zyski. Zatem segregacja może 
przekładać się na niższe opłaty 
za wywóz śmieci dla mieszkań-
ców. 

Papier, po odpadach zielo-
nych, stanowi zwykle największą 
część odpadów komunalnych. 
Można z niego wytworzyć po-
nad 5 tys. rodzajów produktów. 
Oprócz papieru do pisania czy 
serwetek, mogą to być: taśmy 
maskujące/ochraniające, bank-
noty, klosze oświetleniowe, ban-
daże, maseczki ochronne, far-
tuchy szpitalne, filtry do kawy, 
abażury, izolacja samochodowa, 
doniczki i podstawki czy opako-

wania do jajek.
Szkło może być 

poddawane pro-
cesowi recyklingu 
praktycznie bez 
końca. Z 90 proc. 
odzyskanego szkła 
można wytworzyć 
kolejne butelki 
i słoiki. Powsta-
je tzw. stłuczka 
szklana, która jest 
doskonałym suple-
mentem dla wielu 
wyrobów. Jej stoso-
wanie pozwala na 
oszczędność pie-
niędzy, ponieważ 
stłuczka szklana 
kosztuje mniej niż 
surowe materiały; 
umożliwia oszczęd-
ność energii, po-
nieważ stłuczka 
topi się w niższej 
temperaturze niż 
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Joga: 
oddychanie ma znaczenie

STYL ŻYCIA  Oddech to życiodajna funkcja naszego organizmu, bez której czło-
wiek nie może się obyć. Jak o niego dbać, by przedłużyć swoje życie?

surowe materiały; niższe zuży-
cie energii oznacza także reduk-
cję emisji gazów cieplarnianych. 
Z odzyskanego szkła powstają 
pojemniki szklane, kafelki ku-
chenne, blaty kuchenne czy izo-
lacje ścian.

Recykling wyrobów plasti-
kowych jest istotny ze względu 
na długi czas ich biodegradacji. 
Mogą one zalegać na składowi-
skach nawet przez kilkaset lat. 
Wykorzystanie do produkcji 
nowych tworzyw przerobio-
nego materiału PET pozwala 
zaoszczędzić 60 proc. energii. 
Z plastiku poddanego recyklin-
gowi można uzyskać: opakowa-
nia, butelki, powłokę na tektu-
rę falistą, ubrania, np. kurtki 
polarowe, meble ogrodowe, 
folie, słupki drogowe, ogrodze-
nia, zabawki, długopisy, ekrany 
przeciwhałasowe, ramy okienne 
z PVC, oleje opałowe czy płyty 
termoizolacyjne.

Recykling metali może przy-
nieść różne korzyści, w zależno-
ści od materiału, jaki poddamy 
przetworzeniu. Wytworzenie 
jednej puszki z przetworzonych 
materiałów pozwala zaoszczę-
dzić energię zasilającą odbior-
nik telewizyjny przez 3 godziny, 
a recykling stali jest tańszy niż 
pozyskiwanie surowej rudy me-
talu potrzebnej do produkcji 
stali. Przetworzenie stali umoż-
liwia znaczną redukcję zużycia 
energii w porównaniu z pro-
cesem produkcji z surowych 
materiałów, produkcja stali 
z materiałów poddanych recy-
klingowi zmniejsza ilość gazów 
cieplarnianych uwalnianych do 
atmosfery w porównaniu z pro-
cesem produkcji z użyciem su-
rowej rudy.

Jeśli mamy przydomowy 
ogródek, kompostujmy odpady 
spożywcze. Mogą one posłużyć 
do nawożenia ogrodu. Obec-
na technologia pozwala prze-
chowywać kompost w sposób 
bezpieczny i nieuciążliwy. Taka 
forma zagospodarowania odpa-
dów organicznych jest korzyst-
na dla środowiska. Zmniejsza 
ilość metanu na składowiskach, 
gnijące odpady organiczne są 
znaczącym źródłem tego gazu 
cieplarnianego; kompostowane 
odpady pomagają użyźnić glebę, 
podnoszą jej odporność na wy-
sychanie i redukują konieczność 
dodatkowego stosowania wody, 
nawozów, czy pestycydów; od-
pady organiczne wyrzucane do 
typowych pojemników na śmie-
ci przyciągają gryzonie i insekty, 
co może mieć negatywny wpływ 
na zdrowie. Umieszczanie odpa-
dów organicznych w specjalnie 
do tego celu przystosowanym 
pojemniku znacząco redukuje 
lub nawet eliminuje te proble-
my.

oprac. (nał)
fot. pixabay

W dzisiejszym odcinku kilka 
słów o tym, jak oddech wpływa 
na nasz organizm. Czy prawi-
dłowo oddychamy i czy mamy 
na to wpływ?

Stan naszego zdrowia, my-
ślenie i stan emocjonalny są 
związane ze sposobem oddy-
chania. Ta idea jest szeroko 
rozwinięta w krajach Dalekiego 
Wschodu. Kontrolując oddech, 
możemy wpłynąć na poprawę 
stanu zarówno zdrowia fizycz-
nego, jak i psychicznego.

Oddech odgrywa największą 
rolę w usuwaniu toksyn z na-
szego organizmu. Częstość od-
dychania u dorosłego człowieka 
wynosi 14 – 17 razy na minutę. 
Ilość powietrza, jaką człowiek 
zużywa w czasie jednej minuty 
to około 6 – 8 litrów (tzw. wen-
tylacja minutowa). Im większa 
będzie nasza pojemność odde-
chowa, tym mniej wykonamy 
oddechów. 

Ćwiczenia oddechowe w jo-
dze mają na celu pogłębienie 
oddechu, rozruszanie przepony, 
wydłużenie fazy wydechowej 
i wyrobienie nawyków prawi-
dłowego oddychania. Zalecane 
jest oddychanie przez nos, bo 
dzięki temu wdychane powie-
trze jest ogrzewane, nawilżane 
i oczyszczane.

Jeden z podstawowych od-
dechów używanych w jodze, 
to oddech przeponowy, zwany 
też oddechem brzusznym. Jego 
działanie jest nieocenione. Głę-
boko dotlenia organizm, szybko 
redukuje napięcia. Działa uspo-
kajająco i odprężająco. Ma bar-
dzo duży wpływ na nasz system 
nerwowy, regeneruje go i har-
monizuje. Koordynuje pracę 
obu półkul mózgowych. Wspo-
maga koncentrację i pamięć. 
Taki oddech potrafi dostarczyć 
organizmowi 10 razy więcej tle-
nu niż płytki oddech piersiowy. 
Już po kilku minutach jego wy-
konywania zauważymy poprawę 
samopoczucia. 

Oddech możemy wyko-
nywać w pozycji siedzącej, na 
krześle, ale musimy pamiętać 
o wyprostowanym kręgosłupie. 
My zaczniemy go wykonywać 
w pozycji leżącej, bo ułatwia ona 
naukę. Kładziemy się na plecach. 
Obie dłonie kładziemy na brzu-
chu. Wdychamy powietrze, li-
cząc w myślach do 4 – 6. Wdech 
kierujemy do brzucha, powoli 
go napełniając. Zauważymy, że 

nasze dłonie przesuwają się do 
góry. Brzuch staje się balonem. 
Na chwilę się zatrzymujemy 
i zaczynamy powolny wydech, 
przyciągając pępek do kręgosłu-
pa. Tu liczymy do 8. Na począt-
ku będzie trudno skoordynować 
liczenie, ale z czasem opanuje-
my te sztukę. Wykonajmy takich 
oddechów 10. Następnie wraca-
my do naszego naturalnego od-
dechu. Ćwiczenie możemy po-
wtórzyć jeszcze dwukrotnie. 

Relaksowi sprzyja oddech 
kwadratowy. Poza tym działa to-
nizująco, dotleniająco i reguluje 
metabolizm. Siadamy po turec-
ku, np. na poduszce, by zacho-
wać prosty kręgosłup. Nosem 
wdychamy powietrze, licząc do 
4, zatrzymujemy, także licząc do 
4, wydychamy do 4 i zatrzymu-
jemy do 4. Powtarzamy 10 razy.

Pozycja 1: 
Świerszcz (Salabhasana)
Kładziemy się na brzuchu, 

ręce wyciągnięte do przodu, 
dłonie skierowane do podłogi. 
Stopy obciągnięte. Mięśnie nóg 
i rąk napięte. Staramy się mak-
symalnie wyciągnąć i wydłużyć 
kręgosłup. W tej pozycji uno-
simy równocześnie nogi i ręce 
do góry. Wystarczy podnieść 
na kilka centymetrów. W takiej 
pozycji wytrzymujemy na 5 od-
dechów. Następnie wracamy do 
pozycji wyjściowej. Ćwiczenie 
powtarzamy dwukrotnie.

Ta asana wzmacnia mięśnie 
tylnej części pleców, mięśnie 
pośladków, nóg i ramion. Dzię-
ki otwarciu klatki piersiowej, 
zwiększamy pojemność płuc 
i poprawiamy oddech. Dzięki tej 
pozycji uspokajamy narządy we-
wnętrzne, tonizujemy pęcherz 
moczowy i prostatę. Likwiduje-
my również wzdęcia i zaparcia. 
Jest to pozycja polecana przy 
dyskopatii.

Pozycja 2: 
Kobra (Bhudżangasana)
Kładziemy się na brzuchu. 

Zginamy łokcie i układamy dło-
nie na wysokości klatki piersio-
wej, jak najbliżej ciała. Robimy 
wydech i podnosimy tułów lekko 
do góry. Wypychamy klatkę pier-
siową do przodu, jednocześnie 
łopatki ściągamy do tyłu. Dłonie 
dociskamy cały czas mocno do 
podłogi. Mamy wszystkie mię-
śnie napięte. W tej pozycji mo-
żemy poczuć lekki ból w okoli-
cach dolnego kręgosłupa – to 
znaczy, że za bardzo wygięliśmy 

się do tyłu. Trzeba to natych-
miast skorygować. W tej pozycji 
wytrzymujemy kilka oddechów. 
Ćwiczenie powtarzamy jeszcze 
dwukrotnie. Można też wykonać 
wersję łatwiejszą, którą widzicie 
na fotografii.

Pozycja ta wydłuża kręgo-
słup, otwiera klatkę piersiową, 
wzmacnia dolne plecy. Jest bar-
dzo często wykorzystywana do 

zmniejszania stresu i obniżania 
depresji.

Praktykę asan najlepiej za-
cząć pod nadzorem doświad-
czonego instruktora. Karolina 
Sulikowska zaprasza na zajęcia 
we wtorek do Golubia-Dobrzy-
nia (godz. 19.15, szkoła muzycz-
na) i w czwartek do Wąbrzeźna 
(godz. 19.00, Klub Mango)

(Maw)

Świerszcz wzmacnia mięśnie tylnej części pleców, 
mięśnie pośladków, nóg i ramion

Kobra wydłuża kręgosłup, otwiera klatkę piersiową, wzmacnia dolne plecy

Kobra – wersja łatwiejsza
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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)

Będziesz teraz wyjątkowo optymistyczny, pozytyw-
nie nastawiony do innych, a co za tym idzie – to-
lerancyjny. Przebaczysz ludziom dawne przewinienia 
i wykażesz dużo cierpliwości względem tych, którzy 
będą popełniać błędy. Wykorzystaj ten dobry czas na 
zawarcie nowych znajomości. Ale bądź ostrożny i nie 
baw się w swatkę, bo ściągniesz na siebie kłopoty.

Jeśli nie musisz, nie podejmuj teraz żadnych decyzji, 
a zwłaszcza tych wiążących się z ryzykiem. To nie jest 
też dobry moment na wprowadzanie zmian w życiu. 
Lepiej odpuść i poczekaj na wsparcie planet. Będziesz 
miał tendencję do czarnowidztwa i wyolbrzymiania 
kłopotów, co zirytuje twoje otoczenie. Staraj się nie 
dopuścić do kłótni, ignoruj zaczepki.

Trudnych spraw masz po dziurki w nosie, ale powoli 
wszystko zacznie się układać. Finał niektórych tema-
tów może cię zaskoczyć, jednak będziesz się cieszył, 
że masz je już z głowy. W pracy bądź ostrożny. Pa-
miętaj, by nie polegać na osobach, które kiedyś cię 
zawiodły i nie zlecać im zadań. Weekend koniecznie 
poświęć na odpoczynek, naładuj baterie.

Pracowity czas. Z taką werwą przystąpisz do reali-
zacji obowiązków służbowych, że konkurencja zo-
stanie daleko w tyle. Możesz liczyć na premię, więc 
już rozglądaj się po wyprzedażach, żeby dobrze ją 
spożytkować. Dobra pora, by zmienić coś w swoim 
wyglądzie.

Będziesz teraz niebezpieczny dla towarzystwa. Jak 
tylko znajdziesz się w gronie osób, od razu odkryjesz 
ich sekrety, romanse, plany. Lepiej nie afiszuj się ze 
swoją intuicją. Poczujesz się niezręcznie, bo jedna ze 
spraw będzie dotyczyć twojej przyjaciółki. Póki nie 
masz dowodów, milcz.

Odstaw na półkę myślenie o tym, co wypada, a co 
nie. Od czasu do czasu dobrze jest odrzucić kon-
wenanse i zrobić to, na co ma się ochotę. Popuść 
wodze fantazji, a w końcu przestaniesz się nudzić. 
Ożywienie gwarantowane. Dobrze to zrobi twojemu 
związkowi.

Zajmiesz się porządkowaniem wszystkiego. De-
nerwować cię będzie nieład i w kobiecej torebce, 
i w segregatorze z dokumentami. Kiedy już wszyst-
ko ułożysz jak należy, poczujesz ulgę. Weekend 
poświęć rodzinie. Któryś z krewnych będzie potrze-
bował twojej rady.

Poczujesz się ważny i doceniony, bo krewni i przyja-
ciele postanowią skorzystać z rad, które im ostatnio 
dałeś. A że będą potrzebować twojej pomocy w nie-
których kwestiach, w najbliższych dniach będziesz 
wyjątkowo zajęty. Staraj się jednak, by nie ucierpiały 
na tym twoje sprawy. W weekend nie odrzucaj zapro-
szenia na imprezę. Poznasz kogoś ciekawego.

Zajmiesz się porządkowaniem spraw rodzinnych. 
Postanowiłeś, że w nowym roku pogodzisz zwaśnio-
nych od dawna krewnych, którzy już nie pamiętają, 
o co się pokłócili, ale nadal unikają swojego towa-
rzystwa. Twoja misja pokojowa zakończy się suk-
cesem, o ile nie będziesz za bardzo się wymądrzał. 
Warto zaprosić partnera na romantyczną kolację.

Ostatnio dobrze wiedzie ci się w pracy, a konkuren-
cja nie śpi. Spodziewaj się złośliwych zaczepek z jej 
strony. Najlepsze, co możesz zrobić, to je zignoro-
wać. Ale poczujesz niesmak, a to będzie rzutowało 
na inne sfery twojego życia. Zaczniesz wyolbrzymiać 
problemy i użalać się nad sobą. W porę zapanuj nad 
złymi emocjami. Myśl pozytywnie, a będzie lepiej.

Ktoś wreszcie doceni twoje zalety i starania, co wprawi 
cię w doskonały nastrój. Poczujesz, że ludzie są faj-
ni, staniesz się otwarty i nie będziesz szczędził innym 
komplementów. Bez wahania przyjmuj zaproszenia 
na różne spotkania, w tym zawodowe. Poznasz ludzi, 
którzy będą mogli ci pomóc w kolejnych miesiącach. 
Spodziewaj się korzystnych zmian.

Tylko spokój może cię uratować. Ktoś będzie chciał 
wystawić na próbę twoją cierpliwość. Obiecał pomoc, 
a w efekcie zajmie się swoimi sprawami i wszystko 
spadnie na ciebie. Poradzisz sobie, ale nie trać energii 
na nerwy. W domu sielska atmosfera, w weekend spo-
dziewaj się gości. Usłyszysz wiele komplementów na 
temat talentu kulinarnego.

Kolorowanki dla dzieci
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odrodzone koło
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Koło Gospodyń Wiejskich 
w Białkowie przeżywa rozkwit. Młoda przewodnicząca wnio-
sła powiew świeżości i zachęciła mieszkańców do większego 
zaangażowania w pracę na rzecz lokalnej społeczności

Białkowo to miejscowość 
położona tuż przy granicy z Go-
lubiem-Dobrzynie, stała się za-
pleczem mieszkalnym miasta. 
Sołectwo cały czas się rozrasta 
i przybywa nowych mieszkań-
ców. Koło Gospodyń Wiejskich 
właściwie odrodziło się w lipcu 
2015 roku. Właśnie wtedy wybra-
no nową przewodniczącą, którą 
została mieszkanka Białkowa 
Anna Wiśniewska. Był to chyba 
najtrudniejszy moment na reak-
tywację starego koła. Sołectwu 
powierzono organizację gmin-
nych dożynek. 

– Czasu było bardzo mało. 
Do organizacji tego święta ludo-
wego zaangażowała się cała spo-
łeczność pod przewodnictwem 
pani sołtys i przy współudziale 
nowego KGW. Zadanie zostało 
wykonane, za co podziękowa-
nia złożył wójt gminy Golub-
Dobrzyń – opowiada Anna Wi-
śniewska.

Od tego czasu minęły już 
prawie trzy lata. KGW w Biał-
kowie liczy obecnie ponad 20 
członkiń. Są to panie w różnym 
wieku, które na co dzień pracują 

i zajmują się swoimi rodzinami. 
Mimo to znajdują chęć i ochotę 
do pracy na rzecz lokalnego spo-
łeczeństwa. Swoje działania sku-
piają wokół świetlicy wiejskiej, 
która jest jednocześnie siedzibą 
koła. Mają bogatą ofertę dzia-
łalności, którą z każdym rokiem 
starają się poszerzyć. 

W świetlicy organizują zaba-
wy karnawałowe i sylwestrowe. 
Frekwencja jest na nich zawsze 
bardzo duża.

– Na przełomie lutego 
i marca jest organizowany Dzień 
Dziadka i Babci, w którym bierze 
udział około 60 seniorów. Im-
preza ma przypominać, że każ-
dy z nas będzie kiedyś seniorem 
i należy oddać starszym pełen 
szacunek – podkreśla przewod-
nicząca. 

Marzec to miesiąc kojarzo-
ny zawsze ze świętem kobiet. 
Członkinie KGW wyjeżdżają, na 
zaproszenie wójta gminy, do 
Gałczewka, gdzie z okazji Dnia 
Kobiet odbywają się występy ar-
tystów polskiej estrady. 

– W czerwcu będziemy orga-
nizować tradycyjnie Dzień Dziec-

ka. Jest to impreza dla całych 
rodzin. Są zjeżdżalnie dla dzieci, 
dmuchany zamek. Występują za-
wodowi animatorzy. Jest ognisko 
i pieczone kiełbaski. Wszystko to 
dzięki wsparciu finansowemu 
sołectwa – dodaje Wiśniewska.

Pod koniec lata, w sierpniu 
i wrześniu, koło bierze udział 
w dożynkach gminnych i powia-
towych. Ponadto panie aktywnie 
włączają się w imprezy organizo-
wane przez samorządy lokalne. 

– Prezentujemy naszą dzia-
łalność na spotkaniach kół, 
gdzie wystawiamy lokalne po-
trawy – tłumaczy szefowa KGW. 
– Między innymi na spotkaniu 
w Skępsku naszą potrawą spe-
cjalną był bigos, a na spotkaniu 
na Zamku Golubskim doszły do 
tego paszteciki. Bierzemy też 
udział w jarmarkach świątecz-
nych w Przysieku. W latach ubie-
głych uczestniczyliśmy w pro-
gramie „Senior – osoba twórcza 
i aktywna”. 

Panie nie zapominają o zwie-
dzaniu kraju. Planują w tym roku 
wyjazd do Aquaparku w Uniejo-
wie. 

– Wyjeżdżamy również do 
kina do Torunia – opowiada Wi-
śniewska. – W roku ubiegłym 
zorganizowaliśmy również rajd 
pieszy po terenach naszego so-
łectwa, który zakończył się w go-
spodarstwie agroturystycznym 
w Płonku. Była tam możliwość 
zobaczenia zwierząt, przejażdżki 
konnej i posmakowania pieczo-
nej kiełbaski. 

Okazuje się, że mieszkańcy 
sołectwa bardzo chętnie angażu-
ją się w prace koła. Dzięki temu 
mają możliwość lepiej się poznać 
i przyjemnie spędzić czas. 

Tekst i fot. 
(Maw)

Gmina Radomin

Plastyczne sukcesy
Uczennice Szkoły Podstawowej im. Dziewanowskich 
w Płonnem stanęły na podium w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „Aniele boże stróżu mój...”

Roksana Gapińska, uczenni-
ca klasy VI, zajęła drugie miej-
sce, a Dominika Sobkiewicz 
z klasy IV była trzecia. Zadaniem 
było przedstawienie własnego 
wyobrażenia anioła jako ducha 
pełnego miłości, opiekuńczości 
i cierpliwości, kogoś do kogo 
można zwrócić się w potrzebie.

– Celem konkursu było tak-
że uwrażliwianie dzieci na pięk-
no w sztuce, pobudzanie dzie-

cięcej wyobraźni plastycznej 
oraz prezentacja możliwości 
twórczych dzieci w dziedzinie 
plastyki – mówi Dawid Sta-
chowski, opiekun merytoryczny 
dzieci.  

Organizatorem konkursu 
była Szkoła Podstawowa w Re-
czu.

(ToB)
fot. nadesłane

O bezpiecznej szkole
Na początku marca mundurowi rozmawiali o bez-
pieczeństwie z młodzieżą z „Wazówny”. 

Czym są dopalacze i narko-
tyki? Jakie konsekwencje może 
ze sobą nieść ich zażywanie? 
Jaka jest odpowiedzialność 
prawna osób niepełnoletnich ? 
Na te i wiele innych pytań od-
powiadali policjanci w Zespo-
le Szkół nr 1 im. Anny Wazów-
ny w Golubiu-Dobrzyniu.

– Policjanci przeprowadzili 
prelekcję, w tracie której mówi-
li, co z prawnego punktu widze-
nia może grozić za zażywanie 
i posiadanie narkotyków – tłu-
maczy asp. sztab. Małgorzata 
Lipińska z KPP Golub-Dobrzyń. 
– Młodzież miała możliwość 
zapoznać się z procedurami, 
jakie są podejmowane w przy-
padku znalezienia u kogoś nie-

legalnych substancji. Podczas 
spotkania nie zabrakło też in-
formacji o dopalaczach. Ucznio-
wie dowiedzieli się, czym może 
grozić nabywanie i zażywanie 
tego rodzaju substancji. Stróże 
prawa przestrzegali słuchaczy, 
aby świadomie podejmowanie 
decyzji, które mogą mieć wpływ 
na całe późniejsze życie.

Spotkania policjantów 
z młodzieżą mające na celu pod-
noszenie wiedzy młodych ludzi 
na temat substancji psychoak-
tywnych, jak również problemu 
i konsekwencji uzależnienia, 
będą kontynuowane.

(ToB)
fot. KPP Golub-Dobrzyń

Golub-Dobrzyń
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Mieszkanki gminy Zbójno, jak co roku, spotkały się w sali zespołu szkół

W Płonnem młodzież postawiła na odtworzenie popularnych skec-
zów kabaretowych takich grup jak Paranienormalni czy Neo-Nówka

Dzień Kobiet to tradycja ro-
dem ze Stanów Zjednoczonych, 
gdzie 28 lutego 1909 obchodzo-
no to święto po raz pierwszy. 
W Polsce ten dzień szczególnie 
przybierał na wartości w cza-
sach PRL-u, gdzie kobietom 
w zakładach pracy wręczano 
goździki i rajstopy. Obecnie wie-
le instytucji oświatowych i kul-
turalnych przygotowuje z tej 
okazji programy artystyczne, 
aby upamiętnić i odpowiednio 
uczcić ważny dzień.

Wielki koncert 
po raz szósty
9 marca po raz szósty 

w Gałczewie władze gminy Go-
lub-Dobrzyń podziękowały pa-
niom, organizując koncert jed-
nej z gwiazd estrady. Tym razem 
zaproszono Alicję Majewską 
oraz Kabaret Czesuaf. Spotkanie 
rozpoczęło się od życzeń wójta 
Marka Ryłowicza.

– Spotykamy się w Gałcze-
wie po raz szósty, by podzię-
kować naszym paniom za ich 
zaangażowanie w lokalnym śro-
dowisku. Wiele kobiet uczestni-
czy w działaniach ochotniczych 
straży pożarnych, stowarzy-
szeń, kół gospodyń wiejskich. 
Mamy także panie sołtys. Jeste-
ście lekiem na całe zło – mówił 
Ryłowicz. 

Pierwszy na scenie poja-
wił się kabaret Czesuaf, który 
przedstawił szereg skeczów, 
podczas których kilkukrot-
nie nawiązywano do lokalnych 
postaci oraz miejscowości. Po 
nieco ponad godzinie na scenę 
wyszła Alicja Majewska wraz 
z kwartetem smyczkowym oraz 
akompaniującym na keybordzie 
Włodzimierzem Korczem. Oboje 
występują na scenie przez po-
nad 40 lat.

– W dzisiejszych czasach 
piosenkarki mają dziwny zwy-
czaj śpiewania piosenek, które 
same napisały. Ja mam tę przy-
jemność, by wykonywać utwory 
skomponowane przez wielkich 
muzyków i autorów słów np. 
Włodzimierza Korcza, Wojciecha 
Młynarskiego czy Jacka Cygana 
– mówi Alicja Majewska.

Koncert w Gałczewie od po-
czątku jest najbardziej masową 
imprezą z okazji Dnia Kobiet 
w naszym powiecie. Wejściówki 
rozdysponowują sołtysi.

Zabawa ze Zwierzakiem 
Na koncercie i przedstawie-

niu w miejscowym zespole szkół 
bawiły się panie z gminy Zbój-
no. 

– W ubiegłych latach gości-

liśmy na naszym święcie między 
innymi orkiestrę, która zapre-
zentowała piosenki biesiadne. 
W tym roku gwiazdą wieczoru 
był Rafał Zieliński ps. „Zwierzak” 
– mówi Katarzyna Kukielska, 
wójt gminy Zbójno. 

Życzenia paniom złożył 
przewodniczący rady gminy 
Mieczysław Pankiewicz, a ode-
brała je w imieniu wszystkich 
kobiet wójt Kukielska. Koncert 
prowadziła Katarzyna Mejgier, 
która występy poszczególnych 
artystów przeplatała anegdota-
mi związanymi z Dniem Kobiet. 

Na estradzie wystąpiły 
dzieci – uczniowie miejscowej 
szkoły podstawowej. W drugiej 
części wystąpił „Zwierzak”, czy-
li absolwent Państwowej Szkoły 
Muzycznej z Bydgoszczy, który 
przedstawił własne aranżacje 
popularnych przebojów – pol-
skich i zagranicznych. 

Podwójne świętowanie 
w Radominie
Święto wszystkich pań ob-

chodzono także w Radominie. 
Swoje programy przygotowały 
zarówno miejscowa szkoła pod-
stawowa, jak i gimnazjum. 

Jako pierwsi swe umiejęt-
ności zaprezentowali uczniowie 
podstawówki. Podczas krótkiego 
występu, w którym dominującą 
rolę odgrywały skecze kabare-
towe, zgromadzeni goście mogli 
zobaczyć m.in. jak trudne jest 
życie męża udającego się wraz 
ze swoją wybranką na zakupy. 
Przedstawienie, przygotowane 
pod kierownictwem Anity Kłoss, 
przypadło do gustu wszystkim 
zaproszonym gościom, którzy 
nagrodzili młodych artystów 
gorącymi brawami. 

Godzinę później swoje wy-
stąpienie zaprezentowali chłop-
cy z miejscowego gimnazjum. 
Panowie przybliżyli wszystkim 
zgromadzonym historię tego 
wyjątkowego dnia oraz błysnę-
li umiejętnościami oratorski-
mi. Punktem kulminacyjnym 
występu, przygotowanego pod 
czujnym okiem Magdaleny Mło-
dziankiewicz-Majewskiej, był 
szalony taniec z ciekawą cho-
reografią w wykonaniu dwóch 
uczniów, nagrodzony gromkimi 
oklaskami.

Podczas występów w rado-
mińskich placówkach nie zabra-
kło przedstawicieli władz. Wójt 
gminy Radomin Piotr Wolski ży-
czył wszystkim kobietom wszel-
kiej pomyślności oraz spełnienia 
w życiu zawodowym i prywat-
nym. Do życzeń dołączyła się 

Kobiety w roli głównej
POWIAT  W ubiegłym tygodniu w wielu miejscowościach naszego powiatu odbywały się wydarze-
nia związane z Dniem Kobiet. Przybliżamy jak tę szczególną okazję obchodziły mieszkanki: Radomina, 
Płonnego, Gałczewa, Lisewa, Zbójna, Elgiszewa i Macikowa

Dla mieszkanek Gałczewa i okolic zaśpiewała 
Alicja Majewska

Świętowanie w Radominie. Od lewej: Piotr Wolski, 
Ewa Drawert i Wioletta AgatowskaDzieci z Płonnego zaprezentowały też umiejętności taneczne

W Gałczewie frekwencja dopisała
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też dyrektor szkoły Zenobia 
Orzechowska. 

Artystycznie w Płonnem
8 marca uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Płonnem przy-
gotowali krótki występ artystycz-
ny z okazji tego wyjątkowego dla 
każdej kobiety dnia. Tym razem 
zdolna młodzież pod kierow-
nictwem Dawida Stachowskiego 
postawiła na odtworzenie popu-
larnych skeczów kabaretowych ta-
kich grup jak Paranienormalni czy 
Neo-Nówka. Prezentowane scenki 
co rusz wywoływały salwy śmie-
chu wśród uczniów i nauczycieli. 
Nie zabrakło też piosenek, w tym 
brawurowego wykonania utworu 
Izabeli Trojanowskiej „Wszystko 
czego dziś chce”. 

Kilka słów do najważniej-
szych tego dnia osób skierowała 
też dyrektor placówki Małgorzata 
Marcinkowska, życząc wszystkim 
kobietom, tym małym i tym du-
żym, dużo zdrowia, pogody ducha 
i jak najmniej zmartwień w życiu 
codziennym.

Cały dzień dla pań
8 marca byliśmy z wizytą 

w Szkole Podstawowej w Lisewie.  
Męska część szkoły zadbała o to, 
by wszystkie panie i dziewczynki 
poczuły się tego dnia wyjątkowo. 
Ukłonem w ich stronę był specjal-
ny apel, podczas którego udowod-
nili, jak ciężki los miały kobiety 
przez wieki: w średniowieczu wię-
zione w wieżach, obecnie uprawia-
jące wiele sportów: siatkówka (ro-
bienie zakupów), zapasy (robienie 
zapasów na zimę) czy koszykówka 
(wynoszenie śmieci). Nad całością 
przedstawienia czuwała Magdale-
na Kowalczyk. Zorganizowano tak-
że konkurs na najsympatyczniejszą 
dziewczynkę w każdej z klas.

Na zakończenie uroczystości 
dyrektor szkoły Kazimierz Pochyl-
ski złożył wszystkim paniom naj-
serdeczniejsze życzenia podkre-
ślając, że Międzynarodowy Dzień 
Kobiet jest co prawda w kalendarzu 
raz w roku, ale o szacunku wobec 
kobiet należy pamiętać codziennie, 
a nie tylko tego jednego dnia.

Koledzy z poszczególnych klas 
nie zapomnieli o swoich koleżan-
kach, organizując różne większe 
i mniejsze niespodzianki: poczę-

stunek, konkursy, wybory miss. 
Nie obyło się również bez życzeń 
i kwiatów.

Świętowały przedszkolaki 
8 marca o swoich ukochanych 

koleżankach pamiętali nawet naj-
młodsi. Chłopcy z grupy „Groszki” 
i „Biedronki” z Oddziału Przed-
szkolnego w Elgiszewie zaśpiewali 
małym damom sto lat, złożyli im 
życzenia oraz obdarowali je drob-
nymi upominkami. 

– Na buziach dziewcząt 
uśmiech tego dnia utrzymywał się 
cały czas, a chłopcy, zachowując się 
jak na prawdziwych gentelmanów 
przystało, usługiwali i pomagali 
dziewczynkom, kiedy tego potrze-
bowały. Święto Kobiet obchodzo-
ne w przedszkolu pozwala kształ-
tować u dzieci nawyk obdarowania 
innych i nauczyć czerpania z tego 
przyjemności – mówi Ewa Węcła-
wek, wychowawca grupy. 

Świętowały także mieszkanki 
Macikowa. Sołtys wsi Hanna Koń-
czalska, wraz z radą sołecką, zapro-
siła wszystkie panie na uroczystą 
kolację. Nie zabrakło dodatkowych 
atrakcji. Panowie z Ochotniczej 
Straży Pożarnej oraz radny z Ma-
cikowa obdarowali panie kwiatami 
oraz czekoladkami.  Nie obyło się 
bez życzeń i wspólnego toastu za 
zdrowie i pomyślność dla wszyst-
kich pań.

Tekst i fot. 
(LB), (Maw) i (pw) 

oraz nadesłane Bawiły się także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lisewie

W Radominie sala pękaa w szwach

Upominki dla koleżanek przygotowali chłopcy z Oddziału Przedszkolnego w Elgiszewie

R E K L A M A

R E K L A M A
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Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo – GABAR Wrocki. 
tel. 601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU GOLUBSKIEGO
tel. 608 688 587, 662 061 331

Agroturystyka

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

motocykle / skutery

myjnie

serwisy

skup aut /  demontaż

stacja kontroli pojazdów

stacje paliw

usługi

Budowa i remonty
materiały

ogrzewanie

usługi

Dom
wyposażenie wnętrzwyposażenie wnętrz

Domy weselne / sale

Doradztwo i inwestycje

Edukacja
szkoły językowe

żłobki / przedszkola

Finanse
i bankowość

agencje 

biura rachunkowe

kredyty

leasing

lombardy

ubezpieczenia

usługi

Gabinety weterynaryjne

Gastronomia

Hotele

Komputery / IT

R E K L A M A

POLE
REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA

R E K L A M A



Rolnictwo

Sprzedam ziemię rolną w miejscowości 
Tomkowo-4 ha i Półwiesk-5 ha, 3 i 4 
klasa. Cena 545 000 zł. Kontakt pod nu-
merem 500 717 941

Sprzedam pszenicę jarą Arabella, 1000 
zł/t. Tel. 784 211 684, Radomin

Knury, maciory kupię odbiór z gospodar-
stwa, waga płatne gotówka lub przelew 
725 804 742

Sprzedam siewnik konny 2,5 m dosto-
sowany do ciągnika, cena 400 zł tel. 
56 683 68 74

PSZENŻYTO SPRZEDAM 5 TON PO-
ĆWIARDOWO, TEL. 665 950 661

Sprzedam króliki samce miesiące-3, tel. 
691 383 285

Zbójno: 1,47ha rola IVa-69000zł. Łąka 
1,36ha (1,05ha przelicz) KRUS/budowa- 
29000zł; Łąka 0,47ha 8900zł. 607 768 
660 po16 

Różne

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

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, tel 
600 990 042

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

Auto-Moto

Sprzedam Daewoo Lanos SE 1998 r. 
Czerwony, stan bdb. Tel. 56 683 62 42, 
kom. 667 826 242

Sprzedam C-328 bez rejestracji, agregat 
uprawowy na cienkiej sprężynie 2,2m, 
siewnik NODET 2,4 m. Tel. 664 896 441

Drewno/Węgiel

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

Nowo otwarty skład opału, Kowa-
lewo Pomorskie, ul. Dworcowa 2, 
kontakt pod nr. Tel. 530 170 270

Drewno opałowe mieszane, suche, po-
cięte 90zł/mp. Możliwy dowóz. Tel kon-
taktowy 783 812 584

DREWNO OPAŁOWE  KOMINKOWE  
STEMPLE BUDOWLANE SPRZEDAM  
TEL.605 338 356

Kupię/Sprzedam

Skupuję złomowe chłodziarki, silniki, 
skrzynie samochodowe, silniki elektrycz-
ne 10zł/kw i inne. Tel. 669 317 943

Nieruchomości

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

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

Praca

Szukam pracy, jako opiekunka do osoby 
starszej na terenie Golubia-Dobrzynia. 
Mam doświadczenie i referencje. Tel. 
663 906 492

Szukam pracownika do gospodarstwa. 
Tel. 600 421 383

Zatrudnię: do gospodarstwa rolnego pra-
cownika (produkcja paszy i prace porząd-
kowe). Zapewniam zakwaterowanie. Mile 
widziane prawo jazdy. Tel. 660 734 297 
lub 531 734 298

Poszukujemy chętnych do pracy przy 
montażu/demontażu sprzętu RTV. Wyma-
gamy tylko chęci do pracy i podstawowej 
znajomości obsługi komputera. Umowa 
o pracę i darmowy dowóz. 608 549 221 

Przyjmę do pracy krawcowe-prasowacz-
kę, 18zł/h brutto. Tel. 789 188 873. 
Golub-Dobrzyń
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Rolnictwo

Drewno/węgiel

Kupię/Sprzedam

Różne

Usługi

Praca

Auto Moto
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

Nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DAMPOL transport wapna. tel. 694 498 284

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

FHU Olek Skład węgla. tel. 501 621 145

DAMPOL skład opału Małki. tel. 508 173 746

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moda i uroda

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodki
szkolenia kierowców

maszyny
Rolnictwo / leśnictwo

nawozy

ogrodnictwo / produkcja

serwis maszyn

sklepy

stawy rybne

usługi

Składy opału

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica
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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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ORGANIZUJEMY:
wesela, chrzciny, komunie, konsolacje (stypy),

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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Seminarium w Wałczu
W dniach od 8 do 11 marca grupa karateków z Go-
lubia-Dobrzynia wzięła udział w seminarium kumi-
te karate kyokushin, które odbyło się w Centralnym 
Ośrodku Sportu w Wałczu.

Piłka nożna

Końcowe testy piłkarzy
Drużyny z regionu rozegrały ostatnie mecze kontrolne w ramach zimowego okre-
su przygotowawczego. Ligowe rozgrywki ruszają już w najbliższą sobotę. 

Sztuki walki 

Gościem specjalnym na tym-
że szkoleniu był Konrad Kozu-
bowski (3 dan), aktualny  mistrz 
Europy. Zajęcia prowadzili rów-
nież: shihan Bogdan Jeremicz 
oraz Artur Wilento (5 dan). Pro-
gram seminarium obejmował 
metody kształtowania technik 
walki, taktykę walki kyokushin, 
pracę na tarczach treningowych 
oraz sparingi doskonalące walkę. 

– Treningi były wyczerpują-

ce, ale zdobyta wiedza zostanie 
wykorzystana przez instrukto-
rów w dalszym szkoleniu zawod-
ników naszego klubu – zaznaczył 
sensei Janusz Drywa.

Golubsko-Dobrzyński Klub 
Karate Kyokushin Wałczu repre-
zentowali instruktorzy: wspo-
mniany Janusz Drywa, Tomasz 
Semeniuk oraz Tomasz Moskal.

(kl) 
fot. nadesłane

W czwartek swój sparing 
zagrali podopieczni Łukasza 
Kierzkowskiego z MKS-u Drwęcy 
Golub-Dobrzyń. Na boisku w Wą-
brzeźnie drużyna z klasy okręgo-
wej mierzyła się z Mienią Lipno. 

– W pierwszej odsłonie obie 
ekipy stworzyły sobie kilka do-
godnych okazji, ale brakowało 
dokładności w wykończeniu ak-
cji. Po przerwie gola na 1:0 zdo-
był Kamil Góral, ale pięć minut 
przed końcowym gwizdkiem 
pozwoliliśmy rywalom na wy-
równanie, choć wydawało się że 

piłkarz z Lipna znajdował się na 
pozycji spalonej – wyjaśnia tre-
ner Kierzkowski. 

W pierwszej wiosennej ko-
lejce MKS zagra derbowy mecz 
wyjazdowy z Promieniem Kowa-
lewo Pomorskie.

Swoją finalną potyczkę 
mają za sobą gracze LZS-u Iskry 
Ciechocin i Pogromu Zbójno. 
W starciu ekipy z klasy okręgowej 
z drużyną A-klasy triumfowali 
podopieczni Kamila Falkiewicza, 
którzy po bramkach Michała 
Gorczyńskiego (3), Sebastiana 

Nurkowskiego i Jana Kulasiń-
skiego zwyciężyli ostatecznie 
5:4. 17 marca 2018 roku seniorzy 
LZS Iskry Ciechocin rozpoczną 
rundę wiosenną V ligi 2017/2018. 
W 16. kolejce team Falkiewicza 
zmierzy się ze Startem Pruszcz. 
Początek spotkania o godzinie 
15:00 w Gminnym Ośrodku Spor-
tu w Elgiszewie. Pogrom zaś za-
inauguruje A-klasową batalię od 
domowej konfrontacji ze Stalą 
Grudziądz. 

(kl) 
fot. archiwum

Jak łowić metodą bolońską?
WĘDKARSTWO  W kolejnym odcinku naszego wędkarskiego cyklu omówimy połowy metodą bolońską. 
Skorzystamy z wiedzy Grzegorza Krauzego – instruktora ze szkółki wędkarskiej PZW „Drwęca”, a dodatko-
wo z porad jednego z najlepszych wędkarzy rzecznych – Piotra Chełmoniewicza

– Bolonka to wędka z koło-
wrotkiem oraz zestawem peł-
nym. Długość wędki powinna 
oscylować w granicach od 3,9 do 
7 metrów. Wędka powinna mieć 
ciężar wyrzutu minimum 20 
gram. W języku angielskim takie 
wędki określa się nazwą: strong 
power lub extreme – mówi Grze-
gorz Krauze.

Omówimy teraz poszczegól-
ne elementy podstawowego ze-
stawu wędkarskiego do połowu 
systemem bolońskim.

Kołowrotek – tu zalecane są 
kołowrotki z płytką szeroką szpu-
lą i przełożeniem powyżej 5:1. 
Rozmiar kołowrotka 3000-4000. 
Szeroka szpula ułatwi nam za-
rzucanie, a wielkość kołowrotka 
da nam dobre wyważenie wędki. 
Zasada jest taka – im dłuższy kij, 
tym większy musi być kołowro-
tek.

Żyłka – tu zwykle używamy 
żyłek pływających o średnicy od 
0,12-0,18 mm. Najcięższe z nich 

nadają się do łowienia lekkimi ze-
stawami. W pozostałych przypad-
kach, przy dużym uciągu i łowie-
niu dużych brzan, stosujemy żyłki 
o średnicy 0,2-0,24 mm. Daje nam 
to wtedy lepszą pewność holowa-
nia.

Spławik – spławik w meto-
dzie bolońskiej podczas rzutu leci 
za obciążeniem i powinien być 
smukły, aby nie stawiać oporu 
w powietrzu. Jego kil powinien 
być ciężki i gruby. Obecne spławi-
ki mają kile z włókna szklanego. 
Taki spławik prezentuje fotografia 
1. Spławik musi mieć pogrubioną 
antenkę 2-2,5 mm do bliskiego 
łowienia i do 5 mm w przypadku 
łowienia na dalsze odległości.  

Obciążenie zestawu – głów-
nym obciążeniem spławika przy 
metodzie bolońskiej jest tzw. 
oliwka, która jest dobrana do wy-
porności spławika. Bardzo ważną 
sprawą jest, aby oliwka była od 
dołu zablokowana śruciną. Na 
końcu zestawu mocujemy krę-

tlik a do niego przypon. Przypony 
w zależności od uciągu i pogody 
maja długość od 30 do 70 cen-
tymetrów. Haczyki powinny być 
kute i przegięte.

Przepływanka – tu ustawia-
my wędkę w stosunku do wody 
pod kątem 45 stopni a także tak, 
aby żyłka od szczytówki do spła-
wika była w powietrzu. 

– Obciążenie główne po-
winno być umieszczone tuż nad 
dnem, a przypon powinien pe-
netrować dno – podkreśla Piotr 
Chełmoniewicz. – Bardzo cenną 
radą jest szukanie i ustawianie 
wędki w takich miejscach, gdzie 
wiatr wieje w przeciwnym kie-
runku do nurtu rzeki. Zestaw 
prowadzimy powoli, zatrzymując 
go co kilkadziesiąt centymetrów 
na kilkadziesiąt sekund. Zasada 
jest taka, że kontrola nad zesta-
wem jest odwrotnie proporcjo-
nalna do odległości wędkowania. 
Nieraz warto wędkować bliżej. 

Tekst i fot. (Maw)

Spławiki

Gotowe zestawy do wędkowania rzecznego


