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Zniszczyli zanim odbudowali
GOLUB-DOBRZYŃ  Trwają prace remontowe na muszli koncertowej. Niestety, wandale uszkodzili już 
nowe ławki. Inicjator odnowienia obiektu Krzysztof Skrzyniecki chciałby zamontować w mieście system 
monitoringu, aby uniknąć w przyszłości aktów wandalizmu
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Przypomnijmy, muszla kon-
certowa w Golubiu-Dobrzyniu 
jest remontowana ze środków 

Lokalnej Grupy Działania i bu-
dżetu samorządu. Miasto pozy-
skało na ten cel prawie 49 ty-

sięcy złotych. Całość inwestycji 
pochłonie nieco ponad 100 ty-
sięcy złotych. Prace zbliżają się 

już do końca. Wykonuje je firma 
„Murabet” z Golubia-Dobrzy-
nia. Oprócz przebudowy muszli 
koncertowej, powstaną również 
m.in. nowe siedziska na widow-
ni, wiata, ławki, kosze na śmieci, 
stojak na rowery, a także oświe-
tlenie.

Niestety, jeszcze zanim pra-
ce zostały ukończone, wandale 
uszkodzili nowe ławki. 

– Aby uniknąć podobnych 
zdarzeń złożyłem w ramach bu-
dżetu obywatelskiego projekt 
dotyczący zamontowania w mie-
ście przenośnych kamer i stwo-
rzenia w ten sposób systemu 
monitoringu – mówi Krzysztof 

Skrzyniecki. – W ten sposób uda 
się nam uniknąć w przyszłości 
zniszczeń miejskiego mienia, 
nie tylko na muszli, ale w całym 
mieście. Projekt remontu musz-
li nie został jeszcze zakończony, 
a efekty wandalizmu już widać. 
Przecież to jest chore i nienor-
malne, aby niszczyć coś, co jesz-
cze nie powstało, a ma służyć 
dla nas wszystkich. Przecież to 
jest remontowane z naszych 
wspólnych pieniędzy dla nasze-
go dobra, dla rozrywki, aby móc 
spędzić gdzieś czas z dziećmi 
i rodziną.

(szyw)
fot. nadesłane
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na ukrainę z darami i propozycjami
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  W dniach 22-24 marca delegacja gminy Golub-Dobrzyń, na czele z wójtem 
Markiem Ryłowiczem, kolejny raz odwiedziła partnerską gminę Trościaniec na Ukrainie. Oprócz rozmów 
na temat przyszłości współpracy, udało się wesprzeć działający w okolicy szpital
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Podczas wizyty rozmawia-
no na temat najbliższych form 
współpracy. Szczególnie cieka-
wy pomysły dotyczyły interne-
tu. Dzięki narzędziom takim jak 

Skype możliwa jest wymiana 
doświadczeń pań z kół gospo-
dyń wiejskich. Równie ciekawa 
inicjatywa to organizacja me-
czu szachowego między dziećmi 

z obu gmin. Na Ukrainie zajęcia 
szachowe odbywają się w miej-
scowym domu kultury, nato-
miast w gminie Golub-Dobrzyń 
w Szkole Podstawowej w Wę-
giersku.

Bardzo ważnym punktem 
wyprawy była wizyta w miej-
scowości Zakład. Mieści się tam 
szpital ufundowany jeszcze 
w XIX wieku przez polskiego hra-
biego Skarbka. Dawniej pełnił 
on funkcję ochronki dla dzieci 
i osób w wieku podeszłym. Obec-
nie przebywa tam ok. 500 osób 
z problemami psychiatrycznymi. 
Warunki panujące w placówce 
są bardzo trudne. Dotacja pań-
stwowa nie wystarcza na bieżące 

utrzymanie. W utrzymaniu szpi-
tala pomagają okoliczni miesz-
kańcy. Przedstawiciele gminy 
Golub-Dobrzyń byli w Zakładzie 
juz podczas ubiegłorocznej wizy-
ty. W tym momencie postanowili 
pomóc pensjonariuszom. Udało 
się zebrać nieco pieniędzy. Na 
Ukrainie, w towarzystwie miej-
scowego sołtysa, udano się na 
zakupy. Okazało się, że najbar-
dziej pilną potrzebą był zakup 
pralek automatycznych. Do tej 
pory opieranie 500-osobowego 
grona pacjentów odbywało się 
przy pomocy pralek wirniko-
wych. Władze szpitala były bar-
dzo wzruszone. Szpital pełni nie 
tylko swoją podstawową rolę. To 

także centrum kulturalne wsi – 
miejsce, gdzie można się spotkać. 
Znajduje się tam także kaplica.

 Rewizyta gości z Ukrainy 
nastąpi w maju. Na początku 
miesiąca odbędzie się drugi pik-
nik OSP. Partnerzy gminy Go-
lub-Dobrzyń chcą przyjrzeć się 
organizacji OSP z myślą o wpro-
wadzeniu podobnych formacji 
na swoim terenie. Obecnie dzia-
ła tam tylko państwowa straż 
pożarna. Również w maju plano-
wana jest na zamku w Golubiu-
Dobrzyniu wystawa obrazów 
ukraińskiego artysty Igora Wy-
szyńskiego.

(pw)
fot. nadesłane

Golub-Dobrzyń

Powalczą o indeksy
16 kwietnia na Zamku Golubskim odbędzie się uroczy-
sta gala finałowa II edycji konkursu „Polska-Szwecja 
między rywalizacją a współpracą”. Na laureatów cze-
kają indeksy na wyższe uczelnie. 

Konkurs skierowany jest do 
uczniów szkół ponadpodsta-
wowych z terenu całej Polski. 
Uczestnicy nadsyłali prace pi-

semne oraz krótkie prace multi-
medialne do końca marca. 

– Celem konkursu jest za-
poznanie uczniów z dziejami 

stosunków polsko-szwedzkich, 
przybliżenie przedstawicieli dy-
nastii Wazów zasiadających na 
tronie polskim, rozwijanie pasji 
badawczej, jak również kształ-
towanie zasad tolerancji i po-
szanowania innych poglądów – 
tłumaczy Katarzyna Klonowska 
z Oddziału PTTK im. Zygmunta 
Kwiatkowskiego przy Zamku 
Golubskim. 

Nagrodami dla najlepszych 
są indeksy na wyższe uczelnie 
bez postępowania kwalifika-
cyjnego (UMK w Toruniu, UKW 
w Bydgoszczy, UWM w Olsztynie 
oraz UKSW w Warszawie). Oprócz 
indeksów uczestnicy otrzymają 
także nagrody rzeczowe. Począ-
tek gali o godz. 11.00. 

Konkursowi patronuje: wo-
jewoda kujawsko-pomorski, mi-
nisterstwo edukacji narodowej, 
ambasada Szwecji, marszałek 
województwa kujawsko-pomor-
skiego oraz posłowie na sejm: 
Iwona Michałek, Tomasz Lenz 
i Paweł Szramka. 

(ToB)
fot. nadesłane

Narkotyki w piwnicy
13 gramów amfetaminy i 0,24 grama marihuany zna-
leźli mundurowi w piwnicy jednego z bloków przy ul. 
Mickiewicza. Do posiadania środków odurzających 
przyznał się 17-latek. 

Golub-Dobrzyń

W piątek 30 marca, tuż po go-
dzinie 17.00, policyjny patrol udał 
się na interwencję.

– Mieszkańcy skarżyli się na 
młodzież, która w piwnicy jedne-
go z bloków przy ul. Mickiewicza 
głośno się zachowuje – mówi asp. 
sztab. Jolanta Zapaśnik-Wysocka 
z KPP Golub-Dobrzyń. – Policjan-
ci podjęli interwencję. W jednej 
z piwnic zastali dwóch młodych 
mężczyzn oraz wyczuli woń ma-
rihuany. Postanowili dokładniej 
sprawdzić osoby i piwnicę. W sza-
fie, w metalowym pudełku, zna-

leźli narkotyki. 
Wstępnie przeprowadzone 

badanie wykazało, że była to am-
fetamina i marihuana. Podjęte 
czynności wyjaśniające dały pod-
stawę przedstawienia zarzutów 
jednemu z mężczyzn. 17-latek 
przyznał się do posiadania zaka-
zanych środków odurzających. Za 
popełnione przestępstwo wkrót-
ce odpowie przed sądem. Grozi 
mu kara pozbawienia wolności 
do lat 3.

(ToB)
fot. archiwum

Golub-Dobrzyń

Pijany jeździł po mieście
W piątkowy wieczór policjanci zatrzymali 40-latka, który kierował motorowerem 
mając prawie 1,4 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźnie grozi do dwóch lat 
pozbawienia wolności. 

– Dzielnicowi z Golubia-Do-
brzynia, pełniący służbę na terenie 
miasta, około godz. 22.00 zatrzy-
mali do kontroli drogowej kieru-
jącego motorowerem, od którego 
wyczuwalna była woń alkoholu 
– tłumaczy asp. sztab. Małgorza-
ta Lipińska z KPP Golub-Dobrzyń. 
– Po zbadaniu stanu trzeźwości 

okazało się, że miał on prawie 1,40 
promila alkoholu w organizmie. 
Dodatkowo, 40-latek podczas 
kontroli nie posiadał przy sobie 
wymaganych dokumentów w po-
staci dowodu rejestracyjnego oraz 
polisy OC pojazdu.   

Mężczyzna odpowie teraz za 
kierowanie pojazdem mechanicz-

nym  po drodze publicznej w sta-
nie nietrzeźwości. Za popełnienie 
tego przestępstwa grozi mu kara 
do dwóch lat pozbawienia wol-
ności. 40-latek odpowie również 
za kierowanie bez wymaganych 
dokumentów, za co grozi mu kara 
grzywny.

(ToB)
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Rada rezygnuje ze żłobka
GOLUB-DOBRZYŃ  W poniedziałek radni miejscy spotkali się na nadzwyczajnej sesji. Jej głównym punk-
tem były zmiany w budżecie. Miasto zrezygnowało z udziału w projekcie „Maluch+”, czyli możliwości stwo-
rzenia żłobka w Golubiu-Dobrzyniu. Byłby to koszt, w ciągu czterech lat, około miliona złotych. Miasta na 
to nie stać

O G Ł O S Z E N I E

– Kilka tygodni temu, na po-
łączonej komisji rady miasta, zo-
stał nam przedstawiony pomysł 
stworzenia w mieście żłobka – 
opowiada Franciszek Jagielski, 
przewodniczący komisji infra-
struktury rady miasta. – Mimo 
tego, że otrzymalibyśmy dofinan-
sowanie z państwa na ten projekt 
w tym roku, to jednak w następ-
nych latach musielibyśmy pokry-
wać koszty funkcjonowania żłob-
ka z budżetu miasta. Wówczas 
nie mieliśmy wszystkich danych, 
ile to by kosztowało Golub-Do-
brzyń.

W ramach projektu „Ma-
luch+” państwo dołożyłoby do 
powstania żłobka. Dodatkowo 
rodzicie musieliby jednak płacić 
co miesiąc 500 złotych na jego 
funkcjonowanie. W żłobku zna-
lazłoby się miejsce dla 15 dzieci. 
Radni jednak pozytywnie zaopi-
niowali ten pomysł, ponieważ jak 
twierdzili urzędnicy magistratu, 
należało szybko podjąć decyzję, 
aby nie stracić możliwości udzia-
łu w projekcie. 

Temat powrócił na sesji nad-
zwyczajnej w poniedziałek. Oka-
zuje się, że w tym roku faktycznie 

miasto otrzymałoby dofinanso-
wanie  w wysokości 300 tysięcy 
złotych. Ze swojego budżetu mu-
siałoby wydać 75 tysięcy złotych. 
Projekt jednak musiałby funk-
cjonować pięć lat. W następnych 
latach koszt funkcjonowania 
żłobka byłby pokrywany z budże-
tu miasta. Jak wyliczył skarbnik 
Jacek Dowgiałło, byłby to koszt 
około 200 tysięcy złotych rocz-
nie. Po tych wyliczeniach więk-
szość radnych była przeciwko 
powstaniu żłobka. „Za” byli tyl-
ko: Andrzej Kuciński i Kazimierz 
Chojnacki. Wstrzymał się Łukasz 

Pietrzak i Józef Pietrzak. Pozosta-
li radni: Franciszek Jagielski, Ma-
rian Burczyński, Hanna Grzywiń-
ska, Dominika Piotrowska, Rafał 
Malinowski, Szymon Wiśniewski, 
Aleksander Wichrowski, Krzysz-
tof Skrzyniecki oraz Jarosław Za-
krzewski byli przeciw. 

– Po otrzymaniu pełnych da-
nych głosowałem przeciwko po-
wstaniu żłobka – mówi Szymon 
Wiśniewski, radny rady miasta. 
– Mimo otrzymania dofinanso-
wania to koszt jego utrzymania 
byłby bardzo duży. Nie stać na-
szego miasta na takie wydatki. 

Dziś i tak wspieramy kluby ma-
lucha, które otrzymują z naszego 
budżetu wsparcie. 

– Tworząc żłobek stworzyli-
byśmy konkurencję dla już istnie-
jących klubów malucha na terenie 
miasta, które są dotowane z bu-
dżetu miasta – dodaje Krzysztof 
Skrzyniecki, radny rady miasta.

Radni podjęli decyzję, że za-
oszczędzone 75 tys. zł zostanie 
przeznaczone na zbudowanie 
parkingu przy cmentarzu w Do-
brzyniu oraz na wkład do rypiń-
skiego TBS-u. 

(red)

Powiat

Pamiętali o tragedii 
W Golubiu-Dobrzyniu i Kowalewie Pomorskim zorga-
nizowano uroczystości z okazji 8. rocznicy katastrofy 
smoleńskiej.  W tragedii zginęło 96 osób, w tym pre-
zydent Polski Lech Kaczyński.

We wtorek 10 kwietnia na 
Placu Tysiąclecia w Golubiu-
Dobrzyniu przed pomnikiem 
upamiętniającym katastrofę 
z 2010 roku oraz w Kowalewie 
Pomorskim, przy pamiątkowym 
kamieniu,  zebrały się delegacje 

urzędów, instytucji, organizacji 
oraz mieszkańcy powiatu.   

W Golubiu-Dobrzyniu oko-
licznościowe wiązanki kwiatów 
oraz znicze złożyły delegacje 
niemal wszystkich samorządów 
wchodzących w skład powiatu 

oraz podległych im jednostek. 
Nie zabrakło także harcerzy, 
którzy wystawili honorową war-
tę oraz pocztów sztandarowych 
szkół powiatowych. 

Przypominamy, że w trage-
dii z 10 kwietnia 2010 roku zgi-
nął prezydent Polski Lech Ka-
czyński, Pierwsza Dama Maria 
Kaczyńska oraz 94 parlamenta-
rzystów, polityków, wojskowych 
oraz przedstawicieli organizacji 
społecznych i osoby towarzy-
szące. 

Tekst i fot. 
(szyw)

Gmina Radomin

Będzie wsparcie dla 
organizacji społecznych 
W poniedziałek 9 kwietnia wójt gminy Radomin pod-
pisał umowy m.in. z lokalnymi stowarzyszeniami na 
projekty społeczne. 

Łącznie 15 tys. zł trafi do 
organizacji społecznych na re-
alizację zadań w zakresie roz-

wiązywania problemów alko-
holowych, przeciwdziałania 
narkomanii i innych uzależnień 

na terenie gminy. Wsparcie 
otrzymali: Parafia Rzymskoka-
tolicka pw. Wniebowzięcia NMP 
w Dulsku, Chorągiew Kujawsko-
Pomorska ZHP, Stowarzysze-
nie Nowoczesnych Gospodyń 
z Radomina i okolic, OSP Płon-
ne, Stowarzyszenie Jakubowe 
z siedzibą w Płonnem, Stowa-
rzyszenie „Szansa dla Szafarni 
i okolic”.

30 tys. zł gmina przeznaczy 
na upowszechnianie kultury fi-
zycznej i sportu. Na to zadanie 
pieniądze otrzymają: Parafia 
Rzymskokatolicka pw. Wniebo-
wzięcia NMP, OSP Płonne oraz 
Klub Sportowy Sokół Radomin. 

(ToB)
fot. nadesłane

Kierowco, noga z gazu
Policjanci z golubsko-dobrzyńskiej drogówki na te-
renie całego powiatu prowadzili działania pn. ,,Pręd-
kość”. W 32 przypadkach nałożyli mandaty karne. 

Powiat

– Przedsięwzięcie to miało 
na celu poprawę bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, szczególnie 
w zakresie przestrzegania dozwo-
lonej prędkości – tłumaczy asp. 
sztab. Małgorzata Lipińska z KPP 
Golub-Dobryzń. 

W ostatni piątek i niedzielę, 
w trakcie dwudniowych działań, 
policjanci z golubsko-dobrzyńskiej 
,,drogówki” skontrolowali 70 pojaz-
dów, a w 32 przypadkach zarejer-

strowali przekroczenie prędkości 
i nałożyli mandaty karne na kie-
rowców.

Policjanci apelują o przestrze-
ganie obowiązujących przepisów 
i informują, że podobne działania, 
mające na celu poprawę bezpie-
czeństwa na drogach powiatu go-
lubsko-dobrzyńskiego, będą konty-
nuowane.

(ToB)
fot. archiwum
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Jak podkreśla,  mieszkań-
cy wybrali ją, mimo że nie mia-
ła sprecyzowanego programu. 
Chciała po prostu pomóc lokal-
nej społeczności. Oprócz funkcji 
sołtysa jest również radną gminy 
Radomin. Obowiązków jest dużo 
i ich wykonywanie wymaga po-
święcenia także wolnego czasu. 
Jednak satysfakcja również jest 

duża. – Świetnie mi się współpra-
cuje z mieszkańcami i cała radą 
sołecka – mówi pani sołtys.

Na terenie sołectwa zamiesz-
kuje 267 osób. 30 prowadzi gospo-
darstwa rolne nastawione głów-
nie na hodowlę bydła. 

– Jak przedstawia się bu-
dżet sołecki?

– Wynosi 19,5 tys. zł i jest 

to nasz pierwszy własny budżet. 
Rada sołecka postanowiła  prze-
znaczyć go w całości na drogi 
lokalne, których mamy około 
10 kilometrów. Są to trasy o na-
wierzchni gruntowej i ich utrzy-
manie wymaga bardzo dużo pra-
cy i nakładów finansowych. Na 
zakup kruszywa wydamy 14 tys. 
zł. Na ich rozwiezienie i ułożenie 
przeznaczymy 3 tys. zł.  Ewentu-
alne odśnieżanie to koszt około  
1 tys. zł. Na opracowanie projektu 
budowy drogi w kierunku Szczu-
towa dokładamy gminie 500 zło-
tych. Z kolei 1 tys. zł pochłonie 
naprawa bieżących dróg. Oprócz 
jezdni gruntowych, mamy dwie 
drogi główne o nawierzchni asfal-
towej: Rętwiny – Płonne i Rętwi-
ny – Bocheniec. Przyszłoroczny 
budżet chcemy natomiast prze-
znaczyć na cele integrujące spo-

łeczeństwo. 
– Mieszkańcy chętnie an-

gażują się w działalność spo-
łeczną czy kulturalną?

– Tak, w naszym sołectwie 
działa Koło Gospodyń Wiejskich, 
któremu przewodniczy Małgo-
rzata Kuroś. Pod jej przewodnic-
twem koło działa bardzo prężnie. 
Skupia ono 20 pań, które maja 
swoją siedzibę w świetlicy wiej-
skiej. Panie organizują wyjazdy 
nad morze. Byliśmy już w Trój-
mieście i Stegnie. Są to wyjazdy 
jednodniowe organizowane tak, 
aby pogodzić obowiązki gospo-
darcze z rozrywką. Nasze panie 
działają również we współpracy 
z paniami z Radomina. Są także 
organizowane wyjazdy do kina 
w Toruniu. W świetlicy cyklicznie 
przygotowujemy grilla dla wszyst-
kich chętnych.  Organizujemy po-

nadto zabawy taneczne. Z kolei 
dla druhów z miejscowej Ochot-
niczej Straży Pożarnej i członków 
KGW  przygotowujemy wigilię. 
Można nasz też spotkać na gmin-
ny dożynkach. 

– Jak przedstawia się 
współpraca z władzami gmi-
ny?

– Władze gminy przede 
wszystkim pomagają nam utrzy-
mać drogi. Aktualnie jest opraco-
wywany projekt remontu jezdni 
w centrum wsi w kierunku Szczu-
towa. Wójt pomógł nam również 
wyposażyć świetlicę, dokonując 
zakupu stołów za około 6 tys. zł. 
Pokrył również koszty wybru-
kowania terenu wokół świetlicy. 
Współpraca  układa się więc bar-
dzo dobrze, choć muszę przyznać, 
że potrzeby sołectwa są duże. 

Tekst i fot. (Maw)

Nasze sołectwo, nasze sprawy
GMINA RADOMIN  Rętwiny to niewielka, typowo rolnicza miejscowość. Sołectwem od 2011 roku kieruje 
Agnieszka Dąbrowska-Żurawska

Gmina Golub-Dobrzyń

Świetlice z nowym blaskiem
Zakończono termomodernizację dwóch świetlic wiejskich w gminie Golub-Do-
brzyń. Tym razem były to obiekty w Nowejwsi i Handlowym Młynie.

26 marca komisja odebrała 
odnowioną świetlicę w Handlo-
wym Młynie. Obiekt przeszedł 
spore zmiany. Zmodernizowano 
instalacje elektryczne. Teraz bu-
dynek oświetla energooszczędna 
instalacja LED. Wymieniono in-
stalację grzewczą, łącznie z za-
montowaniem nowego pieca 
na pelet oraz stolarkę okienną, 
docieplono ściany budynków 

i ściany fundamentowe, wyko-
nano pokrycie dachowe wraz 
z konstrukcją oraz zamonto-
wano klimatyzacje. We wszyst-
kich pomieszczeniach budynku 
wykonano nowe posadzki wraz 
z ociepleniem oraz wymieniono 
drzwi zewnętrzne.

Świetlicę w Nowejwsi ode-
brano wcześniej, bo 19 grudnia 
ubiegłego roku. Oba obiekty były 

jednak wykonywane w ramach 
jednego projektu: „Termomoder-
nizacja świetlic wiejskich w Han-
dlowym Młynie i Nowejwsi”. Za-
danie to współfinansowane było 
w wysokości 80 proc. kosztów 
kwalifikowanych z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020 .

(pw)

Gmina Golub-Dobrzyń

Internet wkrótce
mocno przyspieszy
W szkołach na terenie gminy Golub-Dobrzyń monto-
wany jest szerokopasmowy internet. Docelowo nowa 
sieć ma zapewnić przepustowość ponad 100 Mb/s.

Dostarczenie do szkół w gmi-
nie Golub-Dobrzyń szerokopa-
smowego internetu jest realizacją 
ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. 
Program ten prowadzi minister-
stwo cyfryzacji. Obecnie tylko 
jedna na sześć szkół w Polsce 
posiada dostęp do szybkiego in-
ternetu. Po zakończeniu projektu 
wszystkie placówki mają zostać 
połączone w jedną sieć telein-
formatyczną. Dzięki temu szkoły 
zyskają dostęp do multimedial-
nych narzędzi i treści edukacyj-
nych. Będą też mogły wprowa-

dzać nowe formy kształcenia. 
Przedsięwzięcie pozwoli również 
wyrównać szanse edukacyjne 
uczniów w całym kraju.

W gminie Golub-Dobrzyń 
szybki internet wprowadzono 
najpierw pilotażowo w jednej 
szkole, a obecnie zdecydowano 
się na poszerzenie na wszystkie 
sześć placówek. Prace powin-
ny zakończyć się w maju. Szyb-
kość internetu zwiększy się do  
50 Mb/s. W kolejnej fazie możli-
we, że i do 100 Mb/s.

(pw)

Gmina Radomin

Strażackie zmagania
W ramach „Akademii Młodego Strażaka” 6 kwietnia 
w gminnym Domu Kultury w Radominie odbył się 
etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarnej – „Młodzież zapobiega pożarom”. Triumfowa-
li: Maria Gwarek i Karol Błaszkiewicz. 

Głównym organizatorem 
wydarzenia była Ochotni-
cza Straż Pożarna w  Płonnem 

w partnerstwie z wojewódz-
twem kujawsko-pomorskim, 
gminą Radomin, Państwową 

Strażą Pożarną w Golubiu-Do-
brzyniu oraz Odziałem Gmin-
nym Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Radomi-
nie. 

W konkursie wzięło udział 
15 uczestników ze wszystkich 
szkół z terenu gminy Radomin. 
Komisja pod przewodnictwem 
st.kpt. Piotra Kubackiego ogło-
siła wyniki, które przedstawiają 
się następująco: Grupa młodsza 
– 1. Maria Gwarek (Szkoła Pod-
stawowa im. Dziewanowskich 
w Płonnem), 2. Jacek Krakowski 
(Szkoła Podstawowa w Rado-
minie), 3. Zofia Jasińska (Szkoła 
Podstawowa im. Dziewanow-
skich w Płonnem). Grupa starsza 
– 1. Karol Błaszkiewicz (Publicz-
ne Gimnazjum w Radominie),  
2. Daria Dąbrowska (Szkoła Pod-
stawowa im. Dziewanowskich 
w Płonnem), 3. Jacek Kozłowski 
(Szkoła Podstawowa w Radomi-
nie).

(ToB)
fot. nadesłane

W  s k R ó c I e
GOLUB-DOBRZYŃ Na placu będą altany
Rada Miasta Golubia-Dobrzynia przyjęła wniosek radnego Krzysz-

tofa Skrzynieckiego, dotyczący ustawienia w parku miejskim drewnianych 
altan ogrodowych oraz sceny. Radni podjęli decyzję o zainstalowaniu 
drewnianych elementów przy ul. Plac 1000-lecia.

GOLUB-DOBRZYŃ Ścieżka odebrana
W środę 4 kwietnia oddano do użytku ścieżkę rowerową przy ul. 

Lipnowskiej (I etap). Łączna kwota inwestycji wynosi ponad 130 tys. zł, 
z czego ponad 71 tys. to dofinansowanie ze środków UE. Nowo powstała 
ścieżka biegnie od ul. Cisowej, łącząc miasto z istniejącą już ścieżką gminną 
prowadzącą do Nowogrodu. 

GMINA cIecHOcIN Święto dziecięcej poezji
Biblioteka Publiczna Gminy Ciechocin zaprasza na jubileuszowy X 

Wojewódzki Przegląd Poezji dla Dzieci. Już 27 kwietnia o godzinie 10:00 
w świetlicy wiejskiej Kujawy. Szczegóły na stronie www.ciechocin.pl

(ToB) 
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posprzątają Drwęcę i lasy 
POWIAT  Już w sobotę 14 kwietnia wolontariusze z Golubiu-Dobrzynia będą sprzątać rzekę i Dolinę 
Drwęcy, a młodzież szkolna –  miejskie lasy

Fundacja Life Promotion, 
wspólnie z miastem i gminą Go-
lub-Dobrzyń, już po raz czwarty 
organizuje ekologiczną, społecz-
ną akcję „Wiosenne sprzątanie 
Doliny Drwęcy”. 

Sprzątanie rozpocznie się, 
jak co roku, o godz. 9.00 od-
prawą przy Drwęcy w pobliżu 
miejskiej kładki. Organizatorzy 
serdecznie zapraszają do udzia-
łu w akcji mieszkańców miasta 
i gminy Golub-Dobrzyń, wędka-
rzy, harcerzy, młodzież, lokalne 
organizacje. 

– Niestety, Dolina Drwęca, 
perła naszego regionu, od wielu 
lat jest zaśmiecana stałymi od-

padami komunalnymi – tłuma-
czy Marcin Jodłowski z fundacji 
Life Promotion. – Śmiecą naj-
bardziej mieszkańcy biesiadu-
jący przy rzece , śmiecą turyści 
(spływy kajakowe), a także nie-
którzy wędkarze. Stałym źró-
dłem zanieczyszczeń są niektóre 
posesje i nielegalne wysypiska. 
W tych przypadkach podejmo-
wane są interwencje przez Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie (dawne RZGW) 
i postępowania administracyjne. 
Mamy nadzieję, że nasza inicja-
tywa nie ograniczy się tylko do 
działań naprawczych i interwen-
cji ale także wpłynie na zmianę 

mentalności tych, którzy śmiecą. 
Zależy nam również na edukacji 
ekologicznej młodego pokole-
nia.

Rzeka Drwęca jest najdłuż-
szym rezerwatem ichtiologicz-
nym w Polsce. Dolina Drwęcy 
została objęta programem Natu-
ra 2000, a rzeka włączona w kra-
jowy program restytucji ryb wę-
drownych. Drwęca, ze względu 
na swoje położenie, jest ważnym 
korytarzem migracyjnym i roz-
przestrzeniania się wielu gatun-
ków fauny i flory między Doliną 
Wisły a Pojezierzem Mazurskim. 

(ToB)
fot. nadesłane

Golub-Dobrzyń

O tytuł czempiona
12 sierpnia Golub-Dobrzyń po raz kolejny będzie gościł 
wielbicieli czworonogów, którzy przyjadą do naszego 
miasta na 51. Krajową Wystawę Psów Rasowych.

W marcu burmistrz Mariusz 
Piątkowski spotkał się z przed-
stawicielami organizatorów wy-
stawy – Jolantą Rzeszotarską 
i Robertem Ossowskim, człon-
kiem Zarządu Toruńskiego Od-
działu Polskiego Związku Kyno-

logicznego. Tematem dyskusji 
były przygotowania do tego-
rocznej edycji imprezy. Poru-
szono m.in. kwestię organizacji 
ruchu w mieście. 

Podczas ubiegłorocznej edy-
cji na Zamku Golubskim swoje 

umiejętności zaprezentowało 
ponad 900 psów. Na wystawę 
przyjechali właściciele czworo-
nogów z całego kraju. Nie zabra-
kło też gości z innych państw: 
Japonii, USA, Rosji, Niemiec czy 
Finlandii. Trzynastu sędziów 
wydawało wstępną ocenę indy-
widualną danego psa, a następ-
nie odbywały się konkurencje 
finałowe. Na zwycięzców cze-
kały atrakcyjne nagrody i tytuły 
czempiona.  

(ToB)
fot. archiwum

Optymistyczne 
statystyki urzędu
Coraz lepiej dbamy o zdrowie, coraz częściej przyjmu-
jemy zdrowy styl życia i żyjemy coraz dłużej – wynika 
z danych przygotowanych przez Urząd Statystyczny 
w Bydgoszczy. 

Region

Badanie zostało przygotowane 
z okazji Światowego Dnia Zdrowia, 
który obchodziliśmy 7 kwietnia. 
Urząd podaje, że dwie trzecie z nas 
spożywa codziennie owoce, poło-
wa warzywa. Pijemy coraz więcej 
soków warzywnych i owocowych 
(wzrost spożycia o 15 proc. w sto-
sunku do roku 2016) oraz wody 
mineralnej i źródlanej (wzrost o 6 
proc.). Jednocześnie ograniczamy 
to, co uznajemy za mniej zdro-
we – przede wszystkim ziemniaki 
(spadek spożycia o 12 proc. wobec 
roku 2016), pieczywo (spadek o 10 
proc.), cukier (spadek o 4 proc.).

 Uwzględniamy wskazania 
medyków dotyczące ruchu. 60 ty-
sięcy mieszkańców regionu upra-
wia sport w którymś z funkcjo-
nujących w kujawsko-pomorskim 
klubów. Wskaźnik aktywności 
sportowej, mierzony liczbą ćwi-
czących w klubach na 1000 miesz-
kańców, wynosi 28, a jego dynami-
ka w ostatnich latach stawia nas 
na drugim miejscu w kraju. 

– Warto dodać, że mamy 
dobre warunki do aktywności fi-
zycznej – przypomina Beata Krze-
mińska, rzecznik prasowa Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu. – 

Niemal 1000 kilometrów wynosi 
łączna długość wszystkich naszych 
ścieżek rowerowych. Średnio na 
każde 10 tysięcy kilometrów po-
wierzchni regionu przypada ponad 
500 kilometrów takich traktów, co 
daje nam trzecie miejsce wśród 16 
polskich województw. W regionie 
znajduje się ponad 1000 obiek-
tów sportowych: boiska i stadiony 
piłkarskie (26 proc. obiektów), bo-
iska do koszykówki, piłki ręcznej 
i siatkówki (15 proc.), korty teniso-
we (9 proc.), hale sportowe i sale 
gimnastyczne (10 proc.), pływal-
nie (2 proc), a także pola golfowe, 
aquaparki, skateparki, siłownie 
zewnętrzne i bieżnie (200 obiek-
tów).

 Coraz częściej też korzystamy 
ze wsparcia dietetyków i trenerów. 
Rynek pracy dla tego typu specja-
listów rośnie – w 2016 roku nowe 
zatrudnienie znalazło 122 tych 
pierwszych i 55 tych drugich.

 Blisko 70 proc. mieszkańców 
województwa kujawsko-pomor-
skiego ocenia swój stan zdrowia 
jako dobry lub bardzo dobry. Śred-
nia długość życia wynosi 81 lat dla 
kobiet i 74 lata dla mężczyzn.

oprac. (ToB)
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Po pewną przyszłość
GOLUB-DOBRZYŃ  W wtorek 10 kwietnia w hali OSIR po raz drugi odbyły się Wiosenne Targi Pracy i Edu-
kacji. Dla młodzieży była to okazja do zapoznania się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych i pracodawców

Gospodarzem targów byli: 
Punkt Pośrednictwa Pracy OHP 
w Golubiu-Dobrzyniu, Centrum 
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP 
w Toruniu oraz Powiatowy Urząd 
Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.  

– Główny cel targów to 
umożliwienie bezpośredniego 
kontaktu osobom poszukują-
cym pracy lub chcącym ją zmie-
nić z konkretnym pracodawcą 
a także przedstawienie oferty 
edukacyjnej dla młodzieży szkol-
nej – mówi Jarosław Zakrzewski, 
dyrektor PUP w Golubiu-Dobrzy-
niu.

W wydarzeniu wzięło udział 
ponad 30 wystawców. Wśród 
nich można było spotkać przed-
siębiorców z okolic, ale i z od-
ległych części kraju. Lokalni 
przedsiębiorcy to głównie fir-
my poszukujące pracowników 
produkcji. Firma „Conkret” 
z Wielkiego Rychnowa poszu-
kuje pracowników utrzymania 
ruchu oraz operatorów maszyn, 
oferując również dowóz swoich 

pracowników do miejsca zatrud-
nienia.

– Spółka z o.o. „Gotec” z Ja-
strzębia koło Brodnicy, zajmu-
jąca się uszlachetnianiem części 
samochodowych, oferuje pracę 
nie tylko dla ludzi z konkretnym 
wykształceniem np. mechanik, 
elektryk, ale również dla wszyst-
kich chętnych, którzy chcą pra-
cować po odbytym szkoleniu 
– informują Magdalena Zawisza 
i Kamila Wielgut. 

Na targach nie zabrakło rów-
nież oferty Miejskiej Spółdzielni 
Zaopatrzenia i Zbytu. 

– Potrzebujemy konkretnych 
fachowców w zawodach: piekarz, 
kucharz, kelner. Oferujemy sta-
bilną pracę, dobrą atmosferę 
i dodatkowe bonusy – podkre-
śla Honorata Czarnecka, prezes 
spółdzielni.

Wśród ofert edukacyjnych 
można było spotkać przedsta-
wicieli uznanych uczelni. Swoją 
ofertę przedstawiła między in-
nymi Szkoła Wyższa im. Pawła 

Włodkowica z Płocka, która, jak 
mówi prorektor ds. studentów 
i ogólnych Daniel Korzan, jest 
uczelnią z 25-letnią tradycją i du-
żym dorobkiem naukowym. 

– Mamy bogatą ofertę edu-
kacyjną dla wszystkich chętnych 
na kilkudziesięciu kierunkach. 
Prowadzimy również studia po-
dyplomowe o różnych specjalno-
ściach – tłumaczy Korzan. 

Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się również propozy-
cja Kujawsko-Pomorskiej Szkoły 
Wyższej w Bydgoszczy, z której 
skorzystać chce np. Krzysztof 
Reiwer z Mlewca, interesujący się 
informatyką. 

Na targach nie zabrakło in-
nych uczelni z regionu. Można 
było zobaczyć Wyższej Szko-
ły Bankowej z Torunia, Kujaw-
skiej Szkoły Wyższej z Włocław-
ka, Wyższej Szkoły Demokracji 
w Grudziądzu czy też Kolegium 
Jagiellońskiego w Toruniu.

Tekst i fot.
(Maw)

Otwarcia targów dokonała Małgorzata Taranowicz, komendant OHP w Toruniu Joannę Żydziak z Wrock poznała ofertę WKU w Brodnicy

Krzysztof Reiwer zainteresował się ofertą 
Kujawsko Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Swoją propozycję przedstawiła m.in. firma „Gotec” z okolic Brodnicy

Gmina Radomin 

Odkrywali talenty
Stowarzyszenie „Szansa dla Szafarni i Okolic”, przy 
dofinansowaniu  gminy, zorganizowało talent show, 
w którym najmłodsi mieli okazję zaprezentować 
swoje umiejętności. 

„Poznaj mój talent” to nowa 
inicjatywa w gminie, skierowana 
do dzieci i młodzieży. 10 kwietnia 
sala Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Radominie wypełniła się po 
brzegi.

– Nasze stowarzyszenie or-
ganizuje wiele różnych wydarzeń 
– mówi Dorota Blumkowska. – Do  
konkursu zgłosiło się ponad 80 
uczestników. Zainteresowanie tym 
wydarzeniem było bardzo duże 
i już mamy pierwszych chętnych 
do kolejnej edycji, którą prawdo-

podobnie zorganizujemy w przy-
szłym roku.

Dzieci zaprezentowały bogaty 
wachlarz umiejętności. Nie zabra-
kło tańców i prac plastycznych, 
wykonywanych w sali GOK-u. Do-
minujący jednak byli uczestnicy 
prezentujący swe umiejętności 
wokalne. Publiczność mogła usły-
szeń piosenki z repertuaru Marka 
Grechuty czy zespołu Mikromusic. 
Jury w składzie: Anna Kuc, Zenobia 
Orzechowska, Magdalena Mło-
dziankiewicz-Majewska oraz Da-

nuta Szymańska rzetelnie oceniło 
każdego z młodych artystów. Każ-
dy z młodych artystów otrzymał 
dyplom od wójta gminy Radomin, 
Piotra Wolskiego. 

Zwycięzcami pierwszego etapu 
zostali: Lidia Klonek, Olga Osińska, 
Julia Silkowska, Oliwia Krupa, Maja 

Zwolińska, Roksana Radziszewska, 
Grzegorz Przybyszewski, Stanisław 
Lewandowski, Dominika Jaguś, 
Patrycja Gocyła, Magdalena Jaguś, 
Dominika Stefańska, Agnieszka 
Błaszkiewicz, Jakub Kalinowski 
oraz zespół Folkowe Nutki. 

Pozostałe eliminacje odbędą 

się w najbliższych dniach w Dulsku 
i Płonnem. Zwycięzcy eliminacji 
zmierzą się w finałowym konkur-
sie, zaplanowanym na 9 czerwca 
w Ośrodku Chopinowskim w Sza-
farni.  

Tekst i fot.
(LB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL



Czwartek 12 kwietnia 2018 społeczeństwo 7  GOLUB–CGD.PL

Koło z 70-letnią tradycją
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Koło Gospodyń Wiejskich w Nowogrodzie w ubiegłym roku obchodziło 70. 
urodziny. Mimo „zaawansowanego wieku” działa bardzo prężnie

Przewodniczącą KGW w No-
wogrodzie od 2012 roku jest Ha-
lina Pietruszyńska. W tym roku 
wybiera się na emeryturę, po 
zakończeniu pracy w szpitalu 
powiatowym w Golubiu-Dobrzy-
niu. Służenie innym pozostało 
w jej naturze, bo zamierza dalej 
służyć, ale już lokalnej społecz-
ności w Nowogrodzie. Koło liczy 
21 członków. Są to panie w wieku 
57-80 lat, ale najstarsza seniorka 
ma ponad 97 lat. 

– Młodzi mieszkańcy a wła-
ściwie mieszkanki, nie za bardzo 
garną się do pracy w Kole Gospo-
dyń Wiejskich, a szkoda – pod-
kreśla przewodnicząca. – Mamy 
bardzo bogaty program działa-
nia. Każdy znalazłby coś dla sie-
bie, niezależnie od wieku.  

Dopiero od kilku lat KGW ma 
swoja siedzibę w budynku OSP 
w Nowogrodzie. Lokal ten został 
pozyskany dzięki przychylnemu 
„oku” druhów Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej oraz staraniom wój-
ta gminy Golub-Dobrzyń oraz 
sołtysa Nowogrodu.  To właśnie 
dzięki lokalowi mogą panie roz-
wijać swoją działalność. KGW 
w Nowogrodzie ma bogatą ofer-
tę dla wszystkich mieszkańców. 

– W marcu jest organizowa-
ny Dzień Kobiet, w którym bio-
rą udział członkinie koła. W po-

przednich latach uroczystość ta 
była poprzedzona mszą świętą, 
w ostatnim roku mszy nie było, 
ale chyba powrócimy do tej for-
muły – zapewnia Halina Pietru-
szyńska.

Przedstawicielki koła uda-
ły się również na Dzień Kobiet, 
organizowany przez marszałka 
województwa w Centrum Kul-
turalno-Kongresowym Jordanki 
w Toruniu. W maju jest organi-
zowany Dzień Matki na wolnym 
powietrzu przy grillu. 

– Z innych imprez należy 
wspomnieć o Mikołajkach dla 
dzieci, kupujemy słodycze i świę-
tujemy z młodymi w miejscowej 
szkole – tłumaczy szefowa KGW. 
– Również w szkole jest organi-
zowany Dzień Dziecka. Współ-
praca ze szkołą w Nowogrodzie 
układa się bardzo pozytywnie. 
W okresie zimowym koło orga-
nizuje spotkanie noworoczne se-
niorów, czyli osób w wieku 60-65 
lat. Na tym spotkaniu przygoto-
wujemy tradycyjne potrawy. 

Członkowie koła biorą ak-
tywny udział w imprezach or-
ganizowanych przez różne in-
stytucje. Ciekawą impreza jest 
Festiwal Pieśni Ludowej, który 
odbywa się w budynku szkoły 
w Nowogrodzie. 

– Na tej imprezie wystawia-

my między innymi stół z potra-
wami, a naszą specjalnością są 
kluski ziemniaczane z twaro-
giem i kapustą – dodaje Pietru-
szyńska. –  Na festiwalu są pro-
wadzone warsztaty, gdzie można 
nauczyć się wyrabiania kwiatów 
z bibuły.

Są także warsztaty manual-
ne z wykonywania ozdób cho-
inkowych, sztucznych choinek, 
palm wielkanocnych a także szy-
tych lalek – pacynek. Organizo-
wane są również warsztaty nad 
jeziorem Grodno, gdzie rzeźbiarz 
z Inowrocławia pokazuje trudna 
sztukę rzeźbienia w kamieniu 
i drewnie.

– Do imprez, które nasze 
koło „obsługuje”, wystawia-
jąc między innym stół z potra-
wami, należy zaliczyć Jarmark 
Ciechociński, Piknik Rodzinny 
w Nowogrodzie a także impre-
zy organizowane przez gminę 
Golub-Dobrzyń. Corocznie spo-
rządzamy wieniec dożynkowy 
z kłosów naszych zbóż a dożyn-
ki gminne są również naszym 
świętem. Bardzo dobrze współ-
działamy z sąsiednimi kołami 
gospodyń wiejskich np. z KGW 
w Paliwodziźnie – podsumowuje 
Halina Pietruszyńska. 

Tekst i fot.
(Maw)

Gmina Golub-Dobrzyń

Bliższy anglosaski świat
27 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gałczewie najmłodsi uczniowie 
z gminy Golub-Dobrzyń rywalizowali na wiedzę dotyczącą krajów anglosaskich.

Konkurs zorganizowała na-
uczycielka języka angielskiego 
Ewa Napolska, a patronat nad 
imprezą objął wójt Marek Ryło-
wicz. Uczniowie klas I-III zajmo-
wali się przygotowaniem pracy 

plastycznej, której tematem 
były święta i festiwale w krajach 
anglosaskich. Z tym zadaniem 
najlepiej poradzili sobie: Łucja 
Baźmirowska ze szkoły w No-
wogrodzie i Antoni Tański z ZSP 

w Ostrowitem. Przypadło im 
pierwsze miejsce ex equo. W ka-
tegorii przedszkoli wygrała Maja 
Matuszak z Nowogrodu.

Uczniowie starszych klas 
podstawówki mieli za zadanie 
wypełnić test wiedzy o krajach 
anglojęzycznych. Największą 
wiedzą popisał się Antoni Kacz-
marek, reprezentujący Zespół 
Szkolno-Przedszkolny we Wroc-
kach. 

– Poziom był niezwykle 
wysoki. W klasyfikacji general-
nej szkół na pierwszym miejscu 
były szkoła z Gałczewa i Ostro-
witego, na drugim Wrocki, 
a trzecie miejsce zdobył Nowo-
gród. Bardzo dziękuję rodzicom, 
nauczycielom a przede wszyst-
kim uczniom, którzy w tak nie-
samowity sposób prezentowali 
swoją wiedzę. Dziękujemy także 
za wsparcie naszym sponsorom 
– podsumowuje Ewa Napolska, 
organizatorka konkursu.

(pw)
fot. nadesłane
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Kary za zaniedbanie władzy rodzicielskiej?

Senatorowie przygotowali projekt nowelizacji ustawy Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy, która ma prowadzić do priorytetowego 
orzekania opieki naprzemiennej nad dziećmi. Ponadto w przy-
padku, gdy w następstwie niewykonania orzeczenia o władzy 
rodzicielskiej dziecko targnie się na własne życie, rodzic będzie 
podlegał karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Jest to 
inicjatywa Komisji Praw Człowieka i Praworządności, w związku 
z petycją „Stop alienacji rodzicielskiej”. 

Pamiętaj o złożeniu PIT-u

Do 30 kwietnia można składać zeznanie podatkowe 

za 2017 rok. Resort finansów przygotował kam-

panię informacyjną Szybki PIT. Do końca miesią-

ca w urzędach skarbowych będą działać specjalne 

stanowiska komputerowe dla osób wysyłających 

elektronicznie PIT. Ponadto 12, 19 i 26 kwietnia 

w resorcie finansów odbędą się dyżury telefo-

niczne, w czasie których eksperci odpowiedzą na 

pytania podatników dotyczące rozliczenia roczne-

go, a 26 i 27 kwietnia wszystkie urzędy skarbowe 

w Polsce będą pracować dłużej.

Nowości w ubezpieczeniach wypadkowych

1 kwietnia weszły w życie zmiany przepisów określających 
obowiązujące wysokości stóp procentowych składki na ubez-
pieczenie wypadkowe.
– Tym samym płatnicy składek, którzy samodzielnie usta-
lają wysokość stopy procentowej tej składki, zgłaszający do 
ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, 
powinni przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych 
za kwiecień 2018 r. zweryfikować wysokość stopy procento-
wej składki, ustalonej dla grupy działalności, do której należą 
z uwagi na swój rodzaj przeważającej działalności wg PKD – 
informuje ZUS.
W przypadku płatników zgłaszających do ubezpieczenia wy-

padkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz płatników, 
którzy nie podlegają wpisowi do rejestru REGON, wysokość 
stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe 
od 1 kwietnia 2018 r. wynosi 1,67 proc. 

Niższe bezrobocie 

Według Eurostatu, w lutym br. stopa bez-robocia w Polsce wyniosła 4,4 proc. To wynik, który utrzymuje nasz kraj w europej-skiej czołówce, na szóstym miejscu. Średnie bezrobocie w UE to 7,1 proc. Najmniej bez-robotnych jest w Czechach (2,4 proc.) oraz na Malcie i w Niemczech (po 3,5 proc.). Po drugiej stronie barykady są: Hiszpania (16,1 proc.) i Grecja (20,8 proc.). 

Urząd marszałkowski wydłużył termin 

Do piątku 13 kwietnia można składać wnioski o przyznanie Nagród Marszał-
ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wyróżnienia zostaną przyznane 
w trzynastu kategoriach: gospodarka; fundusze unijne, rolnictwo i rozwój 
obszarów wiejskich; innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwo-
ju i promocji miast i obszarów wiejskich; nauka, badania naukowe i postęp 
techniczny; edukacja; kultura; ochrona zdrowia; sport; ochrona środowiska 
naturalnego; działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego czło-
wieka; budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja województwa. 
Wnioskodawcami mogą być osoby prawne, � zyczne, organizacje i instytucje 
gospodarcze i samorządy lokalne. Wnioski o przyznanie Nagrody Marszałka 
(dostępne na stronie www. kujawsko-pomorskie.pl) należy złożyć osobiście 
w punkcie podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu lub przesyłać 
na adres: Sekretarz Kapituły Nagród Marszałka, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń. 

KRUS przypomina 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
przypomina, że do 31 maja rolnik lub domow-
nik prowadzący jednocześnie pozarolniczą dzia-
łalność gospodarczą zobowiązany jest złożyć 
w macierzystej jednostce organizacyjnej KRUS 
zaświadczenie albo oświadczenie, że nie zosta-
ła przekroczona roczna kwota graniczna podatku 
dochodowego od przychodów z pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej za rok ubiegły. Kwota po-
datku należnego za 2017 r. wynosi 3,3 tys. zł. 

Prokuratury regionalne zbadają skargę nadzwyczajną?

Resort sprawiedliwości przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego re-
gulamin wewnętrzny urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury. W myśl tych zapisów, to prokuratury regionalne mają badać prze-
słanki do skierowania do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej. Następnie pro-
kurator regionalny powinien niezwłocznie przesłać do Prokuratury Krajowej akta 

sprawy i projekt skargi nadzwyczajnej. 
Przypomnijmy, że skarga nadzwyczajna to środek zaskarżenia przysługujący od 

spraw zakończonych prawomocnym wyrokiem przed sądami powszechnymi lub 

wojskowym. Można ją wnosić, kiedy orzeczenie narusza zasady lub wolności i pra-

wa człowieka i obywatela określone w Konstytucji, w sposób rażący narusza prawo 

przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, kiedy zachodzi oczy-

wista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału 

dowodowego, kiedy orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych 

nadzwyczajnych środków zaskarżenia.



ROLNICTWO10 Czwartek 12 kwietnia 2018

Stołówka polowa

A może sery?

Olej po staremu

Ze skrzydlatym problemem zmagają się rolnicy z pół-
nocy naszego województwa. Ich pola obsiadły tysiące 
ptaków wędrujących do swoich letnich kwater.

Dla tych, którzy myślą o przetwarzaniu mleka np. na 
sery, 24 i 25 kwietnia w Minikowie odbędzie się wstęp 
do projektu „Wspieranie procesu tworzenia partner-
stwa na rzecz innowacji w serowarstwie”.

Wbrew postulatom, nie będzie zwiększenia stawki 
zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego 
dla rolników.

KRUS

Szkodniki

Turnusy dla dzieci

Kruszynek na pomoc

W okresie wakacji Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Zdrowotnego organizuje turnusy rehabilitacyjne dla 
dzieci. Jak można z nich skorzystać?

Omacnica prosowianka to szkodnik kukurydzy, który trudno zwalczyć. Ekologicz-
nym sposobem jest zastosowanie małej błonkówki, zwanej kruszynkiem. 

Uprawa

Zaproszenie

FinanseBezsensowne wypalanie
BEZPIECZEŃSTWO  Co roku wiosną zdarzają się pożary nie-
użytków. I tym razem strażacy mają już pełne ręce roboty

Ptaki dały się we znaki szcze-
gólnie w okolicach miejscowości 
Nowe na północ od Grudziądza. 
Obsiadały pola, a najbardziej 
smakował im rzepak. Linia znisz-
czeń pokrywa się z przebiegiem 
Wisły. Rolnikom pozostało od-
straszanie ptaków. Mogą to robić 
za zgodą Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Bydgosz-
czy. Niestety, metoda jest nie-
skuteczna. 

Sezonowe przeloty ptaków 
są nieuniknione, to prawo natu-
ry. Od kilku lat samorząd rolniczy 
apeluje do Ministerstwa Środo-
wiska, by przyznawano odszko-
dowania za straty spowodowane 
przez ptactwo objęte ochroną. 
W praktyce rolnik często nie jest 
w stanie ustalić, jaki ptak doko-
nał szkody, ponieważ zwierzęta 
są w ciągłym ruchu. 

(pw)

Każdego dnia przeprowadzo-
ne będą praktyczne warsztaty dla 
grupy 15 osób. Udział w nich jest 
bezpłatny. Szczególnie poszuki-
wani są hodowcy bydła mlecz-
nego, ale także przedstawiciele 
lokalnych producentów rolnych. 
Głównym celem podejmowanych 
działań projektowych ma być 
ułatwienie współpracy podmio-
tów rynkowych poprzez stworze-
nie warunków do poszukiwania 
i nawiązywania partnerstw oraz 
wymiana doświadczeń i praktyk 
w zakresie produkcji serów far-

merskich. Kolejny etap to wizyta 
w gospodarstwie produkującym 
sery. 

Zapisy przyjmowane są tele-
fonicznie pod numerem 723 692 
545 lub mailowo: beata.chelmi-
niak@kpodr.pl

W Polsce istnieje Stowarzy-
szenie Serowarów Farmerskich 
i Zarodowych. Jego członkowie 
aktywnie szkolą się, wymieniają 
się wiedzą i wprowadzają na ry-
nek lokalne odmiany sera. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Samorząd rolniczy zwró-
cił się do rządu z postulatem 
zwiększenia stawki zwrotu. 
Motywował to wzrostem cen 
w rolnictwie i, co za tym idzie, 
wyższymi kosztami produkcji. 
Politycy wskazują, że najbliższa 
możliwość powiększenia zwrotu 
nadarzy się dopiero w przyszło-
rocznym budżecie. W planie wy-
datków i dochodów na ten rok 
nic już się nie zmieni. 

Do końca kwietnia potrwa 
wypłata pierwszej tury zwrotów. 
Kolejna szansa na uzyskanie 
zwrotu planowana jest na drugą 
połowę roku. Będzie dotyczyła 
paliwa zakupionego między 1 lu-
tego a 31 lipca. Pamiętajmy więc 
o zbieraniu faktur, które są jedy-
nym dowodem zakupu paliwa.

Tegoroczna stawka zwrotu 
podatku wynosi 86 zł za hektar. 

(pw)

Na turnusy mogą udać się 
dzieci urodzone między 2003 
a 2011 rokiem. Przynajmniej jed-
no z rodziców musi być ubezpie-
czone w KRUS. 

Pierwszym krokiem jest wy-

pełnienie wniosku dostępnego 
w każdym biurze powiatowym 
KRUS. To, czy dziecko pojedzie na 
turnus, zależy od pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku przez leka-
rza inspektora oddziału regional-

nego. Pierwszeństwo w skiero-
waniu na turnusy rehabilitacyjne 
mają dzieci posiadające orzecze-
nie o niepełnosprawności. 

Turnus trwa 21 dni i odbywa 
się w centrach rehabilitacji KRUS. 
Dzieci mają zapewnione wyżywie-
nie, opiekę medyczną i program 
rehabilitacyjny. Do Szklarskiej 
Poręby kierowani są milusińscy 
z chorobami układu oddechowe-
go, a z problemami z układem ru-
chu – do Horyńca Zdroju.

(pw)

Omacnica wkrótce po po-
jawieniu się na świecie wgryza 
się w łodygi kukurydzy. Stoso-
wanie pestycydów jest trudne, 

ponieważ roślina jest już wy-
soka i można zniszczyć ją, jeśli 
nie zastosuje się opryskiwacza 
szczudłowego. 

Naturalnym szkodnikiem 
omacnicy jest kruszynek – mała 
błonkówka. Składa on jaja w ja-
jach motyli, w tym omacnicy. 
W ten sposób szkodnik nawet 
nie zdoła wykluć się z jaja. Na 
rynku dostępne są specjalne 
zawieszki, które umieszcza się 
na liściach kukurydzy. Na hek-
tar potrzebnych jest 25 szt. Inną 
formą aplikacji kruszynka są 
kapsułki. Wystarczy porozrzu-
cać je w równych odległościach 
po polu. 

Dla największych gospo-
darstw powyższe formy są mało 
praktyczne i zbyt pracochłon-
ne. Kruszynka rozrzuca się nad 
polami przy pomocy dronów. 
Średnio podczas jednego prze-
lotu da się zabezpieczyć ok. 6 
hektarów upraw. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

6 kwietnia minister spraw 
wewnętrznych zainaugurował 
w Bydgoszczy akcję „Stop poża-
rom traw”.  Niestety, w ostat-
nich dniach odnotowano 12 
tysięcy małych i większych po-
żarów. Zginęły dwie osoby. 

Od pokoleń pokutuje prze-
konanie, że wypalona ziemia 
szybciej się odradza. Nic bar-
dziej mylnego. Wypalenie po-
woduje sterylizację gleby, giną 

żyjące w niej pożyteczne organi-
zmy. Ten proceder generuje też 
straty finansowe. Każdy wyjazd 
strażaków to marnowane pu-
bliczne złotówki. 

Zwykły Kowalski za przyła-
panie na wypalaniu traw może 
zapłacić grzywnę do 5 tys. zł. 
Jeśli przyjdzie mu odpowiadać 
za sprowadzenie niebezpieczeń-
stwa powszechnego pożaru, 
grozi za to do 8 lat pozbawie-

nia wolności. Rolnik traci sporo. 
W skrajnych przypadkach moż-
liwe jest odebranie dopłat bez-
pośrednich. 

W praktyce złapanie spraw-
cy podpalenia jest bardzo trud-
ne, a zasądzone kary oscylują 
w okolicach 1 tys. zł. To wszyst-
ko sprawia, że proceder wciąż 
jest popularny. 

(pw)
fot. Wikipedia/ilustracyjne
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Czy wiesz, że...?
Nasza stopa zbudowana jest z 26 kości, 33 stawów i 112 więzadeł.
Każdego dnia stopy wydzielają ćwierć litra wilgoci, przenoszą około 2520 ton 
obciążenia u osoby ważącej 70 kilogramów.
Stopy średnio wykonują od 8 do 10 tysięcy kroków dziennie, przechodząc łącz-
nie 8 kilometrów.

Czy stopy poniosą?
URODA  Pielęgnacja stóp nie jest skomplikowana, a dzięki regularnym zabiegom możemy zapo
biec przykrym dolegliwościom i zapewnić zdrowie oraz estetyczny wygląd

Nasze stopy zasługują na 
uwagę przez cały rok. Zazwyczaj 
przypominamy sobie o ich pielę
gnacji, kiedy zbliżają się ciepłe dni 
i nadchodzi pora zmiany obuwia 
na lekkie. 

Najprostsze zabiegi pielęgna
cyjne to mycie stóp oraz wyma
czanie. Oba doskonale chronią 
przed potencjalnymi obrzęka
mi oraz dają ulgę obciążonym 
nogom. Namaczanie w ciepłej 
wodzie powinno trwać około 
dwudziestu minut. By zmiękczyć 
skórę, warto dodać płatki mydla
ne albo igliwie sosnowe, oliwę 
z oliwek, sól iwonicką lub nawet 
zwykłą sól kuchenną. By odświe
żyć stopy, wlewamy kilka kropel 
olejku eterycznego miętowego 
lub z drzewa herbacianego. Ten 
ostatni, jako naturalny antysep
tyk i środek dezynfekujący, działa 
na bakterie, wirusy i grzyby. Ogra
niczeniu potliwości sprzyja kąpiel 
z naparem z tymianku, szałwii 
i pokrzywy. Kończąc takie zabie
gi należy pamiętać, by delikatnie 
i dokładnie osuszyć skórę ręcz
nikiem, nie uszkadzając miejsc 
między palcami, bo każde ich na
ruszenie lub skaleczenie sprzyja 
rozwojowi zakażeń bakteryjnych, 
grzybiczych lub mieszanych. Jeśli 
na tym etapie zdecydujemy się 
zakończyć pielęgnację, dobrze 
jest wmasować w stopy nawilża
jący krem. 

Jeżeli dysponujemy większą 
ilością czasu, zmiękczona skóra 
po namoczeniu idealnie nadaje 
się do tego, by wykonać peeling. 
Skutecznie wygładza on szorst
kości poprzez usuwanie zrogowa
ceń i martwego naskórka. Ście
ranie warstwy rogowej naskórka 
powinniśmy wy konywać raz lub 
dwa razy w tygodniu, ponieważ 
zbyt częste zabiegi tego typu po

budzają naskórek do szybszego 
odrastania. 

złuszczaj, nawilżaj
W warunkach domowych wy

konać można dwa rodzaje peelin
gów – pierwszy to mechaniczne 
złuszczenie twardego naskórka 
tarką, drugi to rozpuszczenie go 
poprzez zastosowanie odpowied
nich substancji chemicznych. 
W produktach pielęgnacyjnych do 
stóp zamieszcza się na przykład 
kwas hialuronowy, który zmięk
cza stwardniały naskórek, alfa
hydroksykwasy (kwasy owocowe 
AHA) zmniejszające grubość war
stwy rogowej, kwas salicylowy 
działający keratolitycznie (usuwa 
martwy naskórek), kwas mle
kowy o działaniu nawilżającym 
i zmiękczającym skórę, roztwór 
wodorotlenku potasu o natych
miastowym działaniu zmiękcza
jącym i rozpuszczającym twardy 
naskórek. Do peelingu mecha
nicznego posłuży nam natural
ny, rozdrobniony pumeks, cukier 
i proszek bambusowy, ręczny 
lub elektryczny pilnik do stóp. 
Zabieg złuszczania powinien za
kończyć się delikatnym masa
żem z zastoso waniem produktów 
nawilżających, natłuszczających 
oraz odświeżających stopy. Te 
ostatnie powinny być używane 
codziennie, systematyczna pie
lęgnacja zapobiega powstawaniu 
zgrubień, zrogowaceń, pozwala 
utrzymać odpowiednie nawilże
nie, elastyczność i pobudza rege
nerację bariery naskórkowej. 

W skład preparatów do pie
lęgnacji stóp wchodzą: witamina 
A i E, mocznik, gliceryna, hialu
ronian sodu, alantoina, pantenol, 
wyciąg z aloesu, olejek z awoka
do, lanolina. Efekt odświeżenia 
nadają natomiast: mentol, olejek 
miętowy, ekstrakt z pomarańczy, 

olejek lawendowy, eukaliptusowy 
czy rozmarynowy. 

Warto wiedzieć, że świeży 
pot jest bezwonny, a nieprzyjem
na woń pojawia się dopiero pod 
wpływem działania bakterii roz
kładających jego składniki. Pro
blem przykrego zapachu wynika
jący z nadmiernej potliwości stóp 
można ograniczyć – a nawet cał
kowicie wyeliminować – stosując 
produkty, które zawierają w swo
im składzie substancje hamujące 
rozkład bakterii i dające ochronę 
antybakteryjną, takie jak triclo
san, siarczan glinu, chlorek glinu, 
tlenek cynku, klotrimazol, uro
tropinę, cząsteczki srebra, dime
tikon, kwas borny. Przydatne są 
również spraye, antyperspiranty, 
pudry i zasypki do stóp oraz bu
tów. Trzeba jednak pamiętać, że 
przy potliwości stóp spowodowa
nej czynnikami emocjonalnymi 
lub fizjologicznymi, kosmetyki te 
mogą nie przynieść w pełni ocze
kiwanych efektów i niezbędna 
okaże się pomoc specjalisty oraz 
rozpoczęcie odpowiedniego le
czenia. 

Odciski i inne problemy
Odciski, nazywane także na

gniotkami, są rodzajem zgrubień 
na skórze stóp. Pojawiają się naj
częściej w wyniku przewlekłego 
ucisku i powodują przykry ból. 
Odcisk buduje jądro, które wrasta 
głęboko w skórę. By go usunąć, 
trzeba go cierpliwie rozpuszczać, 
stosując przeznaczone do tego 
specjalne plastry, maści lub pły
ny z kwasem salicylowym i kwa
sem mlekowym. Potem wrażliwe 
miejsce po nagniotku warto osło
nić żelową podkładką, by ochro
nić skórę przed uciskiem.

Trzeba umieć odróżnić odcisk 
od pęcherza. Nasza skóra nie zno
si dłuższego tarcia i reaguje wte
dy podrażnieniami. Do powstania 
pęcherza dochodzi w momencie 
przedostania się płynu z naczyń 
krwionośnych pomiędzy skórę 
właściwą a naskórek. Wygodnym 
i bezpiecznym sposobem elimi
nacji problemu są hydrokolo
idowe plastry. Działają jak druga 
skóra, zapewniają szybkie gojenie 
rany przez wchłonięcie płynu wy
pełniającego pęcherz, łagodzą ból 
i chronią przed dalszymi otar
ciami. Można je pozostawić na 
skórze na 24 godziny. Dostępne 
są w różnych kształtach i wiel
kościach. Pęcherze, które pękły, 
należy w miarę możliwości często 
dezynfekować. Pomoc lekarska 
potrzebna jest jedynie w przy
padku zakażenia, objawiającego 
się ropną, żółtą wydzieliną. 

Innym problemem nękają
cym nasze stopy są wrastające 

paznokcie. Jeśli nie zaradzimy 
w odpowiednim momencie, nie 
tylko doprowadzimy do długo
trwałej bolesności, ale również 
do przerwania powłok skórnych, 
krwawienia, stanu zapalnego, 
obrzęku, a w ostateczności do in
fekcji i wysięku ropnego. Dlatego 
powinniśmy pamiętać o profilak
tyce i z odpowiednią częstotliwo
ścią obcinać paznokcie możliwie 
najbardziej poziomo, zrezygno
wać ze źle dopasowanego obuwia, 
unikać mechanicznych urazów 
oraz chronić stopy przed grzybi
cą. Wrastającego paznokcia nie 
można wycinać, a domowe spo
soby przeznaczone są dla osób, 
u których nie widać oznak infekcji. 
Pomocne w łagodzeniu objawów 
są około 20minutowe kąpiele 
z solą lub z płatkami mydlany
mi, wsuwanie sterylnej waty pod 
płytkę paznokciową, codzienna 
dezynfekcja palców u stóp, częsta 
zmiana skarpetek (na wyłącznie 
bawełniane), by uniknąć zakaże
nia. Warto również wykorzystać 
dostępne w aptekach płyny i żele 
do paznokci, które posiadają wła
ściwości zmiękczające płytkę pa
znokciową, ułatwiają obcinanie, 
pomagają zapobiegać jej wrasta
niu. Powinno się je nakładać 12 
razy dziennie na naskórek i brze
gi paznokcia do czasu ustąpienia 
dolegliwości.

stopa cukrzycowa
Ze szczególną ostrożnością 

trzeba pielęgnować stopy u osób 
z cukrzycą, ponieważ choroba ta 
niesie za sobą wiele powikłań, 
a jednym z nich jest zespół sto
py cukrzycowej. Każdy chory 
powinien codziennie starannie 
oglądać skórę swoich stóp. Nie 
wolno dopuszczać do jej przesu
szenia lub zranienia. Nie należy 
również zbyt długo moczyć stóp 
w wodzie, może to spowodować 
zmacerowanie skóry i utratę jej 
właściwości ochronnych. Bardzo 
ważna jest podstawowa higiena 
i czynność osuszania stóp, zwłasz
cza między palcami. Z wyjątkową 
uwagą należy obcinać paznokcie 
– niezbyt krótko i prosto. Trze
ba nosić wygodne i odpowiednio 
dopasowane buty. Nie wolno do
puszczać do powstawania pęche
rzy i odcisków, gdyż zakazane jest 
stosowanie jakichkolwiek prepa
ratów do usuwania nagniotków. 
Przeciwwskazane jest chodzenie 
boso, bo sprzyja urazom, skale
czeniom, zakażeniom grzybiczym 
czy bakteryjnym. Dla ochrony 
i kosmetyki stóp pożądane jest 
stosowanie tylko i wyłącznie pro
duktów przebadanych dermato
logicznie i posiadających atesty, 
informacje o nich znajdziemy na 
opakowaniu lub ulotce danego 
preparatu
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Lipno

Będzie powitanie lata 
21 czerwca przy PUK Arenie mieszkańcy oficjalnie przywitają lato, biorąc udział w 
imprezie pod hasłem „Koncert na łące”. 

 Lipno
 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza na Lipnowski Festiwal 

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

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

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

 Wąbrzeźno
 W piątek 13 kwietnia w Wąbrzeskim Domu Kultury Paweł Becker wygłosi 

prelekcję pt. „Historia budowy wąbrzeskiej fary”. Z kolei kustosz wąbrzeskiego 
Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej ks. dr Jan Kalinowski przedstawi 
informację o podjętych w ostatnich latach na terenie parafii pracach remontowo-
konserwacyjnych. Ich zobrazowaniem będą fotografie odzwierciedlające zakres 
prac, który udało się zrealizować. Autorami prezentowanych na wystawie fotografii 
są: ks. Jan Kalinowski, ks. Paweł Dąbrowski oraz Wiesław Duma.

 WDK informuje, że zaplanowany na sobotę 14 kwietnia VI Wojewódzki Festi-
wal Piosenki Harcerskiej o „Wąbrzeską lilijkę” został odwołany z uwagi na zbyt 
małą liczbę uczestników. 

 We wtorek 17 kwietnia o 17.00 dom kultury zaprasza na wąbrzeskie fajfy. 
Po raz kolejny w muzyczną podróż po polskich i światowych przebojach zabierze 
gości Paweł Małs. Na spotkaniu nie zabraknie wiosennych akcentów muzycznych. 
Tym razem z płyt winylowych popłyną takie przeboje jak: „Kiedy wiosna”, „Wiosna 
ach to ty” czy „Kiedy znów zakwitną białe bzy”. Wstęp wolny. 

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

 25 kwietnia w Wąbrzeskim Domu Kultury zostanie zorganizowany 
Wojewódzki Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Wąbrzeski Mikrofon”. Każdy 
uczestnik wykona jedną piosenkę w języku polskim. Organizator zapewnia 
nagłośnienie, aparaturę do odtwarzania podkładu muzycznego (CD) oraz 
poczęstunek. Zgłoszenia są przyjmowane do piątku 13 kwietnia. Szczegółowy 
regulamin można znaleźć na stronie: www.wdkwabrzezno.pl.

 Rypin
 12 kwietnia o godz. 14.00 w Sali Wystaw i Promocji MPBP w Rypinie przy 

ul. Warszawskiej 20 odbędzie się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Dotyczyć będzie książki Katarzyny Leżeńskiej „Studnia życzeń”. Wstęp wolny. 

  Z kolei we wtorek 17 kwietnia książnica zaprasza na Klub Filmowy oraz 
projekcję filmu „Moon” z 2009 r. w reżyserii Duncana Jonesa (syna Davida Bow-
iego). Pozycja obowiązkowa dla fanów science fiction z treścią i drugim dnem. 
Laureat tegorocznego Oscara, Sam Rockwell, w roli samotnego astronauty na 
Srebrnym Globie, który musi stawić czoła nie tylko własnym słabościom, ale 
także przerażającym faktom, które odkrywa. W księżycowej scenerii stawia pytania 
filozoficzne o to, kim jest człowiek i co go definiuje. Ile warte jest ludzkie życie? 
Wstęp wolny. 

 19 kwietnia o 16.00 w bibliotece będzie można podyskutować o książce „Dy-
got” Jakuba Małeckiego, w ramach Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Wstęp bezpłatny. 

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Nauka przez zabawę
EDUKACJA  W dniach 12-13 kwietnia w Szkole Podstawowej 
w Wielkiej Łące (powiat golubsko-dobrzyński) pojawi się Na-
ukobus. Wszyscy chętni będą mogli bezpłatnie oglądać wysta-
wy przygotowane przez Centrum Nauki Kopernik

Organizatorem wydarze-
nia jest Stowarzyszenie „Zielona 
Lipa”. 

– Sam festiwal Lipa to już 
ciut za mało na tak prężnie dzia-
łające i kreatywne stowarzysze-
nie – przyznają organizatorzy. 
– Zatem skoro organizujemy 
imprezę na zakończenie wakacji, 
dlaczego miałoby nie być czegoś 
na ich rozpoczęcie? Od pomysłu 
do realizacji u nas jest zazwyczaj 
bardzo krótka droga, dlatego za-

częliśmy działać i mimo że na or-
ganizację mieliśmy bardzo mało 
czasu, zaledwie dwa miesiące… 
udało się! Długo myśleliśmy nad 
tym, gdzie umiejscowić wydarze-
nie, ale byliśmy pewni jednego: 
wydarzenie musi być na łonie na-
tury, w towarzystwie pięknej zie-
lonej łąki i naszej rzeki! Dlaczego? 
Impreza ma charakter cykliczny 
i jej główną ideą jest stała data – 
21 czerwca, pierwszy dzień lata, 
czyli połączenie pradawnej nocy 

świętojańskiej ze współczesną 
potrzebą integracji na świeżym 
powietrzu. 

Impreza rozpocznie się 
o 18.00. W programie zaplanowa-
no m.in. konkurs na najpiękniej-
szy wianek, warsztaty pieczenia 
podpłomyków, zabawy i konkur-
sy. Gwiazdą wieczoru będzie ze-
spół Same Suki. Grupa wykonuje 
muzykę folk. Formacja pojawi się 
na scenie około 21.00. 

(ToB)

– Jak by to było, gdyby dzieci 
samodzielnie eksperymentując, 
mogły dostrzec inną, emocjonują-
cą twarz nauki? Gdyby to nie były 
zwykłe lekcje biologii, chemii, fi-
zyki czy informatyki, ale pełne 
niespodzianek samodzielne od-
krywanie praw i zasad, które rzą-
dzą światem? Taką właśnie moż-
liwość daje „Naukobus”, projekt 
Centrum Nauki Kopernik. To 20 
stacji badawczych, które przyjeż-
dżają do szkoły wraz z edukatora-
mi, dają szansę na dobrą zabawę 
i poszerzenie wiedzy – tłumaczy 
Aleksandra Rzążewska, specjalist-
ka ds. komunikacji z Centrum Na-
uki Kopernik.

Do udziału w takiej przygodzie 
zaprasza w tym roku warszawskie 

Centrum Nauki Kopernik. Weź-
mie w niej udział ponad 160 tys. 
dzieci, rodziców i nauczycieli ze 
160 małych miejscowości w całej 
Polsce. 12 i 13 kwietnia Naukobus 
pojawi się w Szkole Podstawowej 
w Wielkiej Łące. W placówce zo-
staną rozstawione stacje badaw-
cze, a uczniowie oraz wszyscy go-
ście, w towarzystwie edukatorów, 
będą mogli z nich korzystać przez 
sześć godzin dziennie. 

– Samodzielne eksperymen-
towanie pozwala obudzić cie-
kawość i uczyć się bez wysiłku 
znanego z lekcji – siadając na wi-
rującym krześle, można doświad-
czyć, jak w praktyce działa teoria 
zachowania momentu pędu – do-
daje Rzążewska. – Można też m.in. 

przetestować uwięzioną piłkę, 
wirujące krzesełko, kulę plazmo-
wą, półkule magdeburskie i trój-
wymiarowy model anatomiczny 
ludzkiego ciała. Dla uczniów przy-
gotowany został także „Poradnik 
młodego naukowca” – propozy-
cje doświadczeń, które mogą tam 
znaleźć i samodzielnie przepro-
wadzić w domu, pozwalają dłużej 
cieszyć się kontaktem z nauką 
w mniej poważnej formie.

Wyjazdy Naukobusa są możli-
we dzięki programowi „Nauka dla 
Ciebie”, realizowanemu wspólnie 
przez Centrum Nauki Kopernik 
i Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego. 

(ToB)
fot. nadesłane
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20:35 Ojciec Mateusz

06:25 Elif odc. 222 - serial  
07:20 Komisariat odc. 59 - serial 
07:45 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Komisarz Alex odc. 136 - serial  
10:10 Klan odc. 3293  
10:35 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 18 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy  
12:30 Agropogoda Pogoda 
12:45 Amur. Amazonka Azji 
 odc. 2 - serial 
13:45 Elif odc. 223 - serial 
14:45 Korona królów odc. 61 - serial  
15:15 Alarm!   
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:50 Wszystko dla pań odc. 27 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3294 
18:30 Korona królów odc. 62 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:35 Ojciec Mateusz odc. 245 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera Cykl 
 - reportaży 
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas 
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 7 
23:50 Ocaleni odc. 3 
00:50 Wojskopolskie.pl odc. 5 

05:20 Ukryta prawda odc. 199 - serial 

06:25 Szpital odc. 293 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 12 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 13 s. 2 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 569 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 13 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 467 - serial 

14:55 Szpital odc. 294 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 1 s. 3 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 22 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 570 - serial 

20:00 Mama i ja - komedia 

22:05 Lucyfer odc. 7 s. 2 - serial 

23:05 American - horror Story: Asylum 

 odc. 7 s. 2 - serial 

00:05 Pamiętnik - melodramat

06:00 Detektywi w akcji odc. 59 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 10 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 11 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 9 s. 4 - serial  

09:00 Detektyw Monk 

 odc. 11 s. 6 - serial  

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 34 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 35 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 10 s. 4 - serial 

12:00 Detektyw Monk 

 odc. 12 s. 6 - serial 

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 123 - serial 

14:00 STOP Drogówka 

 odc. 173 policyjny 

15:00 Detektywi w akcji 

 odc. 124 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 88 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 89 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 392 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 393 - serial  

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 180 - serial  

21:00 Za linią wroga - sensacyjny  

23:20 Paparazzi - thriller

06:00 To moje życie! odc. 266 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 33 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 71 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 12 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 17 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 13 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 71 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 72 s. 2 - serial 
20:00 Kariera Nikosia Dyzmy - komedia 
22:10 Trick - sensacyjny 
00:10 Najśmieszniejsi odc. 5 - kabaret

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1259 

08:15 Dezerterzy 

 odc. 73, - publicystyczny 

08:50 Informacje kulturalne odc. 2625 

09:15 Ceremonia pogrzebowa - dramat  

11:00 Królewskie sny odc. 5 - serial 

12:20 Królewskie sny odc. 6 - serial 

13:45 Informacje kulturalne odc. 2625 

14:05 Rzecz Polska odc. 6 

14:20 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1259 

14:35 Mistrz i Małgorzata odc. 4 - serial 

16:20 Chuligan literacki 

 odc. 77, - publicystyczny 

16:55 Zmruż oczy - komediodramat 

18:35 Przeżyjmy to jeszcze raz. Plakat 

 w PRL - dokumentalny 

19:20 Dzienniki Lipsetta - animowany 

19:40 Informacje kulturalne odc. 2626 

20:00 Wiek niewinności - melodramat 

22:25 Scena klasyczna odc. 15 - recital 

23:15 Dziennik fi lozofa odc. 113 

23:25 Kraina Oświeconych 

 - dokumentalny

06:50 Był taki dzień odc. 530 - felieton 
06:55 Gorycz i chwała - dokumentalny  
07:50 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 65 
08:30 Cudowny świat przyrody 
 odc. 8 - serial 
09:05 Pogranicze w ogniu 
 odc. 22 - serial  
10:10 Jak było? odc. 5, - publicystyczny 
10:50 Flesz historii Magazyn 
11:10 Kryptonim „Muzeum”- Szlak 
 Armii Krajowej odc. 3  
11:30 Wyprawy krzyżowe odc. 2 - serial  
12:25 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
12:55 Sensacje XX wieku odc. 140  
13:30 Sensacje XX wieku odc. 187  
14:00 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 77 - serial 
14:35 Wyprawy krzyżowe odc. 3 - serial  
15:40 Szalom Lejbuszewo odc. 21 
 - reportaż  
16:20 Smoleński lot - dokumentalny 
17:20 Taśmy bezpieki odc. 46 
17:50 Janosik odc. 2 - serial 
18:45 Sensacje XX wieku odc. 118 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 119 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 2, - dokumentalny 
21:35 Pogranicze w ogniu 
 odc. 23 - serial 
22:40 Spór o historię odc. 48 
23:25 Śledczak - dokumentalny 
00:20 Powrót Odysa odc. 9 - serial

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Przygody Mobilków - serial 
09:00 Na zdrowie - poradnikowy  
09:25 Święty na każdy dzień   
09:30 Cud wirującego słońca 
 - animowany 
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Przyroda i ludzie - przyrodniczy 
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy - reportaż  
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 7, - dokumentalny 
13:40 Serce Afryki - dokumentalny 
14:10 Wielkie serce Jack - obyczajowy  
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło”   
16:40 Kapłan pro-life - dokumentalny 
16:50 Kartka z kalendarza - muzyczny  
16:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
17:00 W Solankowej Dolinie - serial 
17:25 Święty na każdy dzień  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Superksięga odc. 6 s. 2, - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Głos Polski - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Fryderyk Chopin 
 i jego muzyka odc. 1 
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Sanktuarium Matki Ubogich 
 w Banneux - dokumentalny  
23:50 Spacer po misji w Gahunga 
 - reportaż

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 703 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 7 
07:20 Na sygnale odc. 33 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama  
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 28 
11:25 Rodzinka.pl odc. 60 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1842 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 113 - serial 
13:55 Mosty Ameryki. Historia Rudolfa 
 Modrzejewskiego odc. 2 - serial 
14:55 Na dobre i na złe 
 odc. 703 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Meandry uczuć odc. 88 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 61 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 34 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1842 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1843 - serial 
20:45 The Good Doctor odc. 18 - serial 
21:40 Zawód: Amerykanin 
 odc. 6 - serial 
22:40 Za marzenia odc. 6 - serial 
23:35 Straszny fi lm 4 - komedia

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 3 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 23 s. 8 kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2226 

10:55 Ukryta prawda odc. 892 - serial  

12:00 Szkoła odc. 544 - serial  

13:00 19+ odc. 245 - serial  

13:30 Szpital odc. 781 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 545 - serial  

16:30 19+ odc. 246 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 893 - serial  

18:00 Szpital odc. 782 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5278 reporterów 

20:10 Doradca smaku 

 odc. 24 s. 8 kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2661 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 147,  

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 17 

22:35 Zróbmy sobie wnuka - komedia  

0:30 Tron: Dziedzictwo - science fi ction

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 659 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 411 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 412 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 14 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 747 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 138 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 784 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2671 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 830 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja  
16:30 Na ratunek 112 odc. 213 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 203 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2672 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 521 - serial 
20:05 Nasz nowy dom odc. 113 
21:10 Przyjaciółki odc. 129 - serial 
22:10 Wyjdź za mnie odc. 4 
23:20 Księżniczka i żołnierz 
 - obyczajowy

22:05 Lucyfer 16:00 Nie igraj z aniołem 11:00 Kobra - oddział 
specjalny 16:20 Chuligan literacki 12:55 Sensacje XX wieku

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

Andy to chemik i wynalazca, który nie najlepiej radzi 
sobie w życiu. Mężczyzna ukrywa problemy przed 
apodyktyczną matką. Pewnego dnia postanawia 
zabrać ją ze sobą w podróż i tym samym pomóc jej 
odzyskać dawną miłość. 

Marek jest utalentowanym fałszerzem dolarów. 
Pewnego dnia kończy się jego dobra passa 
i mężczyzna trafi a do więzienia. Odwiedzają go 
funkcjonariusze służb specjalnych i składają 
kuszącą propozycję.

„Trick”
(2010r.) TV Puls 22:10

„Mama i ja”
(2012r.) TVN7 20:00
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17:55 Leśniczówka

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 223 - serial  
07:15 Komisariat odc. 60 - serial 
07:45 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Ojciec Mateusz odc. 245 - serial  
10:10 Klan odc. 3294  
10:35 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 19 s. 4 - serial  
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy  
12:25 Agropogoda  
12:30 Rok w zagrodzie 
12:45 Amur. Amazonka Azji 
 odc. 3 - serial 
13:50 Elif odc. 224 - serial 
14:45 Korona królów odc. 62 - serial  
15:15 Alarm!   
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:50 Wszystko dla pań odc. 28 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
17:55 Leśniczówka odc. 14 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 15 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 28,  
21:30 Sławomir Big - quiz muzyczny  
22:35 Korzenie odc. 3 - serial 
23:40 Gwiazda - obyczajowy

05:20 Ukryta prawda odc. 200 - serial 

06:25 Szpital odc. 294 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 13 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 1 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 570 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 14 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 468 - serial 

14:55 Szpital odc. 295 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 2 s. 3 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 571 - serial 

20:00 Dary anioła: Miasto kości 

 - fantastyczny 

22:45 Zanim odejdą wody - komedia 

00:45 Strzelec odc. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 60 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 11 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 12 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 10 s. 4 - serial  
09:00 Detektyw Monk 
 odc. 12 s. 6 - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 36 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 37 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 11 s. 4 - serial 
12:00 Detektyw Monk 
 odc. 13 s. 6 - serial 
13:00 Galileo odc. 674  
14:00 Galileo odc. 675  
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 125 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 90 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 91 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 393 - serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 394 - serial  
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 11 - serial  
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 177 - serial  
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 178 - serial  
23:00 Tajemniczy anioł - sensacyjny 
01:00 Sekrety sąsiadów odc. 55 - serial

06:00 To moje życie! odc. 267 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 34 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 72 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 13 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 19 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 14 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 72 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 73 s. 2 - serial 
20:00 Człowiek pies - sensacyjny 
22:00 Maksimum ryzyka - sensacyjny 
00:10 Poszukiwany - sensacyjny

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1261 
08:20 Filmy o fi lmach odc. 1 kulturalny 
08:25 Pierwsze etiudy 
 - krótkometrażowy 
08:45 Filmy o fi lmach odc. 1 kulturalny 
08:50 Każdemu to, czego mu wcale nie 
 trzeba - krótkometrażowy 
09:00 Filmy o fi lmach odc. 1 kulturalny 
09:05 Casting - krótkometrażowy 
09:25 Informacje kulturalne odc. 2626 
09:45 Żółty szalik - obyczajowy 
11:00 Królewskie sny odc. 7 - serial 
12:25 Królewskie sny odc. 8 - serial 
13:50 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1261 
14:15 Chopin i jego Europa 2016 
 - Charles Richard-Hamelin 
 i Andrzej Bauer - koncert 
15:55 Pegaz odc. 68 kulturalny 
17:00 Rekord świata Dramat społeczny 
18:15 Videofan odc. 63 
 - program studyjny 
18:35 Madame Tyson - dokumentalny 
19:40 Informacje kulturalne odc. 2627 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 91 
20:05 Barany. Islandzka opowieść 
 - komediodramat 
21:50 Tygodnik kulturalny 
22:40 Dziennik fi lozofa odc. 114 
22:55 Philippe Jaroussky śpiewa Bacha 
 i Telemanna - koncert 
00:30 Wiek niewinności - melodramat

06:50 Był taki dzień odc. 531 - - felieton 
07:00 Smoleński lot - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 66 
08:35 Cudowny świat przyrody 
 odc. 9 - serial 
09:15 Pogranicze w ogniu 
 odc. 23 - serial  
10:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 3 - serial  
10:45 Podróże z historią odc. 33 
11:20 Taśmy bezpieki odc. 46  
11:55 Nasz generał Franciszek 
 Kamiński - dokumentalny 
12:35 Krajobraz po cudzie - reportaż 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:30 Sensacje XX wieku odc. 118  
14:05 Sensacje XX wieku odc. 119  
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 78 - serial 
15:15 Grecka odyseja Joanny Lumley 
 odc. 3, - dokumentalny 
16:10 Biało-Czerwoni - historie 
 niezwykłe odc. 3 - - reportaż 
16:40 Poświęcając życie prawdzie 
 - dokumentalny  
17:25 Goniec historyczny IPN 
 odc. 1, - publicystyczny 
17:45 Janosik odc. 3 - serial 
18:45 Sensacje XX wieku odc. 172 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 65 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 33 - - reportaż 
20:30 Konwój: bitwa o Atlantyk 
 odc. 4 - serial 
21:30 Pogranicze w ogniu 
 odc. 24 - serial 
22:45 Szerokie tory odc. 77 
23:25 Fritz Bauer. Sam pośród swoich 
 - dokumentalny 
00:30 Powrót Odysa odc. 11 - serial

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
Ewangelii dnia   
08:45 Superksięga odc. 6 s. 2, - serial  
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat Magazyn  
09:35 Święty na każdy dzień   
09:45 Duc in altum   
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 2 - serial 
11:50 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial  
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Prawdziwie spadła z nieba 
 - dokumentalny 
13:20 Święty na każdy dzień   
13:25 Kartka z kalendarza - muzyczny  
13:30 Ewangelia nasz biznesplan 
 - dokumentalny 
14:05 Święty Paweł i pierwsze Kościoły 
 - dokumentalny 
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 Wiadomości 
16:10 Siódmy sakrament  
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial  
17:00 Fundusze Europejskie - dostępne 
 dla wszystkich odc. 1  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Westerplatte młodych   
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Głos serca odc. 9 - serial 

06:00 Za marzenia odc. 6 - serial 
06:50 Anna Dymna - spotkajmy się 
 - dyskusja 
07:20 Na sygnale odc. 34 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama  
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 29 
11:25 Rodzinka.pl odc. 61 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1843 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 114 - serial 
14:00 Coś dla Ciebie 
 odc. 145, - publicystyczny 
14:25 Zakupy pod kontrolą 
 odc. 3 poradnikowy 
15:00 Za marzenia odc. 6 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:15 Meandry uczuć odc. 89 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 62 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 35 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1843 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1844 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 97 s. 8 - serial 
21:40 Rodzinka.pl odc. 231 - serial 
22:15 Krąg podejrzanych odc. 6 - serial 
23:40 Zawód: Amerykanin 
 odc. 6 - serial 
00:40 Barbershop II: Z powrotem 
 w interesie - komedia

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 3 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 24 s. 8 kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2227 

10:55 Ukryta prawda odc. 893 - serial  

12:00 Szkoła odc. 545 - serial  

13:00 19+ odc. 246 - serial  

13:30 Szpital odc. 782 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 546 - serial  

16:30 19+ odc. 247 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 894 - serial  

18:00 Szpital odc. 783 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5279 reporterów 

20:00 Łowca czarownic - przygodowy  

22:25 Nienarodzony - horror  

00:10 Kuba Wojewódzki odc. 8 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 660 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 413 - serial 
09:30 SuperPies odc. 6 poradnikowy  
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 15 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 748 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 139 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 785 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2672 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 831 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja  
16:30 Na ratunek 112 odc. 214 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 204 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2673 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 522 - serial 
20:05 Dancing with the Stars. Taniec 
 z gwiazdami odc. 79,  
22:10 Star Trek: W nieznane 
 - science fi ction 
00:55 Droga bez powrotu VI: Hotel 
 na uboczu - horror

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

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

- boso przez świat

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

Danny od 4. roku życia był wychowywany przez 
gangstera, który traktował go jak psa i szkolił na 
mordercę. Jego życie zmienia się dopiero wtedy, 
gdy Danny poznaje niewidomego stroiciela 
fortepianów.

Podczas wojny między ludźmi a zastępami czarownic 
męstwo i poświęcenie łowców czarownic sprawiają, 
że udaje się uchronić świat przed zagładą. Jeden 
z nich, Kaulder, zabija królową, która rzuca na niego 
klątwę nieśmiertelności.

„Łowca czarownic”
(2015r.) TVN 20:00

„Człowiek pies”
(2005r.) TV Puls 20:00
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20:20 Komisarz Alex

05:55 Sprawa dla reportera Cykl 
 - reportaży  
06:55 Weterynarze z sercem 
 odc. 35 - serial  
07:25 Pełnosprawni - sportowy 
07:50 Rok w ogrodzie - poradnikowy 
08:10 Rok w ogrodzie extra 
 - poradnikowy 
08:35 Jaka to melodia?   
09:10 Studio Raban odc. 25 
09:35 Rodzinny ekspres 
 odc. 28 poradnikowy 
10:00 Zakochaj się w Polsce odc. 64 
10:30 Spis treści Magazyn 
10:40 Trzecia połowa odc. 4 - serial 
11:40 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 28,  
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 6 - serial  
13:30 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 179 kulinarny 
14:05 Ojciec Mateusz odc. 245 - serial  
15:05 Wojenne dziewczyny 
 odc. 17 - serial  
15:55 Korona królów odc. 59 - serial  
16:25 Korona królów odc. 60 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
17:55 Od Opola do Opola  
18:55 Orły Nawałki - sportowy 
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:10 Sport 
20:20 Komisarz Alex odc. 137 - serial 
21:20 Igrzyska śmierci: Kosogłos. 
 Część I - sensacyjny  
23:20 Spis treści Magazyn 
23:35 Kovak Box - thriller

05:50 Ukryta prawda 

 odc. 201 s. 16 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy  

08:55 Przyjaciele odc. 23 - serial 

09:25 Przepis na życie 

 odc. 11 s. 2 - serial 

10:25 Przepis na życie 

 odc. 12 s. 2 - serial 

11:20 Przepis na życie 

 odc. 13 s. 2 - serial 

12:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 - serial 

13:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 - serial 

14:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 - serial 

15:15 Lizzie McGuire - komedia 

17:15 Street Dance II - fi lm muzyczny 

19:00 Pamiętnik - melodramat 

21:35 Pierwsza piątka - komedia 

23:50 Mucha - horror 

01:55 Wybrana odc. 9 

02:55 Moc magii odc. 98

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 23, - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 24, - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 25, - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 26, - serial 
08:05 Tom i Jerry odc. 2, - serial 
08:35 Tom i Jerry odc. 3, - serial 
09:00 Tom i Jerry Show - serial 
09:30 Pieska Gwiazdka - komedia 
11:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 390 - serial  
12:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 391 - serial  
13:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 392 - serial  
14:05 STOP Drogówka 
 odc. 174 policyjny 
15:05 Pegaz kontra chimera 
 - fantastyczny  
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 393 - serial  
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 394 - serial  
19:00 Galileo odc. 676 
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 12 - serial  
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 179 - serial  
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 180 - serial  
23:05 Martwa dziewczyna - horror 
01:10 STOP Drogówka 
 odc. 174 policyjny

06:00 Skorpion odc. 4 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 54 s. 3 

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 16 - serial 

08:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 17 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 69 s. 2 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 70 s. 2 - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 71 s. 2 - serial 

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 72 s. 2 - serial 

13:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 73 s. 2 - serial 

14:40 Najśmieszniejsi odc. 6 - kabaret 

15:35 Bibliotekarz: tajemnica włóczni 

 odc. 1, - przygodowy 

17:30 Król Artur - przygodowy 

20:00 Kroniki Riddicka - science fi ction 

22:20 Doom - science fi ction 

00:30 Kariera Nikosia Dyzmy - komedia

08:00 Szaleństwa panny Ewy 

 odc. 3 - serial 

09:10 15. Krajowy Festiwal Piosenki 

 Polskiej Opole ‘77 - koncert 

10:40 Odyseja fi lmowa odc. 7 - serial 

11:55 Narzeczona Frankensteina 

 - horror 

13:15 Informacje kulturalne 

13:35 Pułkownik Kwiatkowski 

 - komediodramat 

15:55 Wydarzenie aktualne - reportaż 

16:30 Wstęp do fi lmu odc. 77 

16:35 Skradzione pocałunki 

 - komedia romantyczna 

18:15 Dranie w kinie odc. 24 

18:50 Peace ‘n’ Pop odc. 1 - serial 

20:00 Władcy wojny - dramat wojenny 

22:10 Wacken Open Air 2015 

 - A Tribute to Judas Priest 

 - koncert 

23:20 Palimpsest - thriller 

00:55 Władcy wojny - dramat wojenny

06:50 Był taki dzień odc. 532 - felieton 
07:00 Bunt Janion - dokumentalny 
08:05 Dziedzictwo regionów 
 odc. 6 - krajoznawczy 
08:25 Podwodna Polska 
 odc. 14 - reportaż 
08:50 Żegnaj, Rockefeller 
 odc. 13 - serial 
09:25 Do przerwy 0:1 odc. 1 - serial 
09:55 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 173 kulinarny 
10:35 Grecka odyseja Joanny Lumley 
 odc. 4, - dokumentalny 
11:35 Najmłodsi mieszkańcy plaży 
 odc. 2 - przyrodniczy 
12:35 Planeta dinozaurów odc. 3 - serial 
13:35 Szerokie tory odc. 77  
14:15 Wielka gra odc. 76,  
15:10 Spór o historię odc. 174 
15:45 Dr Esperanto - dokumentalny 
16:20 Ignacy Paderewski - zarys 
 biografi i odc. 2, - dokumentalny 
16:55 Wiktoria odc. 7 s. 1 - serial 
17:50 Wiktoria odc. 8 s. 1 - serial 
18:50 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 2, - dokumentalny 
19:55 Było, nie minęło - ekstra odc. 7 
20:35 Ekstradycja odc. 9 s. 2 - serial 
21:40 Dyktator: Zajęcie dla wariatów 
 - dokumentalny 
22:50 Dwa życia Rotmistrza 
 Majchrowskiego - dokumentalny 
23:45 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 2 - serial 
01:50 Generał Nil  - biografi czny

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Westerplatte młodych   
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień   
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 Kropelka radości - dla dzieci  
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
12:50 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 7 - serial 
13:20 Siódmy sakrament   
13:45 Ocalić od zapomnienia Cykl 
 - reportaży  
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Głos serca odc. 9 - serial  
14:40 Fatima - znak nadziei - reportaż 
15:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
15:30 Wierzę w Boga   
15:45 Spotkania z ekologią 
 odc. 13 ekologiczny  
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Próba wiary odc. 2 - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza   
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
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 Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Podróż Jessiki - dramat  
23:25 Święty na każdy dzień 

06:20 Na sygnale odc. 185 - serial 
06:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1840 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1841 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4634  
10:55 M jak miłość odc. 1364 - serial 
11:55 M jak miłość odc. 1365 - serial 
12:50 Bake off - Ale ciacho! odc. 6,  
14:00 Familiada  
14:35 Koło fortuny  
15:20 Program kabaretowy - kabaret 
16:20 Rodzinka.pl odc. 231 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę  
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 97 s. 8 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
 - felieton 
18:40 Postaw na milion  
19:35 Lajk! odc. 14 
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka odc. 19,  
20:05 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 132- quiz 
21:35 Riviera odc. 5 - serial 
22:25 Rodzinka.pl odc. 231 - serial 
23:00 The Good Doctor odc. 18 - serial 
23:50 Ludzik, czyli One Man 
 Show odc. 5,  
00:20 Creed: Narodziny legendy 
 - dramat

05:45 Mango - Telezakupy  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1066 

11:00 Na Wspólnej odc. 2658 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2659 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2660 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2661 - serial  

12:50 Ugotowani odc. 6 s. 13  

13:50 Agent - gwiazdy odc. 8 s. 3  

14:50 MasterChef Junior odc. 5 s. 3,   

16:25 Efekt domina odc. 5 s. 5  

16:55 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 17  

17:55 Tu się gotuje! 

 odc. 5 s. 2 kulinarny 

18:00 36,6 °C odc. 8 s. 3 poradnikowy 

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5280 reporterów 

20:00 Hipnoza odc. 6,   

21:05 Millerowie - komedia 

23:30 Dziewczyna z tatuażem 

 - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:30 Aladyn - animowany 

09:15 My3 odc. 38- dla dzieci 

 i młodzieży 

09:45 My3 odc. 37- dla dzieci 

 i młodzieży 

10:15 Ewa gotuje odc. 329 kulinarny 

10:55 Nasz nowy dom odc. 74 

11:55 Wyjdź za mnie odc. 4  

12:55 Top chef odc. 74  

14:25 Umów się ze mną. Take me out 

 odc. 6- show  

15:45 Kabaret na żywo odc. 36 

 - kabaret  

17:45 SuperPies odc. 7 poradnikowy 

18:20 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 64 dokumentalna 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 38 - serial 

20:05 Konfrontacja Sztuk Walki 43 we 

 Wrocławiu MMA  

00:05 Pogrzebany - thriller

08:55 Przyjaciele 14:05 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw

08:00 Szaleństwa panny 
Ewy

09:55 Okrasa łamie 
przepisy

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

Dziennikarz Mikael Blomkvist przyjmuje prywatne 
zlecenie. Zamożny przemysłowiec zleca mu 
wyjaśnienie ponurej tajemnicy rodzinnej. Pomaga 
mu Lisbeth, dziewczyna skrywająca mroczną 
przeszłość.

Po latach służby pod wodzą Rzymian rycerze 
Artura mają wrócić do domów, ale zwierzchnicy 
zlecają im ostatnie zadanie. Muszą wyprowadzić 
rodzinę cesarskiego dostojnika z terenów zajętych 
przez Sasów.

„Król Artur”
(2004r.) TV Puls 17:30

„Dziewczyna z tatuażem”
(2011r.) TVN 23:30



Niedziela, 15 kwietnia 2018

05:40 Klan

05:40 Klan odc. 3294  
06:05 Słownik polsko@polski  
06:35 Wojskopolskie.pl odc. 6 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach  
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Ziarno odc. 657 
09:45 Gen innowacyjności Magazyn 
10:00 Weterynarze z sercem 
 odc. 36 - serial 
10:40 Leśniczówka odc. 14 - serial  
11:05 Leśniczówka odc. 15 - serial  
11:35 Spotkanie ze świętym odc. 1 
11:50 Między ziemią a niebem   
12:00 Regina Coeli  
12:15 Między ziemią a niebem   
12:55 Z pamięci - publicystyczny 
13:05 Błękitna Planeta II 
 odc. 1 - serial 
14:05 Sonda II odc. 79 
14:35 Program rozrywkowy  
15:05 Komisarz Alex odc. 137 - serial  
15:55 Korona królów odc. 61 - serial  
16:25 Korona królów odc. 62 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:30 Sławomir Big - quiz muzyczny  
18:40 Jaka to melodia?  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 18 - serial 
21:05 Wesele w Sorrento 
 - komedia romantyczna 
23:10 Od Opola do Opola  
00:00 Z pamięci - publicystyczny

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 25, - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 26, - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 27, - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 28, - serial 

08:05 Tom i Jerry odc. 3, - serial 

08:35 Tom i Jerry odc. 4, - serial 

09:00 Buddy, pies na gole - komedia 

10:40 Galileo odc. 675  

11:50 Galileo odc. 676  

12:50 Aladyn i Lampa Śmierci 

 - przygodowy 

14:45 Przyjaciel gangstera 

 - komedia kryminalna 

16:35 Uciekająca panna młoda 

 - komedia 

19:00 Galileo odc. 677 

20:00 Skazany na piekło - thriller 

22:05 Gatunek - science fi ction 

00:15 Odkupienie - thriller

06:00 Skorpion odc. 5 s. 2 - serial 

06:55 Przygody Merlina 

 odc. 10 s. 2 - serial 

07:50 Najśmieszniejsi odc. 6 - kabaret 

08:50 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 3 s. 5 - serial 

09:30 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 4 s. 5 - serial 

10:15 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 2 

10:50 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 6 

11:30 Bibliotekarz: tajemnica włóczni 

 odc. 1, - przygodowy 

13:25 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

14:40 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

15:50 Aniołki Charliego: zawrotna 

 szybkość - sensacyjny 

18:00 Blondynka w koszarach - komedia 

20:00 W obronie własnej - sensacyjny 

22:00 Koliber - sensacyjny 

00:00 Uwikłana odc. 6 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 1 s. 2 

09:05 Olivier Messiaen - Muzyka wiary 

 - muzyczny 

10:30 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 232, - publicystyczny 

11:00 Frank - komediodramat 

12:55 Chuligan literacki 

 odc. 74, - publicystyczny 

13:30 Nienasyceni 

 odc. 37, - publicystyczny 

14:00 Porgy i Bess Opera 

16:55 Rzecz Polska odc. 7 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 526 kulturalny 

18:10 Czterdziestolatek 

 odc. 7 - serial 

19:15 Za ścianą - dramat 

20:25 Jesteś Bogiem  - biografi czny 

22:35 Scena alternatywna 

 odc. 56, - muzyczny 

23:10 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 232, - publicystyczny  

23:45 Nieobecność - dokumentalny 

01:05 Marcus Miller Plays Baloise 

 Session - koncert

06:50 Był taki dzień odc. 533 - - felieton 

06:55 Moi Rollingstonsi - dokumentalny 

08:05 Święta z sąsiedztwa. Joanna 

 Beretta Molla - dokumentalny 

09:15 Siedlisko odc. 4 - serial 

10:10 Okrasa łamie przepisy 

 odc. 139 kulinarny 

10:40 Grecka odyseja Joanny Lumley 

 odc. 3, - dokumentalny  

11:45 Grecka odyseja Joanny Lumley 

 odc. 4, - dokumentalny  

12:45 Olbrzymy z epoki lodowcowej 

 odc. 3 - serial 

13:50 Szerokie tory odc. 81 

14:25 Szczęśliwa 13 

15:50 Wielka gra odc. 77,  

16:40 Pre mortem - krótkometrażowy 

17:15 Ex libris Magazyn 

17:45 U Pana Boga w ogródku 

 odc. 1 - serial 

18:40 Konwój: bitwa o Atlantyk 

 odc. 4 - serial  

19:45 Generał Nil  - biografi czny  

21:55 Wielki test o Jasnej Górze 

 odc. 46- quiz 

23:25 Wiktoria odc. 8 s. 1 - serial  

00:20 Struktura kryształu - obyczajowy

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień   
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 - dla dzieci  
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza   
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
10:40 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 1 - serial 
11:25 Kolumb - wyprawa na koniec 
 świata - animowany 
11:55 Kartka z kalendarza - muzyczny  
12:00 Regina Coeli z Ojcem 
 świętym Franciszkiem  
12:20 Wieś - to też Polska - rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:10 Ewangelia wg św. Jana 
 odc. 1 - biblijny 
15:55 Święty na każdy dzień   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 - koncert życzeń - muzyczny  
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Retrospekcja - publicystyczny  
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
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 Wiadomości 
21:40 Cuda Jezusa odc. 3 - serial 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
23:30 Apostoł Łaski - reportaż

06:05 Słowo na niedzielę  
06:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1842 - serial 
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1843 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1844 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4638  
10:40 Podwodna planeta 
 odc. 3 - serial 
11:40 Makłowicz w podróży 
 odc. 150 kulinarny 
12:20 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 132- quiz 
13:45 Kocham Cię, Polsko! - kulisy po 
 odcinku odc. 7 - felieton 
14:00 Familiada  
14:35 Koło fortuny  
15:20 Bake off - Ale ciacho! odc. 39,  
16:20 Bake off - Ale przepis 
 odc. 39 kulinarny 
16:35 Na sygnale odc. 186 - serial 
17:05 Na dobre i na złe 
 odc. 703 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:35 Za marzenia odc. 6 - serial 
19:30 Zakupy pod kontrolą 
 odc. 4 poradnikowy 
20:05 Creed: Narodziny legendy 
 - dramat 
22:25 Rider Jack - komedia 
00:05 Mocna kawa wcale nie jest 
 taka zła - obyczajowy

05:45 Mango - Telezakupy  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1067 

11:00 Efekt domina 

 odc. 6 s. 5  

11:30 Co za tydzień 

 odc. 845 

11:55 Iron Majdan odc. 5,   

12:55 Diagnoza odc. 8 s. 2 - serial  

13:55 Druga szansa 

 odc. 5 s. 5 - serial  

14:55 Hipnoza odc. 6,   

16:00 Dobry dinozaur - animowany 

18:00 Ugotowani 

 odc. 7 s. 13  

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5281 reporterów 

20:00 MasterChef Junior 

 odc. 6 s. 3,   

21:30 Thor: Mroczny świat - 

przygodowy 

23:50 Łowca czarownic - przygodowy

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 41, - serial 

08:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 42, - serial 

08:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 43, - serial 

09:10 Mała syrenka - animowany 

10:55 Fałszywa dwunastka - komedia 

13:20 Fistaszki - wersja kinowa 

 - animowany 

15:10 Star Trek: W nieznane 

 - science fi ction 

17:45 Nasz nowy dom odc. 113 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Państwo w państwie 

 - publicystyczny 

20:00 W rytmie serca odc. 21 - serial 

21:05 Kabaret na żywo 

 odc. 37 - kabaret 

23:10 The Story of My Life. Historia 

 naszego życia odc. 5  

00:10 Lawstorant - komedia

05:50 Ukryta prawda odc. 202 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy  

08:55 Przyjaciele 

 odc. 24 - serial 

09:25 Przyjaciele 

 odc. 25 - serial 

09:55 Przepis na życie 

 odc. 1 s. 3 - serial 

10:55 Przepis na życie 

 odc. 2 s. 3 - serial 

11:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 - serial 

12:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 - serial 

13:55 Hobbit: Pustkowie Smauga 

 - fantastyczny 

17:15 Bliźniaczki na boisku - komedia 

19:00 Lucyfer odc. 7 s. 2 - serial 

20:00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 

 - fantastyczny 

23:05 Strzelec odc. 3 - serial 

00:05 Parker - sensacyjny

10:55 Przepis na życie 19:00 Galileo

09:30 Co ludzie powiedzą? 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:15 Siedlisko

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

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

Kontynuacja losów Thora, który musi ocalić 
wszechświat przed Malekithem. Gdy okazuje się, 
że władca ciemności powraca, Thor wyrusza 
w niebezpieczną podróż, w czasie której znowu 
spotyka Jane Foster.

„Thor: Mroczny świat”
(2013r.) TVN 21:30

„Mała syrenka”
(1989r.) Polsat 09:40
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13:45 Elif

06:30 Elif odc. 224 - serial  
07:20 Komisariat odc. 61 - serial 
07:45 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny - 
publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:30 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 6 - serial  
10:35 Jeden z dziesięciu  
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 52 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy  
12:20 Agropogoda Pogoda 
12:25 To się opłaca Magazyn 
12:40 Błękitna Planeta II odc. 1 - serial  
13:45 Elif odc. 225 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 179 kulinarny 
15:15 Alarm!   
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Leśniczówka odc. 14 - serial  
16:15 Leśniczówka odc. 15 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3295 
18:30 Korona królów odc. 63 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:35 Krawiec Spektakl teatralny 
22:00 Warto rozmawiać 
 - publicystyczny  
23:05 Tora i miecz - dokumentalny

05:20 Ukryta prawda odc. 203 - serial 

06:25 Szpital odc. 295 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 14 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 2 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 571 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 15 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 469 - serial 

14:55 Szpital odc. 296 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 3 s. 3 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 572 - serial 

20:00 Incydent - thriller 

22:00 The Dog: Historia prawdziwa 

  dokumentalny 

00:15 Mucha - horror 

02:20 Moc magii odc. 100

06:00 Detektywi w akcji odc. 61 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 12 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 13 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 11 s. 4 - serial  
09:00 Detektyw Monk 
 odc. 13 s. 6 - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 38 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 39 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 12 s. 4 - serial 
12:00 Detektyw Monk 
 odc. 14 s. 6 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 126 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 89 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 127 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 92 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 93 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 394 - serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 395 - serial  
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 181 - serial  
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 4 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 5 - serial 
22:00 Galileo odc. 676  
23:00 Galileo odc. 677  
00:15 Operacja Delta Force 
 - sensacyjny

06:00 To moje życie! odc. 268 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 35 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 73 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 14 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 19 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 20 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 15 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 73 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 74 s. 2 - serial 
20:00 Maksimum ryzyka - sensacyjny 
22:00 Kroniki Riddicka - science fi ction 
00:20 Doom - science fi ction 
02:45 Taki jest świat Magazyn

08:00 Studio Kultura - rozmowy
08:15 Rzecz Polska odc. 7 
08:35 Rekord świata Dramat społeczny 
09:55 Ciuciubabka - obyczajowy 
11:00 Zmiennicy odc. 1 - serial 
12:15 Zmiennicy odc. 2 - serial 
13:20 Studio Kultura - rozmowy
13:40 Polowanie na muchy 
 - obyczajowy 
15:35 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 526 kulturalny 
16:30 Handlarz cudów - psychologiczny 
18:25 Za młodzi na śmierć 
 odc. 3 - serial 
19:20 Rzecz Polska odc. 7 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Blok. Sztuki wizualne odc. 1 
21:00 Daniel - krótkometrażowy 
21:35 Sztuka odc. 3 kulturalny 
21:40 Ceramika iłżecka 
 - krótkometrażowy 
21:50 Radość życia - krótkometrażowy 
21:55 Sztuka odc. 3 kulturalny 
21:57 Somnambulicy 
 - krótkometrażowy 
22:05 Głosy - krótkometrażowy 
22:10 Sztuka odc. 3 kulturalny 
22:13 Kwadrat - krótkometrażowy 
22:15 Rynek - animowany 
22:30 Którędy po sztukę 
 odc. 50, - publicystyczny 
22:35 Videofan odc. 76
22:55 Dziennik fi lozofa odc. 115 
23:15 Performer  - biografi czny 
00:25 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 534 - felieton 
07:00 Poświęcając życie prawdzie 
 - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 67 
08:35 Ukryte skarby odc. 31  - reportaż 
09:10 Pogranicze w ogniu 
 odc. 24 - serial  
10:20 - dokumentalny - dokumentalny 
11:20 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 33 - reportaż 
11:50 Drzazgi - komediodramat 
13:50 Sensacje XX wieku odc. 172  
14:25 Sensacje XX wieku odc. 65  
14:55 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 93 - serial 
15:25 Spór o historię odc. 99 
16:00 Planeta dinozaurów odc. 3 - serial 
17:05 Ex libris Magazyn 
17:30 Flesz historii Magazyn 
17:55 Janosik odc. 4 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 38 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 39 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Szalona miłość - Rosjanie i Putin 
 - dokumentalny 
21:30 Sława i chwała odc. 1 - serial 
22:40 Sen o Warszawie - dokumentalny 
00:40 Fotograf Solidarności 
 - dokumentalny 
01:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 67

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Wieś - to też Polska - rolniczy  
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial  
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Kapłan pro-life - dokumentalny 
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień   
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Benedykt XVI - skromny 
 pracownik Winnicy Pańskiej 
 - dokumentalny 
13:10 20 lat dla świata Cykl - reportaży 
13:20 - koncert życzeń - muzyczny  
14:10 Katyń 1940 - pamiętamy 
 - dokumentalny 
15:25 Ogrody papieskie - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Sanktuaria polskie Cykl 
 - reportaży  
16:30 Zew natury - reportaż  
16:55 Świadkowie - serial  
17:25 Gotowi, do biegu, start odc. 2,   
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
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 Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 69 - serial  

05:30 Koło fortuny  
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 97 s. 8 - serial 
07:00 Coś dla Ciebie 
 odc. 135, - publicystyczny 
07:20 Na sygnale odc. 35 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:25 Rodzinka.pl odc. 62 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1844 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 115 - serial 
14:00 Podwodna planeta odc. 3 - serial 
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 97 s. 8 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:15 Meandry uczuć odc. 90 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 63 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 36 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1844 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1845 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 32 - felieton 
20:50 M jak miłość odc. 1366 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:50 Za marzenia odc. 7 - serial 
22:50 Zaginiona odc. 6 - serial 
23:50 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 285 s. 14 - serial 
00:45 O mnie się nie martw 
 odc. 97 s. 8 - serial

05:40 Uwaga! odc. 5281 reporterów  
06:15 Mango - Telezakupy  
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 7 s. 2 poradnikowy 
07:55 Akademia ogrodnika 
 odc. 7 poradnikowy 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2228 
10:55 Tu się gotuje! 
 odc. 5 s. 2 kulinarny  
11:00 Ukryta prawda odc. 894 - serial  
12:00 Szkoła odc. 546 - serial  
13:00 19+ odc. 247 - serial  
13:30 Szpital odc. 783 - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 12 
15:30 Szkoła odc. 547 - serial  
16:30 19+ odc. 248 - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 895 - serial  
18:00 Szpital odc. 784 - serial  
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:50 Uwaga! odc. 5282 reporterów 
20:10 Doradca smaku 
 odc. 25 s. 8 kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2662 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 148,  
21:30 Druga szansa odc. 6 s. 5 - serial  
22:30 Iron Majdan odc. 6,   
23:30 Thor: Mroczny świat 
 - przygodowy  
01:50 Co za tydzień odc. 845

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 661 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 415 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy
  odc. 416 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 16 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 749 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 140 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 786 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2673 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 832 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja  
16:30 Na ratunek 112 odc. 215 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 205 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2674 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 523 - serial 
20:05 Szklana pułapka 5 - sensacyjny  
22:10 Blitz - kryminalny 
00:30 Więzień labiryntu - science fi ction

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

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

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

Nowojorski policjant John McClane otrzymuje 
wiadomość, że jego syn Jack, z którym od lat nie 
miał kontaktu, przebywa w moskiewskim więzieniu. 
John bez wahania wyrusza do Rosji. Na miejscu 
okazuje się, że chłopak jest agentem CIA, biorącym 
udział w tajnej misji.

Armia okrutnych Nekromongerów najeżdża 
galaktykę. Wojownicy podbijają planetę za planetą. 
Jedyną istotą, która może im się przeciwstawić, jest 
awanturnik i ścigany zbieg Riddick.

„Kroniki Riddicka”
(2004r.) TV Puls 22:00

„Szklana Pułapka 5”
(2013r.) Polsat 20:05
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14:45 Korona królów

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 225 - serial  
07:20 Komisariat odc. 62 - serial 
07:45 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 28,   
10:10 Klan odc. 3295  
10:35 Jeden z dziesięciu  
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 53 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy  
12:20 Agropogoda Pogoda 
12:25 To się opłaca Magazyn 
12:45 Stjepan i Malena - stary człowiek 
 i bocian - dokumentalny 
13:45 Elif odc. 226 - serial 
14:45 Korona królów odc. 63 - serial  
15:15 Alarm!   
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:50 Wszystko dla pań odc. 29 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3296 
18:30 Korona królów odc. 64 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:30 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 5 - serial 
21:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 7 - serial 
22:35 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 5 - serial 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1128 - serial 

06:25 Szpital odc. 296 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 15 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 3 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 572 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 16 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 470 - serial 

14:55 Szpital odc. 297 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 4 s. 3 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 573 - serial 

20:00 Parker - sensacyjny 

22:35 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 

 - fantastyczny 

01:30 American - horror Story: Asylum 

 odc. 7 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 70 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 13 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 14 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 12 s. 4 - serial  
09:00 Detektyw Monk 
 odc. 14 s. 6 - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 40 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 41 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 13 s. 4 - serial 
12:00 Detektyw Monk 
 odc. 15 s. 6 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 128 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 90 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 129 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 94 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 95 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 395 - serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 396 - serial  
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 182 - serial  
21:00 Krwawy okręt - horror 
22:50 Święci z Bostonu - dramat 
01:05 STOP Drogówka 
 odc. 174 policyjny

06:00 To moje życie! odc. 269 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 36 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 74 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 15 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 20 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 21 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 74 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 75 s. 2 - serial 
20:00 Koliber - sensacyjny 
22:00 W obronie własnej - sensacyjny 
00:00 Wikingowie odc. 7 s. 4 - serial

08:00 Studio Kultura - rozmowy  

08:10 Wydarzenie aktualne - reportaż 

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Handlarz cudów - psychologiczny  

11:00 Zmiennicy odc. 3 - serial 

12:10 Zmiennicy odc. 4 - serial 

13:15 Studio Kultura - rozmowy 

13:35 Siódmy pokój  - biografi czny 

15:35 Przejście podziemne  

16:10 Tygodnik kulturalny 

17:00 Dyrygent - dramat 

18:50 Fugazi - centrum wszechświata 

 - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne

20:00 Rachela Spektakl teatralny 

21:00 Dezerterzy odc. 76 

 - publicystyczny 

21:30 Dziennik fi lozofa odc. 116 

21:45 Prawie jak matka 

 - komediodramat 

23:45 Młoda i piękna - dramat 

01:25 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 535 - - felieton 
07:00 Katyń. Prawda i kłamstwo 
 o zbrodni - dokumentalny 
07:55 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 68 
08:30 Ukryte skarby odc. 30 - - reportaż 
09:05 Sława i chwała odc. 1 - serial  
10:10 Najmłodsi mieszkańcy plaży 
 - przyrodniczy 
11:05 Goniec historyczny IPN 
 odc. 1, - publicystyczny  
11:25 Biało-Czerwoni - historie 
 niezwykłe odc. 4 - - reportaż 
11:55 - dokumentalny - dokumentalny 
13:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:30 Sensacje XX wieku odc. 38  
14:00 Sensacje XX wieku odc. 39  
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 94 - serial 
15:25 Olbrzymy z epoki lodowcowej 
 odc. 3 - serial  
16:30 Legenda 27. Wołyńskiej Dywizji 
 Piechoty AK - dokumentalny 
17:25 Kryptonim „Muzeum”- Szlak Armii 
 Krajowej odc. 4 
17:45 Janosik odc. 5 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 41 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 40 
19:55 Jak było? odc. 6, - publicystyczny 
20:35 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
21:05 Klub profesora Tutki odc. 4 - serial 
21:25 Sława i chwała odc. 2 - serial 
22:35 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 6 - serial 
23:40 Drzazgi - komediodramat  
01:40 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 68

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial  
09:55 Kartka z kalendarza - muzyczny  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
10:45 Zew natury - reportaż  
11:05 Mocni w wierze   
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Młodzi Światu Cykl - reportaży 
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Mediolan - święto świadectw - 
 Benedykt XVI z rodzinami 
 - koncert 
13:35 Młodość też potrafi  
 - dokumentalny 
14:00 Filmowe życiorysy Cykl 
 - reportaży 
15:25 Odwaga wiary - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Jestem mamą Poradnik  
16:30 Kalejdoskop młodych   
16:50 Express studencki Magazyn  
17:00 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
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 Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny 

05:30 Koło fortuny  
06:05 M jak miłość odc. 1366 - serial 
07:00 Program ekumeniczny  
07:20 Na sygnale odc. 36 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:25 Rodzinka.pl odc. 63 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1845 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 116 - serial 
14:00 Sekrety niemowlaków 
 - dokumentalny 
14:55 M jak miłość odc. 1366 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:15 Meandry uczuć odc. 91 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 64 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 37 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1845 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1846 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” i 
 „Na sygnale” odc. 7 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1367 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
 Magazyn publicystyczny  
22:55 Butelka czy kieliszek? 
 Czy można pić „na zdrowie”? 
 - dokumentalny 
00:00 Zaginiona odc. 6 - serial

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 3 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 25 s. 8 kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2229 

10:55 Ukryta prawda odc. 895 - serial  

12:00 Szkoła odc. 547 - serial  

13:00 19+ odc. 248 - serial  

13:30 Szpital odc. 784 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 548 - serial  

16:30 19+ odc. 249 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 896 - serial  

18:00 Szpital odc. 785 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5283 reporterów 

20:10 Doradca smaku 

 odc. 26 s. 8 kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2663 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 149,  

21:30 Diagnoza odc. 9 s. 2 - serial  

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 9 s. 12 

23:30 Superwizjer odc. 1127 reporterów 

00:05 Tu się gotuje! 

 odc. 5 s. 2 kulinarny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 662 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 418 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 420 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 17 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 750 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 141 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 787 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2674 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 833 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja  
16:30 Na ratunek 112 odc. 216 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 206 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2675 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 524 - serial 
20:10 Więzień labiryntu - science fi ction 
22:40 Sabotaż - sensacyjny 
01:00 Belle - dramat

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

16:55 Na wariackich 
papierach 16:10 Tygodnik kulturalny 07:55 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

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

Thomas budzi się w środku ogromnego labiryntu. 
Podobnie jak pozostali uwięzieni w Strefi e nie pamięta 
niczego z dotychczasowego życia. Razem z innymi 
szuka sposobu ucieczki.

Jeden z najlepszych złodziei na świecie, Parker, pada 
ofi arą zdrady. Niebawem podejmuje plan zemsty na 
nielojalnych przyjaciołach. Jako bogaty Teksańczyk 
łączy siły z piękną agentką nieruchomości.

„Parker”
(2013r.) TVN 7 20:00

„Więzień labiryntu”
(2014r.) Polsat 20:10
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18:00 Klan

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 226 - serial  
07:20 Komisariat odc. 63 - serial 
07:45 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 18 - serial  
10:10 Klan odc. 3296  
10:35 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 20 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy  
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 24 godziny na arenie walki 
 wielkich kotów - dokumentalny 
13:45 Elif odc. 227 - serial 
14:45 Korona królów odc. 64 - serial  
15:15 Alarm!   
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:50 Wszystko dla pań odc. 30 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3297 
18:30 Korona królów odc. 65 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:08 Sport 
20:10 Trzecia połowa odc. 5 - serial 
20:35 Wielki test o podatkach Quiz  
22:10 Ocaleni odc. 5 
23:05 Orły Nawałki - sportowy 
23:45 Czego nie mogliśmy wykrzyczeć 
 - dokumentalny 
00:45 Colette - dramat wojenny

05:20 Ukryta prawda odc. 204 - serial 

06:25 Szpital odc. 297 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 16 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 4 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 573 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 17 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 471 - serial 

14:55 Szpital odc. 298 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 5 s. 3 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 4 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 574 - serial 

20:00 Podejrzani - thriller 

22:15 Mentalista odc. 10 s. 7 - serial 

23:15 Stosunki międzymiastowe 

 - komedia romantyczna 

01:30 Moc magii odc. 102

06:00 Detektywi w akcji odc. 71 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 14 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 15 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 13 s. 4 - serial  

09:00 Detektyw Monk 

 odc. 15 s. 6 - serial  

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 42 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 43 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 14 s. 4 - serial 

12:00 Detektyw Monk 

 odc. 16 s. 6 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 130 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 91 policyjny 

15:00 Detektywi w akcji odc. 131 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 96 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 97 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 396 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 397 - serial  

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 183 - serial  

21:00 Podwójna tożsamość 

 - sensacyjny 

23:05 Eksperyment SS - horror 

01:00 Anthony Bourdain: Bez rezerwacji 

 odc. 12 - serial

06:00 To moje życie! odc. 270 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 37 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 75 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 16 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 21 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 47 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 22 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 17 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 75 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 76 s. 2 - serial 
20:00 Osaczeni - sensacyjny 
22:10 Plan bez skazy - sensacyjny 
00:20 Wikingowie odc. 8 s. 4 - serial

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Dzika muzyka 

 odc. 13, - muzyczny 

08:45 Informacje kulturalne Wiadomości 

09:05 Dyrygent - dramat  

11:00 Zmiennicy odc. 5 - serial 

12:10 Zmiennicy odc. 6 - serial 

13:15 Studio Kultura - rozmowy 

13:30 Poznań ‘56 Dramat historyczny 

15:25 Historia pewnej miłości - komedia 

16:25 Dranie w kinie odc. 24 

17:05 Historia kina w Popielawach 

 - obyczajowy 

18:50 Bolesław Matuszewski - nieznany 

 pionier kinematografi i 

 - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne Wiadomości 

20:00 Wyznanie wiary - dramat 

21:40 Pegaz odc. 69 kulturalny 

22:35 Dziennik fi lozofa odc. 117 

22:50 Jedna scena odc. 2 kulturalny 

23:05 Cześć, Tereska! - dramat 

00:45 Performance odc. 100 

 - artystyczny

06:50 Był taki dzień odc. 536 - felieton 
07:00 Legenda 27. Wołyńskiej Dywizji 
 Piechoty AK - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 69 
08:35 Ukryte skarby odc. 29 - - reportaż 
09:10 Sława i chwała odc. 2 - serial  
10:15 Fotograf Solidarności 
 - dokumentalny  
11:25 Spór o historię odc. 75 
12:00 Szalona miłość - Rosjanie i Putin 
 - dokumentalny  
13:10 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:40 Sensacje XX wieku odc. 41  
14:10 Sensacje XX wieku odc. 40  
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 23 - serial 
15:05 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 6 - serial  
16:10 Draża - czetnik. Legenda Kresów 
 - dokumentalny 
17:10 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 7 - serial 
17:45 Janosik odc. 6 - serial 
18:35 Biało-Czerwoni - historie 
 niezwykłe odc. 5 - reportaż  
19:00 Sensacje XX wieku odc. 4 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
20:30 Dotknięcie anioła - dokumentalny 
21:40 Sława i chwała odc. 3 - serial 
22:50 Kabaret śmierci 
 - dokument fabularyzowany 
00:40 Brzezina - dramat

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych   
09:20 Express studencki Magazyn  
09:25 Sanktuaria polskie Cykl 
 - reportaży  
09:45 Święty na każdy dzień   
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu  
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 50 - serial  
11:20 Kartka z kalendarza - muzyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce   
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Listy do Eleny - obyczajowy 
14:05 Filmowe życiorysy Cykl 
 - reportaży 
14:45 Światła nadziei - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Na zdrowie - poradnikowy  
16:30 Drabina Jakubowa odc. 4 - serial 
17:00 Po stronie prawdy - reportaż  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
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 Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  

05:30 Koło fortuny  
06:05 M jak miłość odc. 1367 - serial 
07:00 Program gminy żydowskiej  
07:20 Na sygnale odc. 37 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:25 Rodzinka.pl odc. 64 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1846 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 117 - serial 
14:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 7 - serial 
14:55 M jak miłość odc. 1367 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:15 Meandry uczuć odc. 92 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 65 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 38 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1846 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1847 - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 704 - serial 
21:45 Na sygnale odc. 187 - serial 
22:25 Jak ona to robi? - komedia 
00:00 Rodzinka.pl odc. 231 - serial

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 3 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 26 s. 8 kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2230 

10:55 Ukryta prawda odc. 896 - serial  

12:00 Szkoła odc. 548 - serial  

13:00 19+ odc. 249 - serial  

13:30 Szpital odc. 785 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 549 - serial  

16:30 19+ odc. 250 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 897 - serial  

18:00 Szpital odc. 786 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5284 reporterów 

20:10 Doradca smaku 

 odc. 27 s. 8 kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2664 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 150,  

21:30 Agent - gwiazdy odc. 9 s. 3  

22:35 Jack Reacher - sensacyjny 

01:10 Lejdis - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 663 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 421 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 422 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 18 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 751 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 142 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 788 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2675 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 834 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja  
16:30 Na ratunek 112 odc. 217 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 207 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2676 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 175 - serial 
20:05 Umów się ze mną. Take 
 me out odc. 7- show 
21:30 Ewa, ugotuj nam to 
 odc. 1 kulinarny 
21:40 Top chef odc. 75 
23:05 Klub Dzikich Kotek - komedia 
01:20 Szkoła zgorszenia - komedia

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Zmiennicy 13:40 Sensacje XX wieku

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

W Pittsburghu zostaje zastrzelonych pięć 
przypadkowych osób. Dowody wskazują snajpera 
Jamesa Barra. Aresztowany prosi o sprowadzenie 
byłego wojskowego detektywa, Jacka Reachera.

Pięciu mężczyzn podejrzanych o uprowadzenie 
ciężarówki zostaje na noc w areszcie na posterunku. 
Siedząc w jednej celi, zaczynają obmyślać wspólny 
skok.

„Podejrzani”
(1995r.) TVN 7 20:00

„Jack Reacher”
(2012r.) TVN 22:35
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 temperatura: 17 11 °C
 opady: 2 1 mm
 ciśnienie: 1001 1002 hPa
 wiatr: 15 14 km/h 

 temperatura: 21 9 °C
 opady: 0,1 1 mm
 ciśnienie:  1003 1009 hPa
 wiatr: 14 17 km/h 

 temperatura: 21 10 °C
 opady: 2 4 mm
 ciśnienie: 1011 1013 hPa
 wiatr: 19 15 km/h 

 temperatura: 20 9 °C
 opady: 6 5 mm
 ciśnienie: 1015 1014 hPa
 wiatr: 13 16 km/h 

 temperatura: 19 10 °C
 opady: 5 4 mm
 ciśnienie: 1014 1013 hPa
 wiatr: 18 16 km/h 

 temperatura: 19 10 °C
 opady: 2 1 mm
 ciśnienie: 1013 1015 hPa
 wiatr: 15 21 km/h 
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 wiatr: 25 26 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Bitki wieprzowe w sosie własnym
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

Czwartek 12 kwietnia 2018 ROZRYWKA 21

Składniki: 

800 g mięsa wieprzowego 
z szynki
2 cebule
olej do smażenia
przyprawy: ziele angielskie, 
liść laurowy, sól, pieprz, 
papryka
1,5 l bulionu warzywnego
40 g mąki pszennej

Sposób wykonania:

Mięso oczyść, podziel na kotlety 
i lekko rozbij, następnie każdy 
plaster oprósz mąką. W garnku 
rozgrzej niewielką ilość oleju, 
dodaj pokrojoną w kostkę cebulę, 
a następnie mięso i smaż po kilka 
minut z każdej strony. Po prze-
smażeniu zalej gorącym bulionem, 
dodaj liść laurowy, ziele angielskie, 
sól, pieprz i odrobinę papryki. Na 
wolnym ogniu duś do miękkości (ok. 
50-60 min.). Łyżkę mąki wymieszaj 
z niewielką ilością wody, zalej mięso 
i zagotuj.

Smacznego!
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zalety medytacji
STYL ŻYCIA  Joga i medytacja idą ze sobą w parze. Warto co-
dziennie poświęcić trochę czasu, by zajrzeć do wewnątrz sie-
bie 

Medytację warto rozpocząć, 
choć proces jest długotrwały 
i efekty nie przychodzą od razu. 
W poprzednim odcinku tego cyklu 
nadmieniliśmy, że jest to jeden ze 
sposobów walki ze stresem. Jest 
wiele technik medytacyjnych, ale 
podstawy są zawsze takie same. 
Co ważne, nie potrzebujemy na-
uczyciela. Każdy zna swój umysł, 
a przecież to właśnie jego dotyczy 
ta praktyka.

Na początek zastanówmy się, 
co chcemy osiągnąć poprzez me-
dytację. To bardzo ważne. Moty-
wacja w każdym działaniu człowie-
ka jest istotna. Może nas popchnąć 
do zmian nawyków, zachowań, 
wytyczenia nowych celów.

Zalety medytacji: 
– zwiększa siłę woli – u osób 

medytujących uaktywniają się ob-
szary w mózgu związane z większą 
tolerancją na ból. Siła woli znacz-
nie wpływa na wszystkie nasze 
postanowienia życiowe;

– pomaga w radzeniu sobie 
z bólem psychicznym. Techniki 
obrazowania użyte w czasie me-
dytacji uaktywniają tą część mó-
zgu, która odpowiada za nasz na-
strój; 

– usprawnia proces pamięcio-
wy i przyspiesza proces uczenia;

– zwiększa empatię, dzięki 
czemu łatwiej rozumiemy postę-
powanie innych ludzi;

– połączona z prawidłowym 
oddychaniem obniża ciśnienie 
krwi, tym samym poprawia się 
funkcjonowanie układu krążenia.

Właściwości medytacji, jako 
czynnika zapobiegającego wielu 
chorobom cywilizacyjnym, zosta-

ły udowodnione naukowo. Naj-
ważniejsze, że pomaga nam na co 
dzień radzić sobie z napięciami.

Jest wiele technik medyta-
cyjnych. Przybliżymy kilka z nich 
w kolejnym wydaniu. Należy wy-
brać tą, która najbardziej nam od-
powiada.

Jak zacząć? Po pierwsze, 
określmy porę dnia, w której 
mamy czas dla siebie. Jedni prefe-
rują wczesne godziny ranne, inni 
popołudniowo-wieczorne. Po-
mieszczenie, w którym będziemy 
medytować powinno być wywie-
trzone. Potrzebujemy 30 minut 
spokoju, bez ingerencji osób trze-
cich. Siadamy wygodnie na podło-
dze lub na krześle. Do siedzenia na 
podłodze dobrze jest zaopatrzyć 
się w poduszkę do medytacji. Uła-
twi przyjęcie odpowiedniej pozy-
cji. Najczęściej jest okrągła, wy-
pełniona łuskami gryki, wykonana 
z bawełny. By wzmocnić redukcję 
stresu, można wybrać poduszkę 
wypełnioną w części lawendą. Naj-
ważniejsze, by w pozycji zachować 
prosty kręgosłup. Jest to związane 
z przepływem energii. Dozwolona 
jest również medytacja na leżąco, 
jeżeli inna pozycja nie jest możli-
wa. 

Z powyższego opisu wynikać 
może, że medytacja to po prostu 
czynność siedzenia, wyobrażania 
sobie czegoś. Nic bardziej mylne-
go. To stan uważności, sprowadze-
nia siebie do „tu i teraz”. Dlaczego 
teraz staje się modna? Bo coraz 
bardziej jej potrzebujemy. Jeste-
śmy poddawani ogromnej ilości 
bodźców, a nasz umysł działa jak 
małpa – chętnie przechodzi od 

jednej nowej rzeczy do drugiej. 
A przecież są sprawy, które wy-
magają skupienia, potrzebujemy 
samokontroli, panowania nam 
impulsami. Dobra wiadomość: 
mózg można wytrenować, tak jak 
mięśnie na siłowni. Ale medytacja 
powinna stać się częścią naszej co-
dzienności.

Przechodzimy teraz do ćwi-
czeń. Będą to pozycje relaksacyj-
ne, które poprzedzają medytację.

Pozycja 1: Nieboszczyk 
(Savasana)
W tej pozycji kładziemy się na 

plecach. Ręce układamy wzdłuż 
tułowia, lekko od siebie odsunię-
te. Zamykamy oczy, rozluźniamy 
twarz, głowę, „puszczamy” całe 
ciało. Powinno łagodnie opaść na 
podłogę. W tej pozycji trwamy 
około 15 minut. Staramy się nie 
zasnąć. 

Pozycja ta wprowadza nas 
w stan głębokiej, fizycznej i emo-
cjonalnej relaksacji. Wydaje się 
nam, że nasze ciało nie podlega 
siłom grawitacji.

Pozycja 2: Krokodyl 
(Makarasana)
Kładziemy się na brzuchu, 

nogi rozchylamy na zewnątrz na 
szerokość bioder. Dłonie zginamy 
w łokciach i podkładamy pod bro-
dę. W tej asanie pozostajemy tak 
długo, jak zechcemy. W trakcie tej 
pozycji zamykamy oczy i skupia-
my się na odczuciach płynących 
z naszego ciała. 

Pozycja ta relaksuje i odpręża 
nasze ciało, usuwa zmęczenie.

(Maw)
fot. archiwum 

K. P. Sulikowscy

Savasana to ulubiony moment podczas sesji jogi – czas na głęboki odpoczynek

Krokodyl relaksuje i odpręża

Aromatyczne 
zioła w domu
Zdrowym dodatkiem do potraw, pozwalającym 
zmniejszyć ilość używanej soli, mogą być zioła wyho-
dowane przez nas w kuchni

Porady

Zioła używane do gotowa-
nia to przede wszystkim tymia-
nek, majeranek, kolendra, ba-
zylia, mięta, rozmaryn, oregano 
i szałwia. Możemy uprawiać je 
w ogrodzie, na balkonie lub na-
wet na parapecie, jeśli co naj-
mniej 5 godzin dziennie padają 
na niego promienie słoneczne. 
Znawcy kuchni na pewno po-
czują różnicę między dodanymi 
do potrawy suszonymi a świe-
żymi ziołami. Także wartości 
odżywcze tych świeżych są dużo 
większe.

Doniczka to podstawa
Zioła wymagają minimal-

nej pielęgnacji. Zazwyczaj nie 
atakują ich choroby i szkodniki, 
a plon można zbierać przez całe 
lato. Rośliny te nie potrzebują 
dużych pojemników. Większość 
z nich – na przykład bazylia, 
koper, tymianek, szałwia, mię-
ta czy rozmaryn – rośnie do-
brze w doniczkach o średnicy 
20 cm i głębokości 15-20 cm lub 
w standardowych skrzynkach 
balkonowych. Do uprawy ziół 
możemy używać doniczek ce-
ramicznych, z tworzyw sztucz-
nych, z drewna wyłożonych fo-
lią. Interesująco wyglądają zioła 
posadzone w starych dzban-
kach, kubkach i ustawione na 
parapecie. Na tarasie sprawdzą 
się skrzynki, małe beczułki, sta-
ra paleta. Ważne, by pojemniki 
miały otwór na odpływ nadmia-
ru wody. Na spodzie pojemnika 
warto ułożyć drenaż ze żwiru lub 
drobnych kamyczków. Ziemia 
powinna być żyzna, w sklepach 
ogrodniczych kupimy specjalną 
do ziół. Doniczkę lub pojemnik 

wykładamy ziemią trochę poni-
żej brzegów, by podczas podle-
wania woda nie przelewała się. 
Przyda się też kora, ułożona 
jako wierzchnia warstwa w do-
niczce, bo ograniczy odparowy-
wanie wody.

Podlewanie i nawożenie
Zioła już posadzone, teraz 

czas na ich podlewanie i nawo-
żenie. Podlewanie jest szcze-
gólnie ważne w początkowej 
fazie wzrostu. Strumień wody 
powinien być niewielki, żeby 
nie uszkodzić delikatnych pę-
dów i liści. Rośliny się nawadnia, 
gdy ziemia lekko przeschnie, 
nie można jednak dopuścić do 
jej całkowitego wysuszenia. 
Brak wody osłabia rośliny. Zio-
ła w pojemnikach na parapecie 
należy podlewać raz na dzień, 
te na balkonach czy tarasach 
w upalne i słoneczne dni na-
wadniamy dwa razy na dobę. 
Trzeba zachować umiar, bo nad-
miar wilgoci w glebie jest szko-
dliwy – korzenie gniją i rośliny 
zamierają. 

Zioła, szczególnie te pocho-
dzące z terenów śródziemno-
morskich, ubogich w składniki 
pokarmowe (tymianek, lawenda, 
rozmaryn), nie wymagają żad-
nego zasilania – przenawożone 
tracą aromat. Pozostałe warto 
nawozić specjalnymi środkami 
zakupionymi w sklepie ogrodni-
czym, stosując się do zasad po-
danych na opakowaniu.

Szczegółowe zasady uprawy 
poszczególnych ziół przedsta-
wiamy w ramce.

(nał)
fot. Internet
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Jak uprawiać zioła?

Bazylia w doniczce nie jest szczególnie wymagająca. Jest jednak 
kilka zasad mówiących o tym, jak o nią dbać. Przede wszystkim 
kupując zioło powinniśmy zwrócić uwagę, by jego liście nie były 
czarne i zwiędłe. Jeśli kupimy świeżą bazylię, uda nam się ją 
przechowywać w domu nawet kilka tygodni. Pamiętajmy, że ro-
ślina ta nie lubi być mocno podlewana, lubi za to światło. Warto 
też zadbać o dobrą ziemię dla bazylii, pozbawioną pasożytów. 
Miętę możemy wyhodować z sadzonek sezonowych, a także 
z nasion wysiewanych na początku wiosny. Możemy też kupić 
wyrośniętą miętę w doniczce i dbać, aby rosła w naszej kuchni 
do kilku tygodni. Niezależnie od tego, jaką drogę wybierzemy 
pamiętajmy, że mięta to roślina, która lubi zacienione miejsca. 
Jeśli wystawimy ją na mocno nasłoneczniony parapet, może ulec 
poparzeniu i powoli zamierać. Dodatkowo roślina wymaga regu-
larnego podlewania, by podłoże było delikatnie wilgotne przez 
cały czas. 
Rozmaryn potrzebuje odpowiedniego nasłonecznienia, dobrego 
drenażu oraz cyrkulacji powietrza. Co to oznacza? Trzymamy go 
w miejscu ciepłym. Roślina potrzebuje piaszczystej, przepusz-
czającej gleby i ok. 7 godzin nasłonecznienia dziennie. W takich 
warunkach rozmaryn można hodować przez cały rok.
Oregano lubi suche, nasłonecznione warunki, bez wiatru i ści-
sku. Dlatego starajmy się szadzić je w odstępach ok. 10 cm od 
siebie lub innych roślin. Oregano powinniśmy podlewać regular-
nie, by ziemia była cały czas wilgotna. Jeśli hodujemy oregano 
w doniczce, ważne jest jego podcinanie co jakiś czas.
Tymianek sadzimy od kwietnia do maja. Preferuje ciepłe i sło-
neczne stanowisko. Pięknie rośnie w doniczce na parapecie. Nie 
lubi wilgoci, dlatego podlewamy go rzadziej niż inne zioła. Jeśli 
chcemy długo cieszyć się jego świeżością, warto nawozić glebę.
Kolendra ma kilka wymagań, które warto spełnić, aby rosła 
w doniczce przez cały rok. Należy zapewnić jej dobrze nasło-
necznione miejsce oraz żyzną glebę. Sprzyja jej słońce i ciepło, 
dlatego warto trzymać ją na parapecie. Lubi też częste podle-
wanie. Liście zrywamy dopiero, kiedy roślina osiągnie wysokość 
15 cm.
Szałwia to roślina światłolubna. Świetnie rośnie na parapecie 
czy balkonie. Lubi suchą glebę, więc nie wymaga częstego pod-
lewania. Dobrze rozwija się w żyznej glebie z domieszką piasku. 
W chłodniejszych miesiącach należy zabrać ją z balkonu i konty-
nuować uprawę w domu, ponieważ nie jest mrozoodporna.

zastosowanie ziół

Bazylia – idealnie pasuje do dań kuchni włoskiej, takich jak 
pizza, makarony czy sałatki z pomidorami i mozzarellą. Jest też 
dobrym dodatkiem do twarożku, gotowanych jajek czy omletów. 
Dodaje aromatu zupom, daniom mięsnym, rybom, a także owo-
com morza.
Mięta – świetnie sprawdza się w letnich sałatkach z sosem jo-
gurtowym, w koktajlach i lemoniadach, dodając im orzeźwiają-
cego smaku. Stosuje się ją do dań z twarożkiem, suszona wzbo-
gaci smak pierogów z mięsem i sałatki owocowej.
Rozmaryn – jest pysznym uzupełnieniem dań rybnych, z dro-
biem, jagnięciną, wieprzowiną czy wołowiną. Idealnie smakuje 
w towarzystwie pomidorów, grzybów, jajek, sera czy szpinaku.
Oregano – stosowane jest do różnego rodzaju sosów, a także 
wszystkich gatunków mięsa. Jest świetnym dodatkiem do sa-
łatek warzywnych i często spotkać można je w daniach kuchni 
włoskiej, takich jak pizza czy makarony.
Tymianek – ma szerokie zastosowanie m.in. w kuchni francu-
skiej czy kreolskiej. Jego delikatnie goździkowy posmak świetnie 
łączy się z jagnięciną, cielęciną, drobiem i rybami. Dodawany jest 
również do farszów i pasztetów. Często tymianek spotkać można 
w zupach i bulionach.
Kolendra – niezastąpiony dodatek do zup i gulaszu. Często jest 
składnikiem ciast, deserów i innych wypieków. Idealnie kompo-
nuje się z jagnięciną i mięsem kozim, a także szynką i wieprzowi-
ną. Często występuje w daniach kuchni azjatyckiej.
Pietruszka – dodawana jest do gulaszu, wielu sosów czy past 
serowych. Smacznie komponuje się z ryżem, warzywami czy da-
niami rybnymi. Często dodawana do jajecznicy czy omletów.
Szczypiorek – w kuchni europejskiej używany zazwyczaj do sa-
łatek na zimno, gulaszów, a także wielu zup. Ponadto posypuje-
my nim jajecznicę, twarożek, kanapki czy zapiekanki.
Koperek – idealnie komponuje się z jogurtem lub śmietaną, więc 
często stosowany jest do sosów i dressingów. Idealny dodatek 
do łososia, krewetek czy pstrąga.
Szałwia – polecana do tłustych dań mięsnych, takich jak gęś, 
wieprzowina czy kaczka. Pasuje także do kurczaka. Idealnie kom-
ponuje się z kremem z dyni. Smacznym dodatkiem do pierogów 
jest masło szałwiowe – listki smażymy na maśle klarowanym.

ziołowe przepisy
Babka tymiankowa

3 jajka
20 dag cukru 
180 ml oliwy z oliwek
skórka z 1 cytryny 
skórka z 1 pomarańczy
sok z połowy cytryny i połowy pomarańczy 
2 łyżeczki posiekanych liści tymianku
140 g mąki
80 g mielonych migdałów
szczypta sody oczyszczonej
1 łyżeczka proszku do pieczenia

Herbatka rozmarynowa

2-3 gałązki rozmarynu
woda
plasterki cytryny
ew. miód

Makaron z sosem kolendrowo-kokosowym

makaron tagiatelle
1 łyżka masła
3 ząbki czosnku
6 gałązek kolendry
szczypta pieprzu, sól
puszka mleka kokosowego (400 ml)
twardy ser typu parmezan

Schab z szałwią

0,5 kg schabu pokrojonego w paseczki
2 ząbki czosnku
masło klarowane
cebula
2 kwaśne jabłka
1 łyżka posiekanej szałwii
1 łyżka brązowego cukru
śmietana
pieprz, sól

Żółtka zmiksować z cukrem. Gdy masa jajeczna będzie jasna, powoli dolewać 
oliwę, cały czas miksując. Dodać skórki z cytryny, pomarańczy oraz sok. Mąkę 
przesiać z sodą i proszkiem do pieczenia, wymieszać z mielonymi migdałami 
i tymiankiem. Składniki ciasta połączyć. Dodać pianę z ubitych białek i delikat-
nie wymieszać. Piec w keksówce ok. 45 minut (temp. 170 st.).

Umyte zioło zalać wrzątkiem, zaparzać w czajniczku kilka minut. Podawać 
z cytryną, można osłodzić miodem. Taki napój poprawia pracę przewodu po-
karmowego, ale też działa relaksująco. Podobnie zaparzamy też świeżą miętę 
lub melisę.

Na patelni rozgrzać masło i podsmażyć czosnek przeciśnięty przez praskę. 
Dodać mleko kokosowe i gotować tak długo, aż sos stanie się gęsty. Doprawić 
pieprzem, solą i dorzucić posiekaną kolendrę. Wymieszać z ugotowanym maka-
ronem, posypać serem.

Jabłka pokroić w pasterki i razem z cebulą podsmażyć na maśle. Dodać brązo-
wy cukier i mieszać, aż się rozpuści. Mięso podsmażyć na drugiej patelni razem 
z czosnkiem, doprawić solą i pieprzem. Dodać jabłka z cebulą, szałwię, podlać 
śmietaną i chwilę dusić.
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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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kolorowanki dla dzieci
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Logistycy w podróży
KOWALEWO POMORSKIE  Pod koniec marca uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim 
uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej na Międzynarodowe Targi Transportu, Spedycji i Logistyki, 
które odbyły się w Centrum Targowym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie koło Warszawy. Wyjazd był 
świetną okazją do wzbogacenia wiedzy teoretycznej

Podczas targów młodzież 
miała możliwość zapoznania się 
z propozycjami producentów, 
dystrybutorów i importerów 
m.in. aut ciężarowych, naczep 
i przyczep, części zamiennych, 
wyposażenia, akcesoriów, opon, 
oprogramowania dla transportu 
itd. 

– Tegoroczne targi zostały 
poszerzone o nowe strefy te-
matyczne i salony branżowe – 
mówi nauczyciel przedmiotów 
zawodowych Marek Grabowski. 
– Swoją ofertę zaprezentowali 
wystawcy nie tylko z Polski, ale 
również z Chin, Belgii, Wielkiej 
Brytanii, Niemiec i Francji – do-
daje.

Jak mówi Marek Grabowski, 
największym zainteresowaniem 
młodzieży (nie tylko logistyków, 
ale też mechatroników) cieszy-
ły się stoiska związane z ciągni-
kami siodłowymi i autokarami, 
ponieważ uczniowie mogli nie 
tylko obejrzeć, ale też zasiąść za 
kierownicą najnowszych modeli 
pojazdów.

W podwarszawskim Nada-
rzynie odbywały się dwie bardzo 
ważne dla transportu imprezy 
targowe: Warsaw Bus 2018, czy-
li III Edycja Targów Publicznego 
Transportu Zbiorowego oraz II 
Międzynarodowe Targi Transpor-
tu, Spedycji i Logistyki. Miłośnicy 
sportów motorowych również 

znaleźli coś dla siebie.  Podczas 
targów zorganizowano także 
szkolenia dla młodych ludzi. 
Z młodzieżą spotkała sie ponad-
to minister edukacji narodowej 
Anna Zalewska. 

– Uczniowie brali np. udział 
w szkoleniu z pisania CV, czyli 
pierwszego kroku do profesjo-
nalnej kariery zawodowej w do-
rosłym życiu – opowiada Gra-
bowski.

Logistyka to obecnie kluczo-
wa dziedzina gospodarki. Obej-
muje m.in. obszar zarządzania, 
minimalizowanie kosztów dzia-
łalności spedycyjnej czy zapew-
nienie wystarczającego poziomu 
obsługi klienta. 

– Myślę, że technikum logi-
styczne to kierunek wychodzący 
naprzeciw nowej sytuacji gospo-
darki rynkowej. Po wejściu Pol-
ski do Unii Europejskiej wzrosło 
zapotrzebowanie na absolwen-
tów, którzy posiadają znajomość 
logistyki, czyli potrafią podnosić 
konkurencyjność i efektywność 
funkcjonowania przedsiębiorstw 
– tłumaczy Marek Grabowski.

Jakie kwalifikacje uzyskują 
absolwenci technikum logistycz-
nego? Oznaczone są symbolami 
AU.22. (obsługa magazynów)i AU 
32. (organizacja transportu). 

– Wiodące przedmioty na 
tym kierunku to gospodarka ma-
gazynowa, procesy transportowe 

i logistyka transportu, magazyny 
dystrybucyjne, usługi logistycz-
no-transportowe – wylicza Gra-
bowski. – Bardzo ważna jest po-
nadto nauka zawodowego języka 
obcego, w naszej szkole jest to 
język angielski – dopowiada. 

Absolwenci technikum logi-
stycznego mają możliwość kon-
tynuowania nauki na studiach 
wyższych, zatrudnienia w przed-
siębiorstwach: spedycyjnych, 
transportowych, produkcyjnych 
(np. Plastica sp. z o.o. we Frydry-
chowie), centrach logistycznych, 
jednostkach organizacyjnych, ta-
kich jak szpitale, gminy, szkoły.

(krzan)
fot. nadesłane

Gmina Golub-Dobrzyń

Otwarci na nowych uczniów
8 kwietnia społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gałczewie zaprosiła 
potencjalnych uczniów na dzień otwartych drzwi, by przedstawić ofertę swojej 
placówki.

Dzień otwartych drzwi po-
dzielony był na dwie części. 
W pierwszej gości zaproszono 
na aulę, gdzie odbyły się wystę-
py artystyczne. W drugiej części 
grupy gości były oprowadzane 
po placówce. Atrakcji było spo-
ro. Klasa mundurowa, działająca 
przy wygaszanym gimnazjum, 
zaprezentowała musztrę oraz 
oferowała ćwiczenia strzeleckie. 
Można było także wziąć udział 
w eksperymentach chemicznych, 
towarzyszyć harcerzom w plą-
sach i zabawach, spróbować sił 
w torze przeszkód na hali spor-
towej czy posilić w kawiarence.

W najbliższym roku szkol-
nym szkoła ze swoją ofertą zwra-
ca się dla dzieci w wieku od 3 do 
6 lat, dla których przygotowane 

są oddziałały przedszkolne. Pro-
wadzony jest także nabór do klas 
szkoły podstawowej. Magnesem 
dla potencjalnych uczniów mogą 
być klasy sportowe. W szkole 

działa klub sportowy Kopernik 
znany m.in. z sukcesów na arenie 
siatkarskiej. Poza tym placów-
ka posiada bardzo dobrą bazę 
sportową wraz z halą widowi-

skowo-sportową. Przypomnijmy, 
że do szkoły dzieci dowożone są 
autobusami, a na miejscu mają 
zapewnioną opiekę świetlicową. 
Więcej informacji na temat bie-

żącej działalności szkoły można 
znaleźć na jej profilu facebooko-
wym.

(pw)
fot. nadesłane
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Doktor uśmiech
POSTAĆ  Każdy uśmiecha się w tym samym języku – mawiają Anglicy. To prawda, ale czasem 
trudno nam rozpoznać uśmiech prawdziwy od tego udawanego. Na ratunek w takich sytuacjach 
przychodzi nam teoria, którą w XIX wieku wynalazł francuski lekarz. Niestety, na jego twarzy 
nieczęsto gościł uśmiech, a życie było pasmem trosk

Zdaniem antropologów 
śmiech ma bardzo ciekawe i jed-
nocześnie straszne początki. 
Początkowo nasi przodkowie, 
podobnie jak małpy, pokazywali 
zaciśnięte zęby drapieżnikom, 
by pokazać, że są bezbronni. 
W obrębie grupy przodków czło-
wieka uśmiech był pierwotnie 
formą poddania się silniejszej 
jednostce. 

Jako pierwszy teorią uśmie-
chu zajął się francuski neurolog 
Duchenne de Boulogne. Był sy-

nem skromnego francuskiego 
rybaka. Cała jego rodzina zaj-
mowała się połowem ryb od po-
koleń i nikt nie marzył nawet 
o odbyciu studiów. Duchenne 
miał inne plany. Poszedł na stu-
dia medyczne. Pod okiem wy-
bitnych chirurgów praktykował 
w Paryżu, a następnie wrócił do 
rodzinnego miasteczka, gdzie 
otworzył prywatny gabinet. 
Osobiście nie miał łatwego życia. 
Ożenił się z miejscową kobietą, 
która zmarła po narodzinach 

ich jedynego syna. Lekarz toczył 
przez wiele lat wojnę z rodziną 
żony o opiekę nad synem. Dru-
gie małżeństwo było nieszczę-
śliwe. 

Duchenne, jako lekarz, zain-
teresował się technikom nazy-
waną elektroakupunkturą. Po-
legała ona na umieszczaniu diod 
na ciele pacjenta. Kiedy przepły-
wał przez nie prąd, wywoływa-
ło to skurcz mięśni. W relacjach 
z przełożonymi był ciężkim 
człowiekiem. Nie uznawał pracy 
w grupie i zwierzchności. Wolał 
pracować sam. W czasie swojej 
kariery wydał kilka książek me-
dycznych. Najważniejsza z nich 
–  „Fizjologia ruchów” przynio-
sła wielki postęp medycynie. 

Celem Duchenne’a było zba-
danie, w jaki sposób układają się 
mięśnie na twarzy człowieka, 
by wyrazić emocje. Wierzył, że 
mechanizm sterujący tym pro-
cesem ma bezpośredni związek 
z duszą. Rezultaty swoich ba-
dań utrwalał na własnoręcznie 
skonstruowanym aparacie. Po-
nieważ nie wiedział dokładnie 
jakich wartości prądu używać, 
ludzie na jego fotografiach mają 
często groteskowy wygląd. Ich 
twarze są powykrzywiane. Był 
jednym z pierwszych naukow-
ców, którzy wzbogacali książki 
o fotografie. Wierzył, że nie da się 
przekazać wiedzy o mięśniach 
twarzy tylko przy pomocy ry-

Ciekawostki

Pierwsi w Palestynie
Palestyna – odległy ląd, który kusił nowymi możliwościami wielu dobrzyń-
skich Żydów. Ich historie związane z nowym krajem były bardzo rożne. Za-
wsze charakteryzowały się jednak wielkim ryzykiem. 

W 1896 roku literat mieszka-
jący we Wiedniu – Teodor Herzl 
był przygnębiony tym, w jaki 
sposób traktowano w wielu 
krajach Europy Żydów. Był to 
okres, gdy zwłaszcza w Impe-
rium Rosyjskim dochodziło do 
pogromów w czasie których 
ginęły dziesiątki osób. Herzl 
wpadł wówczas na pomysł, by 
Żydzi z Europy udali się do Pa-
lestyny i stworzyli tam swoje 
państwo. W ten sposób powstał 
ruch syjonistyczny. Z roku na 
rok do Palestyny przybywa-
ło coraz więcej osadników ży-
dowskich z Europy. W pewnym 
momencie ten kierunek po-
dróży zaczął także interesować 
mieszkańców Dobrzynia. Pio-

sunków. W czasach Duchenne-
’a fotografia dopiero raczkowała, 
a mimo to jego fotografie są bar-
dzo wysokiej jakości. 

Duchenne de Boulogne wie-
rzył, że twarz człowieka to mapa, 
na której można wyrysować 
emocje. Wiedział także, że czło-
wiek może udawać emocje, ale 
da się takie nieszczere uśmie-
chy łatwo rozpoznać. W swojej 
książce pisał:

– Nasz stwórca w swojej 
mądrości sprawił, że pojedynczy 
mięsień lub ich grupa charak-
teryzują nasze emocje na twa-
rzy. Bóg dał nam także zdolność 
do poruszania zawsze tą samą 
grupą mięśni, by wyrazić dane 
emocje. Ten język jest uniwer-
salny i nie do podrobienia.

Duchenne de Boulogne wy-
różnił 13 emocji, które może 
pokazać człowiek przy pomo-
cy mięśni twarzy. Francuskie-
mu lekarzowi zawdzięczamy 
m.in. teorię dotyczącą szczero-
ści uśmiechu. Jak go rozpoznać? 
Aby powstał uśmiech muszą 
ze sobą współgrać dwie grupy 
mięśni. Mięśnie jarzmowe odpo-
wiadają za ponoszenie kącików 
ust ku górze. Mięśnie okrężne 
oka powodują powstawanie nie-
chcianych kurzych łapek wokoło 
oczu, gdy lekko je mrużymy. Tyl-
ko, gdy obie grupy mięśni ze sobą 
współgrają mamy do czynienia 
z prawdziwym uśmiechem. Je-

śli więc chcemy sprawdzić, czy 
nasz rozmówca naprawdę żywi 
do nas sympatię patrzmy nie na 
jego usta, ale na to, czy obok jego 
oczu powstają małe zmarszczki. 
Uśmiech tego typu nazywa się 
uśmiechem Duchenne’a. 

Drugi typ uśmiechu to 
uśmiech nieszczery. Towarzy-
szy mu tylko praca mięśni jarz-
mowych oraz niewielki kontakt 
wzrokowy z rozmówcą. Najczę-
ściej spotykany jest na fotogra-
fiach grupowych np. klasowych 
czy rodzinnych. Trzeci typ 
uśmiechu to uśmiech dyskom-
fortu. Towarzyszy nam on, by 
ukryć nasze prawdziwe uczucia. 
Aby go zaobserwować przepro-
wadzono nietypowy ekspery-
ment. Zaproszono grupę pań na 
rozmowę o prace, a podczas niej 
zadano jedno, bardzo nieprzy-
zwoite pytanie. Reakcja więk-
szości pań była dziwna – uśmie-
chały się w specyficzny sposób, 
był to właśnie uśmiech dyskom-
fortowy. Istnieją jeszcze uśmie-
chy kusicielskie i sarkastyczne. 

Duchenne zmarł w 1875 roku 
w Paryżu. Jego syn, o którego 
toczył tak zacięte boje, również 
został lekarzem. Prace naukow-
ca zostały wykorzystane m.in. 
przez Karola Darwina, który po-
równywał ludzkie emocje z tymi 
występującymi u zwierząt. 

(pw)
fot. internet

nierem był piekarz dobrzyński 
Mordehaj Glitzstein W 1908 lub 
1909 roku wraz z całą rodziną 
udał się do Palestyny. Kilka lat 
później tą samą drogą podążyła 
rodzina Granatów. W Dobrzy-
niu prowadzili oni cheder, czyli 
szkołę żydowską. W placówce 
bardzo popularyzowali ideę no-
wego państwa żydowskiego, co 
nie podobało się miejscowym, 
ortodoksyjnym Żydom. 

W 1913 roku do Palestyny 
wyemigrował Allen Flusberg. 
Jego rodzina miała małe go-
spodarstwo ok. 15 km od Do-
brzynia. Był więc doświadczo-
ny w placach polowych i po 
wyemigrowaniu mógł zająć 
się pracą w jednym z kibuców, 

czyli wspólnych gospodarstw 
rolnych. Osiadł w osadzie Newe 
Szalom nieopodal Jerozolimy. 
To tam spotkał rodzinę Gra-
natów. Prowadzili sklep z ce-
ramiką położony na głównej 
uliczce wsi. Na początku 1914 
roku do Newe Szalom przybył 
kolejny dobrzyniak – Szlomo 
Hartbrot. Był przygotowany do 
podróży. Jeszcze w Dobrzyniu 
nauczył się języka hebrajskiego. 
Przypomnijmy, że polscy Żydzi 
porozumiewali się na co dzień 
w języku Jidysz. Hebrajski był 
językiem modlitwy. W Palesty-
nie oficjalnie posługiwano się 
hebrajskim. Szlomo był człowie-
kiem bardzo sprytnym. Prze-
niósł się do kibucu Merhavia, 

a następnie do Afuli w północ-
nym Izraelu. Region był wciąż 
pod władaniem tureckim. Wy-
buchła I wojna światowa. Tur-
cja była w sojuszu z Niemcami, 
którzy w Afuli zbudowali lotni-
sko. Hartbrot był zaangażowany 
w jego działanie. Zginął podczas 
bombardowania urządzonego 
przez Brytyjczyków. 

Kolejna historia dobrzy-
niaka pochodzi z wiosny 1914 
roku. Aszer Dobrzyński – syn 
Biny i Herszela, przybył do Pa-
lestyny po zdaniu egzaminów 
w szkole rolniczej w Niem-
czech. W nowym kraju zajął 
się uprawą migdałów. Chociaż 
Aszer był dobrze przygotowany 
teoretycznie do pracy, początki 
były dla niego bardzo trudne. 
Zachorował na malarię. Cho-
roba dopadała większość nowo 
przybyłych do Palestyny. Ich 
organizmy nie były tak odpor-
ne jak miejscowych.

W czasach I wojny świa-
towej wspomniany wcześniej 
Allen Flusberg z Dobrzynia 

przyłączył się z kolegami do 
Żydowskich Brygad, które two-
rzono przy Armii Brytyjskiej. 
W wojsku poznał kolejnych 
dobrzyniaków. Podczas jedne-
go z apeli ktoś położył rękę na 
jego ramieniu. Był to Izaak Je-
szajowitz, jego daleki kuzyn 
z Dobrzynia. kiedy zakończyła 
się wojna Żydzi stworzyli swoje 
organizacje bojowe m.in. haga-
nę. W niej również uczestniczy-
li Żydzi z Dobrzynia. Niektórzy 
Żydzi przybywali do Palestyny, 
ale byli rozczarowani i powra-
cali do Dobrzynia. Wśród nich 
był Menasze Gutglas, który 
w nowym kraju wytrzymał 
siedem lat. W latach 20 i 30. do 
Palestyny przypływały statki 
z kolejnymi dobrzyniakami. Za-
nim przybyli, odbywali szkole-
nia m.in. w Sitnie. Było tam go-
spodarstwo należące do Żydów. 
Nauczano w nim młodzież orać, 
siać i zbierać plony. Potomko-
wie wspomnianych bohaterów 
żyją w Izraelu do dziś. 

(pw)
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XIX wiek

Co się stało z kamieniem?
Budowa ulic wiąże się z przetargami i procedurami. W Dobrzyniu na począt-
ku XIX wieku wybrukowanie całego rynku miało być owocem ... zbiórki.

Najważniejsza zmiana
ROCZNICE  14 kwietnia 966 roku, w Wielką Sobotę, prawdopodobnie na Ostrowie Tumskim w Pozna-
niu lub na Ostrowie Lednickim, Mieszko I przyjął chrzest w obrządku łacińskim. Od tego momentu 
rozpoczyna się chrześcijańska historii Polski

R E K L A M A

Sprawę opisał historyk lo-
kalny Aleksander Petrov. W 1809 
roku władze miasta nakazały 
pobierać od każdego, kto wjeżdża 
na targ do Dobrzynia po jednym 
główczaku. Był to kamień wiel-
kości głowy dziecka. Niestety, coś 
poszło nie tak. Aleksander Petrov 

opisuje to tak:
– Pomnożywszy liczbę lat 

przez liczbę targów w roku, a to 
przez liczbę koni otrzymamy 
summę wcale pokaźną kamieni, 
którymi by  nie tylko Dobrzyń, 
ale ja sądzę iż kilka takich Do-
brzyniów dałoby się wybruko-

wać. Summa ta dosięgałaby 1,248, 
600! Jeden tylkko Serafiński 
(ówczesny burmistrz) cokolwiek 
zrobił, inni zgoła nic! Kamienie 
gdzieś się ulotniły, a szkoda, bo 
tanim kosztem moglibyśmy po-
zbyć się błota i kurzu. 

(pw)

W pracach większości hi-
storyków Mieszko miał zdecy-
dować się na przyjęcie chrztu 
z rąk czeskich, aby zapobiec 
dalszej ekspansji niemieckiej. 
Tezę o tym zagrożeniu, jako 
przyczynie chrztu, zakwestio-
nował już Władysław Abra-
ham pod koniec XIX wieku. 
Najpełniejszą wizję okolicz-
ności związanych z chrztem 
Polski przedstawili Henryk 
Łowmiański i Gerard Labuda, 
którzy poszli śladami Abraha-
ma. 

Sojusz z Czechami 
i Cesarstwem
Szczegółowa analiza źródeł 

doprowadziła Łowmiańskiego 
i Labudę do wniosku, że w la-
tach 60. X wieku Mieszko nie 
walczył z Niemcami, ale z za-
mieszkującymi północne Po-
łabie Wieletami. Konflikt to-
czył się o Pomorze Zachodnie, 
a Wieleci zawarli przeciwko 
Polanom sojusz z Czechami. 

Od połowy X wieku Wie-
leci dokonywali łupieżczych 
najazdów na Saksonię. W wy-

prawach odwetowych dwu-
krotnie wziął osobiście udział 
Otton I. Wykorzystując tę sy-
tuację Mieszko zaatakował 
Wieletów od wschodu. Jednak, 
gdy w roku 961 Otton wyru-
szył z większością wojsk na 
wyprawę do Italii po koronę 
cesarską, Wieleci skoncen-
trowali się na walce z Pola-
nami i pozyskali sojusznika 
w Wichmanie – renegacie sa-
skim, spokrewnionym z naj-
bardziej wpływowymi rodami 
niemieckimi. 

Wieleci, wsparci przez 
Wichmana i Czechów, dwu-
krotnie pokonali Mieszka 
– zabili mu brata i zdobyli 
ogromne łupy. Klęska Polan 
spowodowała, że Mieszko zna-
lazł się w bardzo trudnej sytu-
acji. Rozpoczął więc rozmowy, 
których celem było osłabienie 
Wieletów poprzez zerwanie 
ich koalicji z Czechami. 

Książę Polan uzyskał 
poparcie cesarza niemiec-
kiego. Otton I liczył na siłę 
wojskową Mieszka w walce 

z Wichmanem i Wieletami 
oraz pacyfikację północno-
wschodniej granicy Rzeszy. 
W tych okolicznościach, pod 
protektoratem cesarza, do-
szło do zawarcia przymierza 
polańsko-czeskiego, którego 
elementem i gwarancją było 
małżeństwo Mieszka z córką 
Bolesława I Srogiego, Dobra-
wą. 

Tym samym Mieszko, 
przyjmując chrzest, rozbił so-
jusz czesko-wielecki. 22 wrze-
śnia 967 roku odniósł walne 
zwycięstwo nad Woliniana-
mi, plemieniem wchodzącym 
w skład związku Wieletów. 
W bitwie, która prawdopodob-
nie rozegrała się na Pomorzu 
Zachodnim, dowodzeni przez 
Wichmana Wolinianie zostali 
całkowicie rozgromieni przez 
Polan wspieranych przez dwa 
hufce czeskie, liczące 300 jezd-
nych, przysłane przez Bole-
sława Srogiego. W ten sposób 
Mieszko uchronił państwo 
Polan nie tylko od zagroże-
nia, które w każdej chwili 

mogło przerodzić się w kata-
strofę militarną i polityczną, 
ale wszedł w bliskie stosunki 
z cesarstwem. Stawiało to pań-
stwo Polan w zupełnie innej 
pozycji, niż podporządkowane 
cesarstwu Czechy, czy zwal-
czane przez Niemców Połabie. 
Nawet po śmierci Dobrawy, aż 
do połowy lat osiemdziesią-
tych X wieku, Mieszko opierał 
swoją politykę na sojuszu pol-
sko-czeskim i przyjaźni z ce-
sarstwem.

Chrzest
Nie jest jasne, czy wa-

runkiem przymierza polań-
sko-czeskiego, potwierdzo-
nego małżeństwem Mieszka 
z Dobrawą, był chrzest, czy 
też decyzja o chrzcie zapadła 
później, w wyniku bliskich 
związków politycznych, już 
podczas trwania sojuszu. We-
dług wspomnianych history-
ków najważniejszą rolę w pod-
jęciu decyzji o chrzcie odegrać 
miała Dobrawa. Sama zaś de-
cyzja o przyjęciu chrześcijań-
stwa była osobistym wyborem 
Mieszka.

Nie jest znane miejsce 
chrztu Mieszka. W piętnasto-
wiecznym „Roczniku Sędzi-
woja”, a w ślad za nim w nie-
których innych przekazach 
późnośredniowiecznych, zano-
towano że akt ten dokonał się 
w Pradze. Większość badaczy 
odrzuca jednak wiarygodność 
tej informacji. Jerzy Dowiat 
dowodził, że była to Ratyzbo-
na, ale teza ta nie przyjęła się, 
gdyż nie jest poparta żadnymi 
dowodami, a jedynie domnie-
maniami.

Jan Długosz wskazy-
wał na Gniezno jako miejsce 
chrztu księcia, natomiast XI-
V-wieczna „Kronika polsko-
śląska” w jednym z rękopisów 
odnotowała, że miejscem tym 
był Poznań. Badania arche-
ologów sugerują, że miejscem 
chrztu Mieszka mogła być któ-
raś z jego siedzib. Badania te 
ujawniły duże zespoły osadni-

cze i sakralne, pochodzące z X 
wieku – w Poznaniu, na Ostro-
wie Lednickim oraz w Gnieź-
nie. Na Ostrowie Lednickim 
odkryto hipotetyczne baseny 
chrzcielne w tamtejszej kapli-
cy pałacowej, natomiast w ob-
rębie katedry poznańskiej do-
mniemaną misę chrzcielną. 

Odkrycie, rzekomych czy 
rzeczywistych, chrzcielnic 
w X-wiecznych budowlach 
na terenie Wielkopolski, nie 
przesądza jeszcze, że właśnie 
w którejś z nich władca Po-
lan przyjął sakrament chrztu. 
Brak wiarygodnych źródeł pi-
sanych powoduje, że wszelkie 
twierdzenia dotyczące miejsca 
chrztu Polski są hipotezami, 
których w żaden sposób nie 
można uprawdopodobnić. Py-
tanie więc, kto i gdzie ochrzcił 
Mieszka, pozostaje bez wiążą-
cej odpowiedzi. 

Skutki
Chrzest Mieszka I zapo-

czątkował proces chrystianiza-
cji, który w następnych latach 
czynił duże postępy i dopro-
wadził do przyjęcia przez 
większość mieszkańców ziem 
polskich religii chrześcijań-
skiej w obrządku rzymskim. 
Sukces chrystianizacji okazał 
się trwały, a katolicyzm jako 
wyznanie większości Polaków 
przetrwał do współczesności.

Chrzest księcia nie był je-
dynie wydarzeniem religij-
nym, włączył bowiem rodzące 
się państwo polskie w krąg 
polityczno-kulturowy Europy 
łacińskiej. Wraz z przybyciem 
pierwszych misjonarzy rozpo-
czął się proces przejmowania 
zachodnich wzorców politycz-
nych i kulturowych – struk-
tury politycznej i admini-
stracyjnej państwa, systemu 
prawnego, obyczajów, pisma, 
łaciny jako języka urzędowego 
itp. Proces ten trwał wiele lat, 
a w konsekwencji doprowadził 
do przystosowania Polski do 
modeli i wzorców zachodnich.

oprac. (szyw)

Obraz Jana Matejki z 1889 roku – „Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P.965”
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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

O G Ł O S Z E N I E



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

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

Sprzedam grunty orne 6,4 ha klasa 4 cena 
55 za ha.Zbójenko 9.Tel.665 772 484

Sprzedam pszenżyto 650 zł/tonę, żyto 
550 zł/tonę, siano 5 zł, słomę 3 zł. Tel. 
532 204 100

Różne

KREDYT / POŻYCZKA BEZ BIK NA 
RATY MIESIĘCZNE. OD 1500 ZŁ DO 
30.000 ZŁ. ATRAKCYJNE WARUN-
KI. GOLUB I OKOLICE tel. kontak-
towy 572 148 143

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 opony letnie 205 60 16 bież-
nik 60 pr.cena 75 zl.szt. Zbójenko, tel. 
665 772 484

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

Kupię/Sprzedam

OKAZJA! Sprzedam łóżko 2-os.drew-
niane z dwustronnym materacem pian-
kowym, średniej twardości.140x200cm. 
Tel:507848823

Oddam za darmo suczkę owczarka nie-
mieckiego. Sprzedam owczarka niemiec-
kiego z rodowodem. Tel. 880 409 583

Matrymonialne

Poznam dziewczynę na stałe 603 509 
458 napisz

Nieruchomości 

Sprzedam dom w Węgiersku z działką 
o powierzchni 4600 m2. Tel. kontaktowy 
514 752 315 

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

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
w bloku 46,3m2. Tel. 532 204 100

Praca

Zatrudnię osobę, chętnie emeryta lub 
rencistę, w charakterze sprzedawcy na-
grobków granitowych. tel. 604 226 458 

Rolnictwo

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

Rolnictwo

Auto/Moto

Drewno/węgiel

Kupię/Sprzedam

Różne

Usługi

Praca

R E K L A M A

R
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

Matrymonialne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DAMPOL transport wapna. tel. 694 498 284

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

FHU Olek Skład węgla. tel. 501 621 145

DAMPOL skład opału Małki. tel. 508 173 746

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moda i uroda

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodki
szkolenia kierowców

maszyny
Rolnictwo / leśnictwo

nawozy

ogrodnictwo / produkcja

serwis maszyn

sklepy

stawy rybne

usługi

Składy opału

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

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

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

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

fitness / aerobic

Zdrowie

aktywny wypoczynek
Sport i rekreacja

O
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E

R E K L A M A

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

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty

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

R E K L A M A
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o pobiciu piotrusia w telewizji
Rypin  W poniedziałkowy wieczór sąsiedni Rypin odwiedziła ekipa programu Uwaga! TVN. Wszystko za 
sprawą skatowanego przed dwoma tygodniami małego Piotrusia

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Przypomnijmy, że 2,5-letni 
chłopiec trafił do rypińskiego 
szpitala, po tym jak został ciężko 
pobity przez konkubenta matki. 
Skatowane dziecko po szybkiej 
diagnozie zostało przewiezio-
ne do Specjalistycznego Szpitala 
Miejskiego w Toruniu, gdzie prze-
szło skomplikowaną operację. 
W wyniku dochodzenia policja za-
trzymała 25-letniego mężczyznę, 
który początkowo usłyszał zarzut 
znęcania się nad chłopcem oraz 
spowodowania u niego obrażeń 
naruszających czynności  narzą-
du jego ciała na okres powyżej 7 
dni, za co groziło mu do 5 lat po-
zbawienia wolności.

Po bliższym zapoznaniu się ze 
sprawą  prokurator zdecydował 
jednak o zmianie kwalifikacji czy-
nu i tym samym sprawcy pobicia 
grozi dwukrotnie wyższy wyrok. 
Zdaniem prokuratury mężczyzna 
stosował przemoc wobec chłop-
ca od sierpnia ubiegłego roku. 
Radosławowi K. postawiono za-
rzut znęcania się ze szczególnym 
okrucieństwem. W czasie, gdy 
chłopiec był w domu z ojczymem,  
jego matka przebywała w szpita-
lu, gdzie rodziła drugie dziecko. 
Zaraz po tym jak sprawa ujrzała 
światło dzienne, sąd umieścił no-
worodka w pogotowiu opiekuń-
czym. Pobity chłopiec cały czas 
przebywa w toruńskim szpitalu.

– Kiedy Julia rodziła Piotru-

sia, był to poród rodzinny i ja 
w nim uczestniczyłam – mówiła 
podczas nagrania babcia chłop-
ca. – Widziałam jej reakcję i nie 
dostrzegłam w niej cech cha-
rakteryzujących macierzyńską 
postawę. Nie jest i nigdy nie bę-
dzie prawdziwą matką, brak jej 
miłości i czułości. Nie cieszyła 
się z narodzin Piotrusia, który na 
świat przyszedł w ósmym miesią-
cu ciąży. Jego stan był ciężki, miał 
wrodzone zapalenie płuc i był re-
animowany. Kiedy przez dwa ty-
godnie przebywał na oiomie, jego 
matka nie była nim zaintereso-
wana. Dziś też nie odwiedza Pio-
trusia w szpitalu. Nie rozumiem 
jej zachowania.

W realizacji programu uczest-
niczyli również pracownicy Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Rypinie, którzy twierdzą, że 
brak było sygnałów świadczących 
o przemocy fizycznej wobec mal-
ca.

– Pani Julia miała problemy 
z wychowywaniem syna, ale pra-
cowaliśmy nad tym. Nie byłam 
świadkiem przemocy stosowanej 
względem dziecka w tej rodzinie 
– przyznała asystent rodziny.

Spore poruszenie wśród 
przybyłych licznie mieszkańców 
wywołała rozmowa prowadzące-
go program z matką Piotrusia.

– Jeśli chodzi o pobicie, przy 
mnie nigdy Radek nie podniósł na 

Piotrka ręki i nie było sytuacji, że 
przez kogokolwiek z nas był bity. 
Nie ukrywam, że nie radziłam so-
bie z wychowywaniem syna i dla-
tego miałam wsparcie asystenta 
rodziny. Z moją mamą nigdy nie 
miałam dobrych kontaktów. Ko-
cham swoje dzieci i będę o nie 
walczyć tak długo, jak tylko będę 
mogła – mówiła na wizji mama 
skatowanego chłopca.

Obszerną fotorelację z nagra-
nia programu Uwaga w Rypinie 
możecie oglądać na naszym por-
talu rypin-cry.pl.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Dramat na strzelnicy
Do tragicznego wypadku doszło na strzelnicy sporto-
wej w Złotopolu, niedaleko Lipna. 23-latek targnął się 
na własne życie.

Region

W leżącym pod Lipnem Zło-
topolu od niespełna dwóch lat 
jest strzelnica. Choć na tego 
typu obiektach obowiązują 
szczegółowe regulaminy, a oso-
by wydające broń i opiekujące 
się amatorami strzelectwa mu-
szą być do tego przeszkolone, 
zdarzają się wypadki.

Taki niestety miał miejsce 
w miniona środę w Złotopolu. 
Sprawę potwierdza rzeczniczka 
lipnowskiej komendy policji. 

– Faktycznie doszło do incy-
dentu na strzelnicy w Złotopolu. 
23-letni mężczyzna postrzelił 
się. Jest to mieszkaniec powiatu 
lipnowskiego. Policjanci wyko-
nali oględziny miejsca zdarze-
nia, zabezpieczyli ślady i prze-
słuchiwali świadków. W dalszym 
ciągu prowadzone jest śledztwo 
pod nadzorem prokuratury. Ba-
dane są różne wersje zdarzeń 
– mówi sierż. sztab. Katarzyna 

Sobocińska z Komendy Powiato-
wej Policji w Lipnie.

O sprawie mówi się w Lip-
nie i okolicach od kilku dni. Naj-
bardziej prawdopodobną wersją 
jest próba samobójcza 23-latka. 
Potwierdza to lipnowska proku-
ratura. 

– Wiele wskazuje na to, że 
była to próba samobójcza. Męż-
czyzna przeżył. Jest w ciężkim 
stanie w szpitalu we Włocławku.  
– dodaje Alicja Cichosz, proku-
rator rejonowy z Lipna.

Bardzo wiele zależy od tego 
czy mężczyzna przeżyje. W tej 
chwili nie można wyrokować 
jakie ma szanse. Prokuratura 
potwierdza, że sprawdzi, czy na 
strzelnicy doszło do zaniedbań 
na skutek których 23-latek mógł 
targnąć się na własne życie.

(ak)
fot. ilustracyjne
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Sokół Radomin wciąż zwycięski
PIŁKA NOŻNA  W 21. kolejce IV ligi Sokół Radomin podejmował na własnym obiekcie zespół Naprzodu 
Jabłonowo Pomorskie. Gospodarze zrewanżowali się przyjezdnym za porażkę w rundzie jesiennej i wygra-
li 2:1

Sokół Radomin na starcie 
rundy wiosennej imponuje for-
mą. Co prawda zespół trenera 
Sławomira Rożka zaliczył po-
tknięcie z Orlętami Aleksandrów 
Kujawski, ale dwa kolejne spo-
tkania kończyły się zasłużonymi 
zwycięstwami. Tym razem do 
radomińskiej twierdzy przybył 
zespół Naprzodu Jabłonowo, któ-
ry zamyka tabele i jest głównym 
kandydatem do spadku. Jednak 
wiadomo było, że póki goście 
mają szansę na utrzymanie, to na 
pewno postawią Sokołowi twarde 
warunki. 

Pierwsze minuty spotkania 
upłynęły na obustronnym ba-
daniu przeciwnika. Zespoły dużo 
grały piłką i próbowały konstru-
ować składne akcje. Obie ekipy 
miały swoje sytuacje, jednak albo 
zawodnikom brakowało zimnej 
krwi, albo doskonałymi para-
dami popisywali się bramkarze. 
W końcu jednak kibice gospo-
darzy mogli oklaskiwać bramkę 
swoich ulubieńców. Po akcji lewą 
stroną boiska Artur Bruzdewicz 
huknął w prawe okienko bramki 
Naprzodu, nie dając bramkarzowi 
żadnych szans. W tym momen-
cie miał miejsce sympatyczny 

akcent, oto bowiem zawodnicy 
Sokoła ruszyli do swojej ławki 
rezerwowych i wykonali „koły-
skę” dla jednego z zawodników, 
Rafała Stefańskiego, który został 
niedawno dumnym tatą. 

Od tej chwili mecz nabrał 
tempa. Zawodnicy obydwu ze-
społów nie odstawiali nogi, a sę-
dzia  zbyt często puszczał grę. 
W pewnym momencie goście ru-
szyli z kontrą lewą stroną boiska. 
Miłosz Piotrowski musiał inter-
weniować i wyciął skrzydłowego 
z Jabłonowa równo z trawą, za co 
zobaczył żółtą kartkę. 

Krótko po rozpoczęciu dru-
giej części spotkania Sokół miał 
idealną sytuację do podwyższe-
nia prowadzenia. Na nieszczęście 
gospodarzy jednak obrońca przy-
jezdnych wybił piłkę niemal z li-
nii bramkowej. Jabłonowo także 
nie ustawało w atakach. Jednak 
w groźnej sytuacji sam na sam po 
raz kolejny na wysokości zadania 
stanął Miłosz Szponikowski, bro-
niąc dostępu do bramki. Niedługo 
później Sokół podwyższył prowa-
dzenie. Wrzutka z linii końcowej 
przeszła bramkarza przyjezdnych 
i padła łupem Jakuba Pukłackie-
go, który strzelił praktycznie do 

pustej bramki. 
I kiedy już wydawało się że 

Sokół będzie do końca spotkania 
spokojnie kontrolował grę, po-
tężną bombę w prawe okienko 
bramki gospodarzy posłał jeden 
z rezerwowych zawodników ry-
wali, Bartosz Leiss. Goście chcieli 
ewidentnie pójść za ciosem i raz 
za razem atakowali na połowie 
rywala, jednak Sokół wytrzymał 
napór przeciwnika i kolejne trzy 
punkty dla zawodników trenera 
Rożka stały się faktem. 

W następnej kolejce Sokół po-
dejmie u siebie Kujawiankę Izbicę 
Kujawską, która obecnie zajmuje 
drugie miejsce w tabeli. Gospoda-
rze z pewnością będą chcieli po-
walczyć i zrewanżować się przy-
jezdnym za jesienne lanie 5:1.

Tekst i fot. (LB)

SOKÓŁ RADOMIN 
VS.

NAPRZÓD 
JABŁONOWO POMORSKIE

2 (1: 0) 1
Gole

Artur Bruzdewicz, 
Jakub Pukłacki – Bartosz Leiss

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

Kołyska dla Rafała Stefańskiego (pierwszy po prawej)

Na szczęście spotkanie zakończyło się bez kontuzjiDruga bramka dla Sokoła Zawodnicy nie odpuszczali zadnej piłki

Oba zespoły walczyły twardo

Piłka nożna

Blamaż Promienia
Drużyna Promienia Kowalewo Pomorskie o sobot-
nim starciu z liderującym Pomorzaninem Toruń bę-
dzie chciała zapomnieć jak najszybciej. Popularny 
„Promyczek” w sobotę okazał się kompletnie bezrad-
ny i przegrał w Toruniu aż 1:9. 

Takie starcia określa się mia-
nem pojedynków bez historii. 
Ekipa z Kowalewa Pomorskiego 
w tym sezonie spisuje się bardzo 
dobrze, ale przeciwko prowadzą-
cemu w lidze Pomorzaninowi 
zagrała katastrofalnie. Gospoda-
rze dominowali we wszystkich 
strefach boiska, szybko wyszli 
na prowadzenie i z każdą kolejną 

minutą udowadniali swą abso-
lutną dominację. Efektem bar-
dzo słabego dnia LZS-u była po-
rażka w stosunku 1:9, która nie 
przystoi tak wysoko notowanej 
ekipie. 

– Chcielibyśmy przeprosić 
wszystkich naszych kibiców za 
grę, brak zaangażowania i przede 
wszystkim wynik – zaznaczy-

li piłkarze za pośrednictwem 
jednego z profili społecznościo-
wych. 

Wierzymy, że ta ekipa szyb-
ko otrząśnie się po wpadce 
i w najbliższą sobotę na obiekcie 
przy ulicy Chopina pokona Start 
Pruszcz. 

(kl) 
fot. archiwum

POMORZANIN TORUŃ 
VS.

PROMIEŃ 
KOWALEWO POMORSKIE

9 (4: 1) 1

Gole

Pietrzykowski 35’
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przełamanie Drwęcy
PIŁKA NOŻNA  Po serii wiosennych porażek piłkarze Drwęcy Golub-Dobrzyń zapisali na swym koncie 
bardzo ważne trzy punkty. W wyjazdowym starciu pokonali Grom Więcbork 2:0

R E K L A M A

Drużyna Łukasza Kierzkow-
skiego na daleki wyjazd do Więc-
borka udała z zaledwie jednym 
graczem rezerwowym, co już 
przed pierwszym gwizdkiem ar-
bitra znacząco utrudniało zadanie 
MKS-u. Ekipa z Golubia-Dobrzynia 
rozpoczęła jednakże sobotnią kon-
frontację w dobrym stylu, umiejęt-
nie gospodarzyła siłami, starała się 
przerywać ofensywne ataki Gromu 
i wyprowadzać szybkie kontrataki. 

Taka taktyka przyniosła zamie-
rzony efekt – dwukrotnie lokalnym 
obrońcom „urwał się” niezwykle 
szybki Kamil Góral i skazywani na 
klęskę przyjezdni wypracowali so-
bie zaliczkę, którą tym razem zdo-
łali obronić do ostatniego gwizdka 
arbitra. Dzięki temu triumfowi 
MKS awansował w tabeli na miejsce 

czternaste, a do wyprzedzającego 
go Wojownika Wabcz traci aktual-
nie pięć „oczek”, zaś do jedenastego 
Gryfu Sicienko strata wynosi sie-
dem punktów. W następnej kolejce 
ekipa Kierzkowskiego na własnym 
obiekcie podejmie właśnie Gryf 
i bez wątpienia ma szansę na dru-
gie z rzędu zwycięstwo.

(kl) 
fot. archiwum

GrOm WIęcbOrK 
VS.

mKS DrWęcA 
GOlub-DObrzyń

0 (0: 2) 2
Gole

Kamil Góral (2)

Trzy PyTANIA DO... ŁuKASzA KIerzKOWSKIeGO, 
TreNerA mKS-u DrWęcy GOlub-DObrzyń

1. Jak ocenia pan sobotni mecz w Więcborku?

– Na ten wyjazd pojechaliśmy w bardzo „okrojonym” składzie. Z różnych przyczyn nie mogłem skorzystać z aż sześciu zawodników, którzy wystąpili 
w poprzedniej kolejce. W mecz, podobnie jak przed tygodniem, weszliśmy bardzo dobrze. Znając nasze możliwości broniliśmy aktywnie w środkowej 
strefie i szansy na bramki upatrywaliśmy w kontratakach. Tak też się stało. Dwa gole stanowiły zwieńczenie pewnego pomysłu. Obawiałem się, czy 
moja ekipa wytrzyma trudy tej konfrontacji w drugiej połowie, ale chłopacy wznieśli się na wyżyny swoich możliwości i grając nawet w 9 (czerwone 
kartki Niburskiego i Gajewskiego) zdołali obronić korzystny wynik do końca.

2. Ta wygrana to zwiastun lepszej dyspozycji zespołu i szansa na marsz w górę ligowej tabeli?

– Wyższą formę mogliśmy zauważyć już w toruńskim meczu z Flisakiem Złotoria. Prowadziliśmy tam grę i piłkarsko byliśmy teamem lepszym. Gole 
straciliśmy po stałych fragmentach, gdzie brakowało nam centymetrów i kilogramów, a trafienie numer trzy to konsekwencja kuriozalnej decyzji 
sędziego. Patrząc na te dwa starcia wierzę, że nadszedł czas dobrych występów Drwęcy. Wyznaję zasadę, iż wysoka forma to efekt systematycznej 
pracy treningowej, a nie dzieło przypadku. To, w jakiej dyspozycji drużyna pozostanie do końca sezonu, zależy od samych piłkarzy i ich zaangażowa-
niu w każde następne zajęcia. 

3. Czy tej ekipie starczy jednak sił, by tak wąską kadrą walczyć do czerwca?

– Paradoksalnie nasza kadra składa się z 23 osób, ale z wielu powodów co weekend tracę kilka ważnych „ogniw”, co rzutuje na grę i rezultaty. Zdaję 
sobie sprawę, że na tym poziomie każdy z chłopaków ma ważne życie zawodowe i prywatne, staram się jednak dostosowywać grafik treningów, by na 
zajęcia mogli dotrzeć praktycznie wszyscy. Jestem głęboko przekonany, że ta grupa ma Drwęcę zakodowaną w genach i wspólnie jesteśmy w stanie 
zrobić dla klubu wiele dobrego. Najważniejsze są jednak nie słowa, a czyny. To zawsze powtarzam moim podopiecznym. 

Piłka nożna

Remis Pogromu
W meczu 19. kolejki toruńskiej A-klasy Pogrom Zbój-
no zremisował na wyjeździe z Olimpią II Grudziądz 
1:1.

Ekipa ze Zbójna rozpoczęła 
rundę wiosenną w kapitalnym sty-
lu. Na inaugurację pokonała Stal 
Grudziądz 6:1, następnie wygrała 
z liderem tabeli Unią Wąbrzeźno 
5:3, by w poprzedniej kolejce zano-
tować trzecie z rzędu zwycięstwo, 
pewnie gromiąc Piasta Łasin 6:0. 
Tym razem Pogrom wyjechał do 
Grudziądza, by tam zmierzyć się 
z rezerwami pierwszoligowej Olim-
pii. 

„Rycerze wiosny” rozpoczę-
li tę konfrontację znakomicie i do 
przerwy prowadzili 1:0 po bramce 

Modrzejewskiego. Korzystny re-
zultat udało się utrzymać do 75. 
minuty, kiedy to ambitnie grający 
gospodarze zdołali doprowadzić do 
wyrównania. Wynik 1:1 nie zmienił 
się już i grudziądzkie starcie skoń-
czyło się sprawiedliwym podziałem 
punktów.

W związku z tym Pogrom 
nadal pozostaje niepokonany po 
przerwie zimowej, a w 20. kolejce 
zagra na swoim obiekcie z LZS-em 
Świedziebnia. 

(kl) 
fot. archiwum

OlImPIA II GruDzIąDz 
VS.

POGrOm zbójNO

1 (0: 1) 1
Gole

Modrzejewski 20’

Skład Sokoła:

Tarkowski – Grabkowski, Dolecki, Skrze-
szewski M, Boniecki – Betlejewski, Dąbrow-
ski, Skrzeszewski D, Wróblewski – Nowicki 
M (60’ Makowski ), Modrzejewski

SIATKóWKA  Mistrzynie powiatu z „jedynki”
27 marca w hali OSiR w Golubiu-Dobrzyniu odbyły się powiatowe zawody 
piłki nożnej dziewcząt. W turnieju udział wzięło siedem zespołów. Naj-
lepsze okazały się zawodniczki z „jedynki”, które w finale pokonały zespół 
ze Zbójna 4:0. Piłkarki wezmą udział w ćwierćfinale wojewódzkim w Wą-
brzeźnie.

oprac. (ToB), fot. SP1


