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Tego samego dnia dyżurny ry-
pińskiej komendy policji otrzymał 
informację o przyjęciu do szpitala 
chłopczyka z obrażeniami ciała, 
które wskazywały na to, że do 
tych obrażeń mogły przyczynić się 
inne osoby. Policjanci zatrzymali 
do sprawy 25-letniego mężczyznę, 
konkubenta matki pobitego dziec-
ka.               dokończenie na str. 2

Sprawa ujrzała światło dzien-
ne w ubiegłym tygodniu. Wszyst-
ko zaczęło się od tego, że chłopiec 
trafił do rypińskiego szpitala. W 
związku z licznymi obrażeniami 
zdecydowano o przewiezieniu go 
do lecznicy w Toruniu. Tam 2,5-
latek trafił m. in. ze złamaniami 
kości udowej. Dziecko wymagało 
aż sześciogodzinnej operacji.

Na ostatniej sesji rady mia-
sta 27 marca prezes Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej 
Michał Piotrowicz ujawnił zapis 
z umowy zawartej przez po-
przedniego burmistrza Romana 
Tasarza z byłym prezesem spół-
ki. W umowie tej zawarta była 
klauzula o zakazie wykonywania 
przez rok po rozwiązaniu umo-
wy pracy w konkurencyjnych 
spółkach (jakich nie ma na te-
renie miasta). Za przestrzeganie 
tego zakazu miała być przyzna-
na kwota w wysokości około 120 
tys. zł. Sprawa wyszła na jaw 
podczas procesu w sądzie pracy 
pomiędzy byłą prezes a spółką. 
O co chodzi i dlaczego obecny 
prezes ma zastrzeżenia?

– Wobec tak wysokiego za-
bezpieczenia przed działaniami 
konkurencyjnymi naturalnym 
było pytanie o jaką konkuren-
cyjną dla naszego przedsiębior-
stwa działalność chodziło, przed 
czym chciał spółkę zabezpieczyć 
ówczesny pełnomocnik spół-
ki pan Roman Tasarz? – mówi 
obecny prezes Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Golubiu-
Dobrzyniu Michał Piotrowicz. 
– W ocenie obecnego zarządu 
spółka nie jest i nie była zagro-
żona działaniami konkurencyj-
nymi uzasadniającymi związanie 

prezesa zarządu umową o zaka-
zie konkurencji w takiej formie 
i wiążącą się z kosztami dla spół-
ki rzędu 120 tys. zł. Dodatkowo 
umowa została skonstruowa-
na w sposób uniemożliwiający 
spółce jednostronne zwolnienie 
prezesa z zakazu konkurencji. 
W naszej ocenie brak takiego za-
pisu w sposób oczywisty nie za-
bezpieczał podstawowych inte-
resów przedsiębiorstwa. Celem 
ustalenia zasadności podpisania 
z prezesem umowy o zakazie 
konkurencji, po ustaniu stosun-
ku pracy, analizie podany został 
także kontekst jej podpisania. 
Śladów prac nad przygotowa-
niem warunków umowy ani żad-
nych uzasadnień nie znalazłem 
w protokołach Rady Nadzorczej, 
ani zgromadzenia wspólników. 
Nie było więc możliwości usta-
lenia racjonalnych przesłanek 
uzasadniających zawarcie przed-
miotowej umowy.

Obecny prezes sprawę zgłosił 
burmistrzowi w roku 2016. Kon-
sekwencją była uchwała zgroma-
dzenia wspólników, która zobo-
wiązała Michała Piotrowicza do 
złożenia oświadczenia o uchy-
leniu się od skutków prawnych 
umowy o zakazie konkurencji po 
ustaniu stosunku pracy  zawar-
tej przez pełnomocnika spółki 

z prezesem PEC-u.
– Następną czynnością było 

poinformowanie byłej pani pre-
zes, iż w związku z licznymi 
zastrzeżeniami co do zasadno-
ści i trybu podpisania umowy 
o zakazie konkurencji po usta-
niu stosunku pracy z prezesem 
PEC stwierdzam, iż umowa jest 
nieważna i nie wywołuje skut-
ków prawnych a wypłacenie 
przedmiotowych środków było-
by działaniem na szkodę spółki 
i wywołałoby stratę w środkach 
publicznych – dodaje Piotrowicz. 
– Pani prezes wystąpiła z rosz-
czeniem do sądu pracy, aby tą 
drogą dochodzić wypłaty środ-
ków związanych z zakazem kon-
kurencji. Pozew dotyczył pierw-
szych czterech miesięcy zakazu 
konkurencji. W trakcie procesu 
strony przedstawiły swoje sta-
nowiska, a efektem postępowa-
nia sądowego był wydany w dniu 
14 marca 2018 roku wyrok, 
w którym sąd oddalił powódz-
two w całości. Sąd w ustnym 
uzasadnieniu rozważał powia-
domienie prokuratury o możli-
wości popełnienia przestępstwa 
działania na szkodę spółki oraz 
nadużycia przez byłego burmi-
strza Romana Tasarza.

dokończenie na str. 3

Region

Skatował 2,5-latka
Dramatyczna wiadomość wstrząsnęła sąsiednim Ry-
pinem. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego 
o dotkliwe pobicie 2,5-letniego chłopca. Dziecko tra-
fiło do szpitala z licznymi obrażeniami, w tym ze zła-
maniami nóg. Jego oprawca jest już w areszcie. Grozi 
mu do 10 lat więzienia.
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Nadużycia w PEC-u?
GOLUB-DOBRZYŃ  Obecny prezes ciepłowni dopatrzył się 
nieprawidłowości w zawartej przez poprzedniego burmistrza 
umowie z poprzednią prezes spółki. Sprawa trafiła na wokan-
dę. Sąd zwrócił uwagę na możliwość działania na szkodę spółki 
i nadużycia poprzedniej władzy. Wyrok jest nieprawomocny
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Finał odbył się 29 marca 
w Urzędzie Marszałkowskim 
w Toruniu. Do rywalizacji stanęło 
10 trzyosobowych zespołów re-
prezentujących siedem placówek 
naszego województwa.

Końcowy etap składał się naj-
pierw z części pisemnej (testo-
wej), a potem ustnej. Do drugiego 
etapu awansowało sześć najlep-
szych drużyn, które zaprezento-
wały swoje projekty dotyczące 
naszego regionu. Następnie ze-
społy odpowiedziały na pytania 
komitetu organizacyjnego odno-

śnie przygotowanych prezentacji. 
Trzy szkoły z największą ilością 
punktów z obu części zmagań 
otrzymały nagrody finansowe.

W finale znalazły się dwie 
trzyosobowe drużyny z LO im. 
Anny Wazówny, które tworzy-
li: Karol Fingas, Jakub Murawski 
i Sebastian Depczyński oraz San-
dra Podczaska, Aleksandra Gra-
bowska i Aleksandra Kozerska. 
Najlepsza okazała się ekipa z LO 
nr 6 w Bydgoszczy. 

Regionalny Konkurs Wiedzy 
o Samorządzie Terytorialnym to 

wspólna inicjatywa Sejmiku Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskie-
go, rektorów trzech publicznych 
uczelni naszego regionu: Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu, Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy, Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej we Włocławku, Kujawsko-
Pomorskiego Kuratora Oświaty 
oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu.

(ToB), fot. Łukasz Piecyk/
Urząd Marszałkowski w Toruniu

Temat budowy chodnika przy 
ulicy Słuchajskiej był już niejed-
nokrotnie poruszany na naszych 
łamach. O jego powstanie od po-
czątku obecnej kadencji apelował 
m.in. radny Szymon Wiśniewski. 
Chodnik miał powstać już w ze-
szłym roku. Wybrany jednak pod 
koniec 2017 roku wykonawca 
nie był w stanie go zrealizować 
w określonym terminie.  Inwesty-
cja została przesunięta na obecny 
rok. 

– Budowa chodnika przy uli-
cy Słuchajskiej to wspólna inwe-
stycja miasta i powiatu – mówi 
radny Szymon Wiśniewski. – Cie-
szy mnie to, że prace w końcu ru-
szyły i do wakacji inwestycja zo-
stanie wykonana. Chodnik w tym 
miejscu jest potrzebny ze wzglę-
du na działające tu przedszkole, 
duży ruch samochodów oraz fakt, 
że droga jest często używana jako 
objazd. Ponadto ulica Słuchajska 
była jedyną drogą powiatową 

w mieście, która nie posiadała 
chodnika. 

Jak zapewniają pracowni-
cy firmy „Żwir-Bud” z Elgiszewa, 
która wygrała przetarg i wykonu-
je prace, chodnik będzie gotowy 
w ciągu najbliższego miesiąca. 
Inwestycja pochłonie ponad 200 
tysięcy złotych. Połowę kosztów 
pokrywa miasto, drugą połowę 
starostwo powiatowe. 

Tekst i fot.
(ToB)

Pierwszy raz możliwość dofi-
nansowania zakupu ogniw pojawi-
ła się w 2017 roku. Wówczas skorzy-
stało z niej 27 mieszkańców gminy, 
chociaż oczywiście chętnych było 
więcej. Wówczas dofinansowanie 
pochodziło z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Tym razem 
dofinansowanie wyniesie 50 proc. 
kosztów kwalifikowanych. 

W ostatnich dniach odbyło się 
spotkanie władz gminy z wyko-
nawcą instalacji oraz mieszkań-

cami gminy. Ogniwa pojawią się 
m.in. we Wrockach, Antoniewie, 
Gałczrwku, Węgiersku, Zarębie, 
Macikowie, Podzamku, Nowogro-
dzie, Ruźcu i Kolonii Lipnica. Będą 
miały moc 4,88 kW.  

Inwestycja w ogniwa to kolej-
ne działanie związane z ekologią 
na terenie gminy. Także w tym 
roku przystąpiono do programy 
wymiany źródeł ciepła w domach 
prywatnych.

(pw)

– Na podstawie zebranego 
w tej sprawie materiału dowodo-
wego mężczyzna usłyszał zarzut 
znęcania się nad chłopcem oraz 
spowodowania u niego obrażeń 
naruszających czynności narządu 
jego ciała na okres powyżej 7 dni, 
za co grozi mu do 5 lat pozbawie-
nia wolności – mówiła Dorota Ru-
pińska z KPP Rypin.

Jeszcze tego samego dnia po-
licjanci wystąpili do prokuratury 
z wnioskiem o zastosowanie wo-
bec mężczyzny tymczasowego 
aresztowania na okres 3 miesięcy. 
Po zapoznaniu się z dokumentacją 
medyczną i po wyjaśnieniach za-
trzymanego prokurator zdecydo-
wał o zmianie kwalifikacji czynu. 
Radosławowi K. grozi dwukrotnie 
wyższy wyrok.

– Mężczyzna podejrzany jest 
o fizyczne znęcanie się nad dziec-
kiem, działając ze szczególnym 
okrucieństwem. Sąd przychylił 
się do wniosku organów ściągania 
i aresztował go na najbliższe trzy 
miesiące. Teraz 25-latkowi grozi do 
10 lat więzienia – dodaje Rupiń-
ska.

Szczegóły sprawy są maka-
bryczne. Do znęcania się nad ma-
łym Piotrusiem miało dochodzić 
od połowy ubiegłego roku. Zda-
rzenie z ubiegłego tygodnia nie 

było więc incydentalne. W prze-
szłości dziecko odebrano matce, 
przez pewien czas było w rodzinie 
zastępczej. Jeszcze zanim kobie-
ta związała się z Radosławem K., 
jej sytuację monitorował Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rypinie. Ale zarówno wtedy jak 
i w ostatnim czasie pracownicy 
socjalni nie odebrali żadnych sy-
gnałów świadczących, że wobec 
malca mogło dochodzić do prze-
mocy fizycznej.

– Tam nie było problemu 
ubóstwa. Nasza pomoc potrzebna 
była matce ze względu na jej nie-
wydolność rodzicielską. Urodziła 
dziecko w bardzo młodym wieku 
i nie radziła sobie ze wszystkimi 
obowiązkami – mówi Marta Ku-
bas-Trędewicz, kierownik MOPS 
w Rypinie.

Jak wyjaśnia szefowa MOPS, 
w przypadku tej rodziny nie było 
ani symptomów odnośnie ewen-
tualnej przemocy, ani nawet ano-
nimowych informacji od rodziny, 
czy znajomych. Tym bardziej szo-
kująca jest ta sprawa. Natomiast 
niezbyt skora do współpracy 
z ośrodkiem była matka Piotrusia. 
Doszło nawet do objęcia rodziny 
dozorem kuratora.

(ak)
fot. KPP Rypin
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Kolejne ogniwa 
na dachach

Skatował 2,5-latka

32 nowe instalacje fotowoltaiczne pojawią się w tym 
roku na budynkach w gminie Golub-Dobrzyń. Gmina 
zamierza zainstalować panele na 31 budynkach pry-
watnych i jednym publicznym.

Golub-Dobrzyń

Samorządowi eksperci
Dwie drużyny z Liceum Ogólnokształcącego im. Anny Wazówny wzięły udział 
w finale XIV Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. 

Gmina Golub-Dobrzyń

RegionW końcu będzie chodnik
GOLUB-DOBRZYŃ  Wczoraj rozpoczęły się prace przy 
budowie chodnika przy ulicy Słuchajskiej. To wspólna in-
westycja miasta i powiatu. Pochłonie ponad 200 tysięcy 
złotych
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Rusza szybki PITNadużycia w PEC-u?
Do 30 kwietnia można składać zeznanie podatkowe 
za 2017 rok. Resort finansów przygotował kampanię 
informacyjną Szybki PIT.

PowiatGolub-Dobrzyń

oryginalne wsparcie dla rodzin 
POWIAT  Na terenie Golubia-Dobrzynia i gminy Ciechocin powstały podwórkowe świetlice – „Harcownie”. 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży będą w nich prowadzić harcerze. To jeden z pierwszych tego typu projektów 
w Polsce

internet. Takie same specjalne sta-
nowiska komputerowe dla osób 
wysyłających elektronicznie PIT 
będą działać w urzędach skarbo-
wych przez cały okres rozliczenio-
wy, czyli do 30 kwietnia. Ponadto 
12, 19 i 26 kwietnia w minister-
stwie finansów odbędą się dyżu-
ry telefoniczne, w czasie których 
eksperci odpowiedzą na pytania 
podatników dotyczące rozliczenia 
rocznego, a 26 i 27 kwietnia, czy-
li pod koniec okresu na składa-
nie PIT, kiedy w urzędach panuje 
wzmożony ruch, wszystkie urzędy 
skarbowe w Polsce będą pracować 
dłużej.

(ToB)

– Szybki PIT, organizowany 
jest już jedenasty raz, jak zawsze 
obejmie całą Polskę. Dla podatni-
ków przygotowaliśmy wiele uła-
twień, które pomogą im złożyć 
roczny PIT. Będą to, jak co roku, 
m.in. wydłużone godziny pracy 
i dyżury telefoniczne naszych eks-
pertów – tłumaczy Danuta Gę-
stwa z Urzędu Skarbowego w Go-
lubiu-Dobrzyniu.

W dniach 6-7 kwietnia w naj-
popularniejszych centrach han-
dlowych w największych miastach 
w Polsce będą czynne punkty roz-
liczeń PIT. Dzięki nim każdy podat-
nik w przerwie między zakupami 
będzie mógł wysłać swój PIT przez 

mogłaby dowolnemu posiadaczo-
wi kapitału pomóc przygotować, 
przeprowadzić, zorganizować te 
inwestycję, była ówczesna prezes 
PEC. Stąd moja decyzja o umowie 
dla byłej prezes o zakazie świad-
czenia usług dla konkurencji. Była 
to umowa zgodna z odpowiedni-
mi przepisami prawa. Do dzisiaj 
nie skutkuje ona żadnymi koszta-
mi dla PEC. Otwartym pozostaje 
pytanie, jakie mogły być skut-
ki, konsekwencje, gdyby takiej 
umowy nie było? Czy powstałoby 
nowe przedsiębiorstwo ciepłow-

dokończenie ze str. 1
Uzasadnienia pisemnego jesz-

cze nie wydano, wyrok jest zatem 
nieprawomocny. O komentarz 
poprosiliśmy byłego burmistrza.

– Zagrożenie wejścia do Go-
lubia-Dobrzynia konkurencji dla 
PEC poprzez inwestycję na bazie 
gazu ziemnego w kogenerację 
(produkcja prądu i ciepłej wody) 
w 2012 roku i latach następnych 
było realne – mówi były bur-
mistrz Roman Tasarz.  Osobą naj-
bardziej zorientowaną w lokal-
nym rynku ciepłowniczym, która 

– Projekt „Harcownie – me-
todyka harcerstwa wsparciem 
dla rodziny” realizowany będzie 
przez dwa lata – mówi prze-
wodnik Paweł Biały, koordyna-
tor projektu. – Jego celem jest 
zwiększenie dostępu do usług 
wsparcia rodziny i pieczy za-
stępczej 720 osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym i wsparcie kompe-

tencji wychowawczych 720 osób 
z otoczenia osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. 

Projekt w swoich działaniach 
zakłada dwie edycje, w ramach 
których powstaną 24 placówki 
wsparcia dziennego. Dwie z nich 
znajdują się w Golubiu-Dobrzy-
niu oraz gminie Ciechocin.  W pla-
cówkach wsparcia dziennego 

zajęcia prowadzone będą w for-
mie podwórkowej, metodą har-
cerską, czyli z wykorzystaniem 
narzędzi metodycznych wypra-
cowanych przez ZHP w swojej 
100-letniej tradycji (zbiórka, bi-
wak, rajd, obóz). Uzupełnieniem 
oferty placówki będzie wsparcie 
integracyjne dla rodziców i opie-
kunów. Programowo działania 
opierać się będą na rozwijaniu 
u dzieci i młodzieży kompetencji 
kluczowych, czyli umiejętności 
komunikacyjnych, językowych, 
matematycznych i informatycz-
nych, społecznych i obywatel-
skich, umiejętności uczenia się 
oraz przedsiębiorczości i świa-
domości kulturowej. 

– Dla nas, jako Chorągwi 
Kujawsko-Pomorskiej ZHP, jest 
to możliwość bezpośredniego 
wsparcia dla rodzin, które do-
tychczas z naszymi metodami 

wychowawczymi nie miały do 
czynienia – mówi koordynator 
projektu. – Jest to również spo-
sób na zachęcenie młodych ludzi 
do rozwoju w wielu aspektach 
życia, a dla nas bezpośrednio 
realizacja misji Związku Harcer-
stwa Polskiego, którą jest „wy-
chowywanie młodego człowieka, 
czyli wspieranie go we wszech-
stronnym rozwoju i kształtowa-
niu charakteru przez stawianie 
wyzwań.”

Z „Harcowni” w Golubiu-Do-
brzyniu oraz Ciechocinie łącznie 
będzie korzystać 30 osób (po 15 
osób w każdej placówce). Kierow-
nikiem pierwszej placówki jest 
harcmistrz Szymon Wiśniewski, 
a drugiej podharcmistrz Bogu-
sław Bogucki. Funkcje wycho-
wawców pełnią: podharcmistrz 
Mariusz Fydryszewski oraz Alek-
sandra Laskowska. Rekrutacja do 

obu placówek już ruszyła. Można 
się zgłaszać, korzystając ze stro-
ny internetowej projektu oraz 
u kierowników „Harcowni”. 

– W planach mamy organiza-
cję różnych ciekawych zajęć, któ-
re będziemy realizować metodą 
harcerską – dodaje hm. Szymon 
Wiśniewski, kierownik placów-
ki w Golubiu-Dobrzyniu. – Nie 
zabraknie ciekawych wycieczek, 
zajęć językowych oraz oczywi-
ście harcerskich. Nasi podopiecz-
ni będą mogli pojechać również 
na darmowy obóz harcerski. 

Projekt jest współfinansowa-
ny ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, ze środków 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020.

(red)
fot. archiwum

R E K L A M A

nicze i przejęłoby rynek zamó-
wień na ciepło doprowadzając 
do ograniczenia, a może upadku 
PEC? To trochę tak samo jak pod-
pisywanie polisy AC na samochód 
czy inne ubezpieczenie. Gdy nic 
złego się nie dzieje można mówić, 
ze umowa była zbędna, a co jeśli 
jest odwrotnie to mądry Polak po 
szkodzie?

Jednak obecny prezes PEC
-u się z tym nie zgadza.

– Rzeczywiście, w ramach 
podpisanej umowy spółka nie 
wypłaciła ani złotówki, a słusz-
ność działań obecnego zarządu 
potwierdził wyrok sądu. Warto 
chyba podkreślić, że stało się tak 
miedzy innymi dlatego, iż sąd 
nie dał wiary próbie uzasadnie-
nia podpisania „umowy o zaka-
zie konkurencji” przedstawionej 
podczas rozprawy przez pana Ro-
mana Tasarza – uzasadnia Michał 
Piotrowicz.

(nał), fot. archiwum
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Przedświąteczny dar

Pamięci pana RyszardaWsparli potrzebujących

29 marca wolontariusze z gminy Golub-Dobrzyń od-
wiedzili Hospicjum Nadzieja w Toruniu, by wręczyć 
zebrane wcześniej środki higieniczne.

To będzie wyjątkowy turniej w Białkowie. Do tej pory 
kojarzony był z postacią Ryszarda Jankowskiego. Nie-
stety, lokalny propagator piłki nożnej odszedł z tego 
świata. Kwietniowy turniej zostanie poświęcony wła-
śnie jego osobie.

Ponad 4 tys. zł – to efekt zbiórki w gminie Golub-Dobrzyń na rzecz mieszkańców 
wsi Bielawki, których dom w lutym został poważnie uszkodzony. 

Dary dla hospicjum zbierano 
w szkołach w: Lisewie, Wrockach, 
Nowogrodzie, Ostrowitem i Wę-
giersku. Do Torunia zawieźli je 
członkowie wolontariatu z Lisewa.

– Wizyta w dziecięcym ho-
spicjum była dużym wyzwaniem. 
Wszyscy uświadomiliśmy sobie 
ważną prawdę, że życie jest piękne, 
jest darem, trzeba się nim cieszyć, 
że „hospicjum to też życie” – mówi 
Anna Rydzińska.

Oprócz tego wolontariusze wy-
konywali świąteczne prace, które 
następnie sprzedawano, a zebrane 
fundusze przeznaczano na pomoc 
potrzebującym. Wśród prac były 
m.in. wypieki, kartki świąteczne 
i palmy wielkanocne.

(pw), fot. nadesłane

Zawody zaplanowano na 22 
kwietnia na boisku w Białkowie. 
Drużyny zgłaszać mogą się do 15 
kwietnia – telefonicznie, pod nu-
merem 698 364 100. Turniej to tra-
dycyjne otwarcie sezonu i szansa 
na rywalizację, przede wszystkim 
dla LZS-ów. 

Te spotkały się już 18 marca 
w Gałczewie, gdzie zorganizowano 
II Sołecki Turniej Halowej Piłki Noż-
nej o Puchar Wójta Gminy Golub-
Dobrzyń. Wygrało Poćwiardowo, 
przed Białkowem i Gałczewem.

(pw)
fot. nadesłane

3 lutego, około godziny 9, pod-
czas rozpalania ognia wybuchł piec 
w kotłowni budynku w Bielawkach 
w gminie Wąpielsk. W wyniku eks-
plozji zginął 57-letni mężczyzna, 
który osierocił trójkę nastoletnich 
dzieci. Zniszczenia spowodowane 

eksplozją były tak wielkie, że ko-
nieczna była odbudowa domu. Już 
wówczas zwrócono się z prośbą 
do osób i instytucji, by te wsparły 
rodzinę.

Wójt gminy Golub-Dobrzyń 
wraz z radnymi, sołtysami i miesz-

kańcami włączył się do zbiórki. 
W szczególny sposób w akcji po-
mógł sołtys i radny Kazimierz Klo-
nowski z Pustej Dąbrówki, a także 
sołtysi z Lisewa i Węgierska. Uda-
ło się w ten sposób zebrać 4 tys. 
260 zł, które zostały wręczone 29 
marca poszkodowanym członkom 
rodziny Łukaszewskich. W imieniu 
gminy dokonali tego: radny i soł-
tys Kazimierz Klonowski oraz se-
kretarz gminy Krzysztof Pieczka. 
W spotkaniu uczestniczył także 
wójt gminy Wąpielsk.

(pw)
fot. nadesłane

Nasze sołectwo, nasze sprawy
GMINA RADOMIN  Sołectwem Kamionka od 1992 roku, czyli od 26 lat, kieruje Bogumił Maćko. Społeczna 
praca sprawia mu przyjemność, a mieszkańcy w kolejnych wyborach zawsze na niego stawiają

W sprawowaniu tej funkcji 
dzielnie asystuje mu jego żona 
Urszula. Jest emerytem, wcze-
śniej zdał gospodarstwo rolne 

swojemu synowi. 
W sołectwie zamieszkuje 100 

mieszkańców. Połowa z nich to 
emeryci i renciści. Większość pro-

wadzących średnie gospodarstwa 
dodatkowo pracuje w okolicznych 
zakładach pracy lub prowadzi 
własną działalność gospodarczą.

– czy budżet jest wystar-
czający na potrzeby sołectwa? 

– Budżet naszego sołectwa 
wynosi 11 tys. zł. Prawie połowa 
z niego, bo blisko 5 tys. zł, rada 
sołecka przeznaczyła na utrzyma-
nie dróg lokalnych. Długość dróg, 
za których utrzymanie odpowia-
da sołectwo, to około 3 kilometry. 
Są to trasy o nawierzchni grun-
towej i utrzymanie ich w stanie 
przejezdności jest nie lada wy-
zwaniem, zwłaszcza w okresie 
wiosennym i zimowym. Są one 
w dużej części zalewane przez 
wiosenne roztopy. Na zakup kru-
szywa do ich utwardzania wyda-
jemy około 3 tys. zł. Do tego do-
chodzą koszty użycia równiarki, 
czyli kolejne 900 złotych. Zimo-
we odśnieżanie to wydatek 1 tys. 
zł. Na koszenie poboczy i rowów 
wydajemy 100 złotych.

Innym wydatkiem z naszego 
budżetu jest utrzymanie świetli-
cy wiejskiej. Na to zadanie prze-
znaczamy rocznie około 6 tys. zł. 
Z tej sumy na remont centralne-
go ogrzewania wydaliśmy 4 tys. 
zł.. Pozostała kwota, czyli 2 tys. 
zł, jest przeznaczona na zakup 
opału.

– Jak przedstawia się dzia-
łalność kulturalna w sołec-
twie?

– Skupia się głównie na udzia-
le w imprezach organizowanych 
przez władze gminy. Nasze panie 
to w większości starsze osoby, 
które nie mają już wystarczają-
cych sił na organizowanie wielkich 
imprez, a młodsi maja przeważ-
nie inne zainteresowania. Mimo 
to, corocznie przygotowujemy 
w maju święcenie pól, połączo-
ne ze spotkaniem towarzyskim 
w świetlicy. Staramy się również 
organizować Dzień Kobiet i Dzień 
Dziecka. Jednak, czy te imprezy 
się odbędą, to będzie zależało od 

frekwencji. Na pewno będziemy 
brać udział, jako sołectwo, w do-
żynkach gminnych i parafialnych. 
Nasza świetlica jest natomiast 
chętnie wykorzystywana na im-
prezy towarzyskie o charakterze 
rodzinnym np. komunie, chrzciny 
itp. Również w okresie sylwestro-
wym odbywają się w niej zabawy 
taneczne, ale na zasadzie skład-
kowej.

– co można powiedzieć 
o współpracy z samorządem 
gminnym?

– Współpraca z władzami 
gminy jest bardzo dobra. Gmina 
pomaga nam w utrzymaniu na-
szych dróg. W tym roku na jednej 
z nich ma być położna nawierzch-
nia asfaltowa na odcinku jednego 
kilometra. Gmina również prze-
prowadziła w 2017 roku remont 
sanitariatów w świetlicy oraz re-
mont całkowity. Myślę, że dalsza 
współpraca będzie owocna.   

Tekst i fot.
(Maw)
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Golub-Dobrzyń zimą spowi-
ty był smogiem. To nienaturalne 
zjawisko atmosferyczne polega-
jące na współwystępowaniu za-
nieczyszczenia powietrza wsku-
tek działalności człowieka (m.in. 
niewłaściwego ogrzewania do-
mów) oraz niekorzystnych zja-
wisk naturalnych: znacznego za-
mglenia i bezwietrznej pogody 
(tu znaczenie ma położenie Go-
lubia-Dobrzynia) od lat w okre-
sie grzewczym spowija nasze 
miasto. Wchodzące w skład 
smogu związki chemiczne, pyły 
i znaczna wilgotność stanowią 
zagrożenie dla zdrowia człowie-
ka, mogą być nawet przyczyną 
jego śmierci. 

Wyniki przerażają 
W tym roku mieszkańcy 

naszego miasta w konkursie 
internetowym wygrali mierni-
ki jakości powietrza, które zo-
stały zamontowane w Golubiu 
i w Dobrzyniu. Wskaźnik godzi-
nowej jakości powietrza CAQI 
informuje o tym, jak czyste lub 
zanieczyszczone jest powie-
trze, a także jak oddychanie nim 
wpływa na zdrowie. Skala skła-
da się z wartości od 0 do 100. 
Im wyższa wartość wskaźnika, 
tym większe ryzyko zaistnie-
nia negatywnych symptomów 
zdrowotnych i złego samopo-
czucia. Jak się okazało po za-
montowaniu mierników, normy 
w naszym mieście były przekro-
czone. Golub-Dobrzyń trafił na 
mapy smogowe portali interne-
towych. Ostrzegano nas przed 
fatalnymi skutkami przekro-
czonych norm. Mówiono o nas 
w telewizji ogólnopolskiej. 

Aktorka zainicjowała
Aktorka, znana z seriali 

„Pierwsza miłość” i „O mnie się 
nie martw”, Katarzyna Ankudo-
wicz postanowiła działać. Zaini-
cjowała kampanię antysmogo-

wą.
– Pomysłodawcami akcji je-

steśmy wspólnie z mecenasem 
Radosławem Górskim, obojgu 
nam doskwierał warszawski 
smog i bardzo chcieliśmy coś 
z tym zrobić – mówi Katarzyna 
Ankudowicz. – Nie chcę być tru-
ta. Mieszkam w Warszawie, ale 
smog to problem wielu miast. 
Poziomy alarmowania i infor-
mowania o smogu od 2013 r. są 
w Polsce ustalone na absurdal-
nie wysokim poziomie: średnio-
dobowej średniej 300 (alarmo-
wanie) oraz 200 (informowanie) 
mikrogramów pyłu PM 10 na 
metr sześcienny powietrza. Dla 
porównania we Francji jest to 
odpowiednio 80 i 50 mikrogra-
mów na metr sześcienny, do 
tego określane w bardziej re-
strykcyjny sposób. Czy zatem 
Ministerstwo Środowiska uwa-
ża, że Polacy mają inne płuca 
niż Francuzi i u nas skutki zdro-
wotne pojawiają się dopiero 
przy ok. cztery razy wyższych 
stężeniach pyłu w powietrzu niż 
u Francuzów? – pyta aktorka.

Greenpeace otrzymało od 
ministerstwa odpowiedź, że nie 
można w Polsce ograniczyć po-
ziomu alarmu smogowego, bo 
wymagałoby to ogłaszania go 
zbyt często, a wtedy spowsze-
dniałby on ludziom i przestaliby 
reagować.

– Samo ogłoszenie alarmu 
nie wystarczy. We Francji po 
przekroczeniu 80 mikrogramów 
rząd natychmiast podejmu-
je szereg skutecznych działań 
naprawczych – mówi prawnik 
Radosław Górski z kancelarii 
w Warszawie. – U nas znaczna 
część społeczeństwa nie jest 
świadoma tego, jak bardzo szko-
dliwe jest powietrze, którym 
codziennie oddychamy oraz 
tego, że władze od wielu lat nie 

podejmują skutecznych działań, 
aby przeciwdziałać zatruwaniu 
ludzi, choć mają taki obowiązek 
wynikający przede wszystkim 
z Konstytucji RP, ustaw i prze-
pisów prawa wspólnotowego. 
Władze publiczne mają obowią-
zek ochrony środowiska oraz 
zapobiegania negatywnym dla 
zdrowia skutkom jego degrada-
cji. Zatem to ich zadaniem jest 
ograniczanie poziomu zanie-
czyszczenia powietrza.  

Aktorka i jej prawnik uwa-
żają, że to państwo powinno 
ponosić koszty poprawy jakości 
powietrza, wynika to z zapisu 
w Konstytucji RP.

– Nasz kraj musi wspierać 
za pomocą różnych bonifikat 
i dotacji wszystkie osoby, które 
chcą żyć ekologicznie. Istotnym 
jest również, aby uświadomić 
ludziom, że spalając w piecach 
odpady szkodzą sobie i swoim 
rodzinom. Równocześnie pań-
stwo powinno wspomagać zmia-
ny za pomocą dopłat do eko-
logicznych metod ogrzewania 
domów, po to aby ekologia była 
nie tylko rozsądna, ale i opłacal-
na – mówi Ankudowicz

Pozew za smog
Katarzyna Ankudowicz 26 

marca 2018 roku wniosła pozew 
przeciwko Warszawie i przeciw-
ko Skarbowi Państwa. Żąda 10 
tys. zł, które chce przekazać na 
cele charytatywne. Tego samego 
dnia pozew przeciwko Skarbowi 
Państwa złożył Tomasz Sadlik 
(tłumacz, pisarz, twórca Stowa-
rzyszenia ProFuturis). W przy-
gotowaniu są kolejne pozwy.

– Pozew oparty jest na 
trzech założeniach – tłumaczy 
Katarzyna Ankudowicz. – Po 
pierwsze polskie państwo musi 
dbać o stan powietrza. Po dru-
gie rażące wieloletnie zaniedba-
nia państwa doprowadziły do 
tego, że powietrze w Polsce nie 
spełnia unijnych norm co zo-
stało potwierdzone wyrokiem 
Trybunału Sprawiedliwości UE  
z 22 lutego 2018 r., który orzekł, 
że Polska naruszyła prawo Unii 
w kwestii jakości powietrza 
przekraczając notorycznie do-
puszczalne wartości stężenia 
szkodliwego pyłu. I najważniej-
sze z powodu zanieczyszczeń 
dochodzi do naruszenia dóbr 
osobistych mieszkańców Pol-
ski. Chcemy, by za moim i pana 
Tomasza Sadlika pozwami, ru-
szyła fala pozwów obywateli 
Polski, wówczas rachunkiem 
ekonomicznym jasno postawi-
my granicę rządzącym. Bardziej 
opłacalne będzie zajęcie się pro-

blemem smogu niż wypłacanie 
odszkodowań.

Razem możemy więcej
Aktorka zachęca mieszkań-

ców wszystkich miast, które 
zmagają się ze smogiem, aby 
walczyli o odszkodowania.

– Naruszanie dóbr oso-
bistych obywateli, to życie ze 
świadomością, potwierdzoną 
przez źródła, że oddychamy 
skażonym, zatrutym powie-
trzem, z powodu którego cho-
rują i umierają ludzie – mówi 
Katarzyna Ankudowicz. – My 
jesteśmy zmuszani do szere-
gu ograniczeń. Zrezygnowania 
z aktywności na powietrzu poza 
domem, ale i w swoim własnym 
domu, nie mogąc wietrzyć go 
zimą. Taki stan rzeczy narusza 
nasze prawa. Mieszkańcy Golu-
bia-Dobrzynia również powinni 
zawalczyć o swoje dobra. 

Pozew, jaki złożyła aktorka 
został stworzony przez kance-
larię mecenasa Radosława Gór-
skiego w Warszawie.

– Zachęcam do bezpośred-
niego kontaktu z tą kancelarią 
– mówi aktorka. – Adwokaci 
poradzą jak przygotować i zło-
żyć pozew. 

Nasz burmistrz 
może przegrać
Adwokat aktorki powołuje 

się na to, że władze od wielu 
lat nie podejmują skutecznych 
działań, aby przeciwdziałać za-
truwaniu ludzi, choć mają taki 
obowiązek wynikający przede 
wszystkim z Konstytucji RP, 
ustaw i przepisów prawa wspól-
notowego. Jego zdaniem obo-
wiązkiem włodarzy są działania 
na rzecz poprawy jakości powie-
trza czyli kampanie informa-
cyjne, korzystanie z dotacji np. 
unijnych na działania związane 
z ograniczaniem smogu. Mia-
sta przeciwko którym złożono 
już pozwy się bronią. Rzecznik 
prasowy stołecznego ratusza 
Bartosz Milczarczyk mówi, że 
w ocenie ratusza pozew jest nie-
uzasadniony, ponieważ miasto 
od lat walczy o poprawę jakości 
powietrza.

– Rozbudowa metra, dota-
cje na wymianę pieców, zazie-
lenianie miasta... wszystkie te 
inwestycje poprawiają jakość 
powietrza. Pozew przeciwko 
miastu Warszawa zdaje się być 
zupełnie nietrafionym pomy-
słem – mówi Milczarczyk.

W podobnym tonie już bro-
ni się Kraków, choć tam jeszcze 
żadnego pozwu nie złożono.

– Spodziewamy się, że po-
wietrze będzie coraz lepsze, bo 

miasto robi dużo w tej spra-
wie. Liczymy, że efekty naszych 
działań będą coraz bardziej od-
czuwalne – zajęła stanowisko 
Monika Chylaszek, rzeczniczka 
prezydenta Jacka Majchrow-
skiego w jednej z krakowskich 
gazet. 

Władze Krakowa dopłaca-
ją do wymiany pieców C.O. na 
ekologiczne oraz do rachunków 
za nowe ekologiczne ogrzewa-
nie. Kontrolowane jest też czy 
mieszkańcy nie spalają w pie-
cach śmieci. Wprowadzana jest 
też darmowa komunikacja miej-
ska.

Nasz burmistrz na swoją 
obronę zdaje się niewiele ma. 
W naszym mieście brakowało 
odpowiednich kampanii infor-
macyjnych lub spotkań z miesz-
kańcami, nie było dotacji na 
wymianę pieców, choć wszyst-
kie gminy dookoła skorzystały 
z takiego programu. Burmistrza 
Golubia-Dobrzynia nie intere-
suje wprowadzenia komunikacji 
miejskiej, choć radni o to lobbo-
wali. Burmistrz nie ruszył z mą-
drą kampanią antysmogową aby 
uświadomić mieszkańców. Taka 
dla przykładu była prowadzona 
sąsiednim Rypinie. Straż miejska 
dostarczała ulotki, z informacją 
dotyczącą jakich paliw można 
używać w piecach, a jakich nie. 
Municypalni przeprowadzali 
kontrolę w domach, gdzie za-
chodziło podejrzenie spalania 
odpadów. Ponadto rypińskie 
Miejskie Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej na przełomie 
2016 i 2017 roku zakończyło in-
westycję za 1,5 mln złotych, ma-
jącą na celu właśnie ogranicze-
nie emisji pyłów do atmosfery. 
Podobnie było w Brodnicy. Też 
prowadzono kampanię informa-
cyjną i straż miejska kontrolo-
wała nieruchomości. Dotowano 
gospodarstwa podłączające się 
do miejskiego ciepła. Burmistrz 
zagwarantował mieszkańcom 
darmową komunikacje miejską 
na terenie całego miasta. W Go-
lubiu-Dobrzyniu w tej kwestii 
nie zrobiono nic. Magistrat nie 
przedstawił nawet propozycji 
rozwiązania trującego problemu 
mimo, iż prosiliśmy o to za po-
średnictwem naszej gazety.

Zatem w myśl przepisów 
prawa i zapisów w konstytucji, 
jeśli ruszą pozwy z Golubia-Do-
brzynia, do składania których 
zachęca Katarzyna Ankudowicz, 
burmistrz może sprawy sądowe 
przegrywać.

Tekst i fot. 
(nał)

Miasto zapłaci za smog?
GOLUB-DOBRZYŃ  Sezon grzewczy wkrótce się skończy i będziemy mogli w naszym mieście odetchnąć 
pełną piersią. Jednak za to jak byliśmy truci możemy pozwać burmistrza i skarb państwa. – Czyste po-
wietrze to nasze konstytucyjne prawo, warto o nie walczyć – mówi aktorka Katarzyna Ankudowicz
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Wystawa nosi tytuł „Wokół 
Wielkanocnych Jajek”. Jak wska-
zuje nazwa, ozdobami stały się 
pisanki wykonane z różnych ma-
teriałów. Głównym celem wysta-
wy było zaangażowanie w pra-
cę jak najwięcej dzieci z terenu 
gminy Radomin. Z tego powodu 
GOKiS zaprosił wszystkie przed-
szkola i szkoły z gminy do udzia-
łu w tworzeniu ozdób. 

Każde dziecko miało za za-
danie wykonać świąteczne jajko, 
które następnie miało zostać 
wyeksponowane w centrum wsi, 
przed urzędem gminy w Rado-

minie. Technika wykonania była 
dowolna, z zaznaczeniem, że 
prace będą wystawione  na ze-
wnątrz. Zespół GOKiS wykonał  
za to instalację. Efektem jest 
kolorowa, zbiorowa dekoracja, 
która nadaje centrum miejsco-
wości świątecznego charakteru. 
Radomiński GOKiS chce angażo-
wać dzieci i młodzież w działania 
na rzecz gminy oraz propagować 
ich talenty. 

– Jak widać, dzieci przygo-
towały różnorodne, kolorowe 
jaja, które przez okres świątecz-
ny zdobią teren przed urzędem 

gminy w Radominie – podsumo-
wuje dyrektor GOKiS Sławomir 
Rożek. – Serdecznie dziękuję za 
zaangażowanie w wystawę dy-
rektorom szkół i nauczycielom, 
którzy nadzorowali pracę dzieci. 
Gratuluję także rodzicom uzdol-
nionych pociech, bo jak widać, 
prace są znakomite. Chcemy, 
jako ośrodek kultury i spor-
tu, pokazywać twórczość dzieci 
i pracę wykonywaną w szkołach 
i przedszkolach, poza ich mura-
mi. To jest jeden z elementów 
naszej działalności. 

 Tekst i fot. (dr)

II Olimpiada Wiedzy Histo-
rycznej to konkurs organizowany 
od dwóch lat w Golubiu-Dobrzy-
niu przez Centrum Organizacji 
Przedmiotowo-Tematyczno-In-
terdyscyplinarnych Olimpiad 
Społeczno-Historycznych prowa-
dzone przez Stowarzyszenie Edu-
kacyjno- Oświatowe COPTIOSH 
w Białymstoku. W naszym mie-
ście odbywa się ostatni, centralny 
etap olimpiady, do którego kwali-
fikują się najlepsi z 16 wojewódz-
kich okręgów.

– Termin organizacji finałów 
nie jest przypadkowy – mówi 
Marek Beyger, organizator tego 
wydarzenia i nauczyciel z Ze-
społu Szkół im. Anny Wazówny 
w Golubiu-Dobrzyniu. – Specjal-
nie wybieramy okres przedświą-
teczny, ponieważ przyjeżdżają do 
nas uczestnicy z najdalszych za-
kątków Polski i chcemy, by ta wy-
prawa była dla nich jak najmniej 
uciążliwa. 

Skąd w ogóle pomysł na orga-
nizację olimpiad przez COPTIOSH? 
O to zapytaliśmy koordynatora 
głównego organizacji Krzysztofa 
Maleszewskiego:

–  Sześć lat temu zorganizo-
waliśmy pierwszą olimpiadę wie-
dzy o III RP. Dała ona początek 
naszej organizacji. Pięć lat temu 
doszły dwie kolejne – olimpiada 
wiedzy o Unii Europejskiej i olim-
piada wiedzy o prawach człowie-
ka w świecie współczesnym. A od 
trzech lat organizujemy dodatko-
wo olimpiady z wiedzy o społe-
czeństwie i historyczną

Finalistą olimpiady histo-
rycznej był uczeń z Golubia-Do-
brzynia, Jakub Murawski, którego 
przygotowywali: Marek Beyger 
i Justyna Radzimińska z „Wazówny”. 
Do ścisłego finału na Zamku 
Golubskim zakwalifikowało się 
86 osób. Końcowy etap składał 
się z trzech części. W pierwszej 
uczestnicy musieli rozwiązać test 
wiedzy historycznej, który swoim 
zakresem obejmował czasy od 
starożytności do XX wieku. Dru-
gi etap polegał na odpowiedziach 
pisemnych w formie wypracowań 
na zadane pytania z trzech wy-
branych wcześniej lektur. Ostat-
nia część, do której weszło 10 
najlepszych uczestników, polegał 
na quizie wiedzy. Każdy uczestnik 

musiał odpowiedzieć na jedno 
pytanie w każdej z 10 kategorii. 
Dodatkowym utrudnieniem był 
niewątpliwie fakt, że ten etap od-
bywał się przy udziale publiczno-
ści, co bez wątpienia stresowało 
uczestników. O poziomie trudno-
ści tego konkursu niech świadczy 
fakt, że wystarczyło drobne po-
tknięcie czy przekręcenie wyrazu, 
aby odpowiedź została nieuzna-
na. 

Olimpijczycy walczyli o wie-
le interesujących nagród, z czego 
najważniejszymi są indeksy po-
nad 30 wyższych szkół. Ostatecz-
nie zwycięzcą zmagań w Golubiu-
Dobrzyniu został Bartosz Lusiak 
z I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jana Kasprowicza w Inowro-
cławiu.

– Ogólnopolska olimpiada 
wiedzy historycznej zorganizo-
wana w Golubiu-Dobrzyniu poka-
zuje, że także w naszym mieście 
mogą odbywać się wydarzenia 
wielkiej rangi – kończy Marek 
Beyger. 

Tekst i fot.
(LB)

Dekoracja składa się z wielu jajek, różnej wielkości 
i wykonanych rozmaitymi technikami

Gmina Radomin

Zadbali o świąteczny nastrój
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radominie po raz pierwszy zorganizował 
zewnętrzną  ekspozycję wielkanocną. Ozdoby wykonały dzieci. Wystawę można 
podziwiać przed urzędem gminy.

olimpijczycy zjechali na zamek
GOLUB-DOBRZYŃ  Już po raz drugi Zamek Golubski stał się areną zmagań młodzieży, specjalizującej się 
w wiedzy historycznej. Wśród uczestników był także Jakub Murawski z Golubia-Dobrzynia
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Święto źródłem nadziei
POWIAT  1 kwietnia tłumy wiernych cieszyły się ze Zmartwychwstania Pańskiego. Procesje rezurekcyj-
ne w naszych parafiach poprzedziło triduum paschalne, święcenie pokarmów, nawiedzanie i adoracja 
symbolicznych grobów Jezusa

Nie tylko tradycja
Koło Gospodyń Wiejskich w Paliwodziźnie powstało 
w marcu 2012 roku. Na jego czele stoi Aldona Pietru-
szyńska.

Gmina Golub-Dobrzyń

Tradycyjnie w Wielki Piątek 
oraz Wielką Sobotę przy Grobach 
Pańskich w kościele w Golubiu 
i Dobrzyniu warty wystawili stra-
żacy oraz harcerze z Hufca ZHP 
Golub-Dobrzyń. Przez całą noc 
druhowie oraz młodzież czuwa-
li w świątyniach. Harcerze z 14. 
Drużyny Harcerskiej „Odkrywcy” 
z Gałczewa przygotowali tak-
że w dobrzyńskiej świątyni oraz 
w kościele w Radominie koncert 
pieśni religijnych z komenta-
rzem, za który odpowiadał Dawid 
Stachowski. 

W Wielką Sobotę mieszkańcy 

odwiedzili kościoły, aby tradycyj-
nie poświęcić świąteczne pokar-
my. 

– Co roku w Wielką Sobotę 
przygotowuję z mamą świąteczny 
koszyczek z pokarmami – mówi 
Agnieszka Skonieczna z Golubia-
Dobrzynia. – Dodatkowo zabie-
ram także koszyczek od babci. Po 
powrocie razem jemy świąteczne 
śniadanie.

Pokarmy były święcone także 
w pozostałych parafiach naszego 
powiatu. 

(szyw)
fot. (szyw) i (dr)

Koło, mimo niewielkiego 
stażu, działa bardzo prężnie 
i potrafi połączyć współcze-
sność z dawną tradycją. Jego 
przewodniczącą od sierpnia 2013 
roku jest Aldona Pietruszyńska. 
W kole jest zrzeszonych 16 pań 
i dwóch mężczyzn. 

– Jesteśmy gospodarzami 
świetlicy wiejskiej i dbamy o jej 
estetyczny wygląd. Wykonuje-
my prace porządkowe, remon-
towe i sadzimy zieleń wokół bu-
dynku. W pracę tę angażują się 
całe rodziny, czyli nasi mężowie 
i dzieci – mówi Aldona Pietru-
szyńska.

KGW ma w swoim progra-
mie wiele imprez cyklicznych. 
Należy do nich zaliczyć letni 
piknik integracyjny, w którym 
zawsze uczestniczy ponad 100 
osób. Inna ciekawą imprezą jest 
Dzień Kobiet. W ramach pozna-
wania kraju organizowane są 
wycieczki m.in. nad morze, do 
aquaparku w Uniejowie lub do 
kina czy teatru. 

– W okresie letnim bardzo 
dużo czasu poświęcamy na przy-
gotowanie wieńca dożynkowe-
go. Tu zawsze są zaangażowane 
całe nasze rodziny – dodaje sze-
fowa KGW. – Dzięki temu nasz 
wieniec podczas dożynek gmin-
nych zajmuje czołowe miejsca. 
W zeszłym roku zajęliśmy nawet 
pierwsze miejsce – podkreśla 
przewodnicząca.

Okres letni to również 
wszelkiego rodzaju warsztaty 
tematyczne dla mieszkańców. 
Uczestnicy poznają tradycyjne 
potrawy kulinarne. 

– Naszą specjalnością jest 
czernina z kluskami, swojski 
chleb ze smalcem – mówi Pie-
truszyńska. – Ta potrawa za-
wsze gości na naszych stołach, 
gdy jesteśmy na różnego rodza-
ju pokazach organizowanych 
przez samorządy gminne czy 
tez wojewódzkie. Warsztaty to 
również wyrób oryginalnych 
ozdób świątecznych na Wiel-
kanoc i Boże Narodzenie. Na-

wiązaliśmy też kontakt z Alicja 
Wysocką ze Śląska. Jest to znana 
aktywistka działająca na rzecz 
biednej ludności zamieszkałej 
w Kenii, w Afryce. Właśnie z nią 
organizujemy warsztaty z ręko-
dzieła – robimy „makramy” ze 
sznurka, które są ozdoba na-
szych mieszkań. 

Koło bardzo dba też o kon-
dycję fizyczną swoich członkiń. 
Organizowane są marsze nordic 
walking, najczęściej na terenach 
leśnych wokół jeziora Grodno. 

– KGW nie mogłoby funk-
cjonować bez wsparcia rady 
sołeckiej z sołtysem na czele, 
a także wsparcia naszego radne-
go Jerzego Rozwonkowskiego. 
Korzystając z okazji chciałabym 
podziękować również wójtowi 
gminy oraz jego urzędnikom za 
wspieranie naszych inicjatyw 
i merytoryczną opiekę – podsu-
mowuje Aldona Pietruszyńska.

Tekst i fot.
(Maw)

Od lewej: Martyna, Helena oraz Jolanta Klonowskie wspólnie wybrały się 
z koszykiem, aby podtrzymać rodzinną tradycję

Proboszcz parafii w Radominie ks. Andrzej Majewski zaprosił dzieci, żeby obejrzały 
z bliska święcenie koszyczków. Ksiądz zachęcił je też do wspólnej modlitwy

Harcerze przygotowali koncert pieśni religijnych

Święcenie pokarmów w kościele w Dobrzyniu

Z koszyczkiem przyszły również Edyta i Lena Szyjkowskie
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Bezpłatne badanie

W poniedziałek 23 kwietnia przy pływalni miejskiej przy 
ul. Matejki 2a w Wąbrzeźnie stanie mammobus, w którym pa-
nie w wieku 50-69 lat będą mogły wykonać bezpłatne bada-
nie piersi. Darmowa mammogra� a jest prowadzona w ramach 
Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. 
Badanie jest refundowane dla pań w wieku 50-69 lat (co dwa 
lata) przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla 
kobiet, które w ramach realizacji programu otrzymały odpo-
wiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie 
lekarskie, ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Można to 
zrobić pod nr. tel. 58 666 24 44 lub na stronie internetowej 
http://www.mammo.pl/formularz.

Renta specjalna dla Tomasza Komendy

Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przy-

znaniu renty specjalnej Tomaszowi Komendzie, 

mężczyźnie, który niesłusznie spędził za kratkami 

18 lat. Pieniądze będą wypłacane do czasu, gdy 

Komenda uzyska odszkodowanie. 

– Nic nie wynagrodzi Panu Tomaszowi Komendzie 

cierpień, jakich doznał przez niesłuszne skazanie 

i pobyt w więzieniu. Ale sprawiedliwe państwo musi 

działać i musi mu pomóc. Podjąłem więc decyzję 

o przyznaniu Panu Tomaszowi renty specjalnej, do 

czasu aż uzyska odszkodowanie w sądzie – ogłosił 

na twitterze Mateusz Morawiecki. 

Mniej błędów dzięki e-składce

Od 1 stycznia wszystkie składki przedsiębiorca opłaca jed-
ną wpłatą na swój indywidualny numer rachunku składko-
wego (NRS). Kwotę przelewu ZUS księguje i automatycz-
nie przekazuje do odpowiedniego funduszu. Nowy sposób 
opłacania składek spowodował, że przelewy na konta ZUS 
wpływają niemal całkowicie bez błędów. W województwie 
kujawsko-pomorskim od początku roku tylko trzech przed-
siębiorców pomyliło się przy wpłacaniu składek do ZUS. 
W ubiegłym roku w całym kraju płatnicy składek śred-
nio miesięcznie popełniali 23 tys. błędów w przelewach. 
W każdym takim przypadku trzeba było prowadzić postę-

powanie wyjaśniające. 

ZUS szkoli z e-ZLA

Od 1 lipca lekarze będą wystawiać zwol-nienia lekarskie tylko w formie elektro-nicznej (e-ZLA). Dzięki temu nie będzie trzeba dostarczać zwolnienia pracodaw-cy lub do ZUS-u (np. gdy prowadzimy działalność gospodarczą). Zakład zapra-sza na bezpłatne szkolenia z e-ZLA do inspektoratu w Lipnie, które odbędą się 6 i 20 kwietnia o 9.00. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy. 

Urlopy na dzieci 

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej przypomina, że po naro-
dzinach dziecka rodzice mogą skorzystać z dwóch rodzajów płatnego 
urlopu. Są to: urlop macierzyński i urlop rodzicielski. Dodatkowo tylko 
mężczyznom przysługują 2 tygodnie pełnopłatnego urlopu ojcowskie-
go. Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przeznaczone jest wy-
łącznie dla matki. Resztą urlopu rodzice mogą dzielić się między sobą. 
Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać bezpośrednio po urlopie 
macierzyńskim, jednorazowo lub w maksymalnie czterech częściach. 
Rodzice mają czas na jego wykorzystanie aż do zakończenia roku ka-
lendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Pracodawca nie może 
odmówić rodzicowi urlopu, ani zwolnić go w jego trakcie. 
Od stycznia do lutego z urlopów na dzieci skorzystało łącznie 
332,8 tys. rodziców, w tym 299 tys. kobiet i 33,7 tys. mężczyzn. 

Prezydent zawetował ustawę degradacyjną 

Andrzej Duda nie podpisał tzw. ustawy degra-
dacyjnej. Proponowane przepisy zakładały moż-
liwość pozbawiania stopni wojskowych żołnierzy 
w stanie spoczynku, którzy byli członkami m.in. 
KBW, pełnili służbę w organach bezpieczeństwa 
państwa wymienionych w ustawie lustracyjnej. 
Prawo miało objąć także wszystkich członków 
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, którzy 
mieli stracić stopień wojskowy z mocy prawa.

Zgłoszenia tylko do piątku

Do 6 kwietnia można składać wnioski o przyznanie Nagród Marszałka Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego. Wyróżnienia zostaną przyznane w trzynastu 
kategoriach: gospodarka; fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich; 
innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów 

wiejskich; nauka, badania naukowe i postęp techniczny; edukacja; kultura; ochro-
na zdrowia; sport; ochrona środowiska naturalnego; działalność społeczna i zaan-
gażowanie na rzecz drugiego człowieka; budowa społeczeństwa obywatelskiego 

oraz promocja województwa. Wnioskodawcami mogą być osoby prawne, � zyczne, 

organizacje i instytucje gospodarcze i samorządy lokalne. Wnioski o przyznanie na-

grody (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 Województwa Kujaw-

sko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, do 6 kwietnia.
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Kwietniowe kontrole
HODOWLA  W całej Polsce rozpoczęła się akcja kontroli w go-
spodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. Na co się przygo-
tować?

Od 1 kwietnia na terenie ca-
łego kraju obowiązują nowe za-
sady bioasekuracji. Do rolników 
trafiły ulotki z informacjami, 
na czym polegają obostrzenia. 
W akcję edukacyjną włączyły się 
lokalne samorządy oraz organi-
zacje rolnicze. 

Do skontrolowania jest 
niemal 200 tys. gospodarstw. 
W każdym z nich zostaną prze-

prowadzone dwie kontrole – tak 
przynajmniej zapowiadają służ-
by weterynaryjne. Najważniej-
sze podczas odwiedzin służb 
będzie sprawdzenie, czy świ-
nie są odizolowane od innych 
zwierząt i czy przed budynkiem 
gospodarczym wyłożono maty 
nasączone środkiem dezynfe-
kującym. Na bieżąco powinien 
być sprawdzany także sprzęt 

i odzież robocza. 
Jeśli gospodarz nie spełnia 

wymogów bioasekuracji, będzie 
miał pięć miesięcy na dostoso-
wanie się. Gdy po tym okresie 
ocena z kontroli będzie niska, 
może to skończyć się zakazem 
chowu świń w gospodarstwie 
i nakazem uboju tych, które 
tam się znajdują. 

(pw)

Bezpieczeństwo

Znak i Dobrosławy
Prasa zwijająca z docinaczem Z-597 firmy URSUS zo-
stała uhonorowana znakiem bezpieczeństwa KRUS. 
Kasa przyznaje także wyróżnienia w postaci statu-
etek Dobrosława.

Prasa z fabryki Ursus z Lu-
blina zwróciła na siebie uwagę 
kilkoma rozwiązaniami w zakre-
sie bezpieczeństwa. Pierwszym 
jest konstrukcja podbieracza, 
drugą podest przedni, który 
umożliwia bezpieczną obsługę. 
Ostatni plus to ukrycie wszyst-
kich ruchomych części i prze-

kładni łańcuchowych pod osło-
nami. Dzięki temu niemożliwe 
jest przypadkowe wciągnięcie 
rolnika w tryby maszyny. 

Trzy kolejne maszyny otrzy-
mały wyróżnienia Dobrosław. 
Pierwsza to rozpylacz ceramicz-
ny Agroplastu. Tu doceniono 
przede wszystkim równomier-

ność i dokładność oprysku. Ko-
siarka rotacyjna z grupy ORSI 
Group Polska wyróżnia się m.in. 
zabezpieczeniem mechanizmu 
roboczego, co maksymalizuje 
bezpieczeństwo każdego ruchu, 
nawet przy maksymalnej pręd-
kości roboczej. Nagroda trafiła 
też do twórców dwupłaszczowe-
go zbiornika Swimer z Torunia. 
Służy on do przechowywania 
paliw płynnych i cechuje się wy-
soką odpornością. Posiada także 
elektroniczne zabezpieczenia 
przed przepełnieniem i ultradź-
więkowy wskaźnik z czujnikiem 
przecieku.

(pw)

Nowinki

Badanie za grosze 
Badania genetyczne zbóż pozwalają dokładnie prze-
widzieć, jaki plon możemy otrzymać. Do tej pory są 
one dostępne dla nielicznych, ale w niedługim czasie 
może się to zmienić.

Badania genetyczne mogą 
dać odpowiedź na pytanie, czy 
np. w naszych nasionach znaj-

dują się choćby małe elemen-
ty GMO. Inny typ badań ocenia 
odporność ziaren. Do tej pory 

uzyskanie takich danych wyma-
gało laboratoriów, więc badania 
były drogie. W USA powstało 
urządzenie do genetycznego 
badania zbóż o nazwie Express 
seed. Ma wielkość telefonu ko-
mórkowego. Wystarczy włożyć 
ziarna do szufladki i wsunąć do 
urządzenia. Po ok. 10 minutach 
dowiemy się, czy mamy do czy-
nienia z materiałem GMO, czy 
też nie. Urządzenie przesyła 
dane genetyczne dotyczące zia-
ren do internetu. Program na-
nosi miejsce pobrania próbek na 
mapę i porównuje z warunkami 
pogodowymi tego regionu oraz 
typami gleb. Następnie przysyła 
do rolnika porady, jak zwiększyć 
plenność. 

(pw)
fot. ilustarcyjne

Konkurs

Torby dla OSP
Dzięki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, OSP mogą zdobyć torbę ratowniczą.

ARiMR ogłosiła konkurs 
„Ochotnicza Straż Pożarna 
w służbie mieszkańców wsi”. Za-
danie polega na przygotowaniu 
prezentacji multimedialnej na 
ten temat, a następnie zapre-
zentowaniu jej mieszkańcom 

i uczniom z terenów wiejskich. 
Autorzy pięciu najlepszych prac 
z województwa otrzymają torby 
medyczne i awansują do eta-
pu krajowego. Liczyć będzie się 
nie tylko sama prezentacja, ale 
i liczba spotkań.

Najlepsza jednostka, wyło-
niona w głosowaniu interneto-
wym, otrzyma defibrylator AED. 
Nagrodą za zajęcie drugiego 
miejsca będzie zestaw trenin-
gowy, składający się z fantoma 
i defibrylatora, a zdobywca trze-
ciej lokaty wzbogaci się o pilar-
kę spalinową. 

Prace konkursowe można 
przesyłać od 1 czerwca do 15 
sierpnia 2018 r. na adres wła-
ściwego Oddziału Regionalnego 
ARiMR.

(pw)

Spis do lamusa
Jeden obowiązek mniej dla hodowców bydła. Praw-
dopodobnie nie będą oni musieli dokonywać roczne-
go spisu zwierząt.

Prawo

Do tej pory do ostatniego 
dnia roku hodowcy bydła mu-
sieli dokonywać spisu zwierząt 
przebywających w siedzibie 
stada. To prosty dokument, za-
wierający liczbę i numery iden-
tyfikacyjne zwierząt. Obecnie 
trwają prace nad ustawą, która 
zniesie ten obowiązek. 

Póki co, za brak spisu grozi 

grzywna. W 2016 roku odsetek 
rolników, którzy nie dostarczyli 
dokumentu był bardzo wysoki. 
W samej Wielkopolsce wyniósł 
40 proc. Rolnicy zwyczajnie nie 
wiedzieli o nowym obowiązku. 
W 2017 roku kampania informa-
cyjna dotycząca spisu była już 
skuteczniejsza. 

(pw), fot. ilustracyjne

Płot na granicy
Konieczna, ale spóźniona – tak samorząd rolniczy 
ocenia decyzję dotyczącą budowy zapory na wschod-
niej granicy kraju, która ma uniemożliwić przecho-
dzenie dzików z Białorusi i Ukrainy do Polski.

ASF

Budowa płotu na granicy, 
niestety, potrwa. Harmonogram 
przewiduje, że zajmie to trzy 
lata, a początek robót planowa-
ny jest na grudzień. To bardzo 
późno, zważywszy, że afrykań-
ski pomór świń, przeciwko któ-
remu zapora powstaje, rozprze-
strzenił się już na dużej części 
naszego terytorium. Zdaniem 
samorządu rolniczego, ogrodze-
nie na całej długości wschodniej 
i północnej granicy powinno po-
wstać już w tym roku i to z po-
minięciem długotrwałych pro-
cedur przetargowych. 

Biorąc pod uwagę samą 
technologię wykonania zapory, 
samorząd rolniczy proponuje, 
by płot był zakotwiczony głębo-
ko w gruncie. Tylko dzięki temu 
możliwe będzie uniknięcie pod-
kopywania go przez dzikie zwie-
rzęta. 

Ogrodzenie ma zabezpie-
czyć przed dalszym przedosta-
waniem się chorych dzików do 
Polski. Przejście zielonej grani-
cy nie stanowi dla nich proble-
mu, podobnie jak przepłynięcie 
Bugu i Wisły.

(pw), fot. ilustracyjne
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Przezorny kierowca regularnie dba o czyste reflektory dla większego zasięgu oświetlania. 
Zabezpieczenie reflektorów woskiem powoduje, że warstwa brudu powstaje wolniej

Ekstremalna wyprawa
KULTURA  Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na wernisaż fotografii Rafała Króla „Kajakami 
po morzu dookoła północnego Spitsbergenu”. Otwarcie wystawy odbędzie się 6 kwietnia o godzi-
nie 17.00 w Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika

Pod koniec 
czerwca 2016 Rafał 
Król i Damian La-
skowski wyruszyli 
j e dno os ob ow y mi 
kajakami z Longy-
earbyen – jedynego 
miasteczka arktycz-
nej wyspy Spitsber-
gen – w kilkutygo-
dniową ekspedycję 
kajakową dookoła 
północnego Spits-
bergenu. Wyzwa-
niem były spore od-
cinki pokonywane 
z dala od brzegu, na 
otwartym morzu, 
ale także sztormy 

i pływające góry lodowe. Po-
dróżnicy musieli też uważać na 
ogromne arktyczne zwierzęta, 
bo morsy czy orki z łatwością 
mogły wywrócić kajaki. Tra-
sa ekspedycji wiodła zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara od 
lewej do prawej wzdłuż zachod-
niego wybrzeża, gdzie podróżni-
cy wielokrotnie spotykali niedź-
wiedzie polarne. W szczycie 
arktycznego lata temperatura 
powietrza osiąga maksymalnie 
7 st. C a temperatura wody 4 st. 
C. Ekspedycja zakończyła się po 
pokonaniu 2/3 trasy, czyli ponad 
500 km, z powodu pęknięcia 
jednego z kajaków i utraty pły-
walności.

Rafał Król to eksplorator, 
podróżnik, polarnik, fotogra-
fik, projektant sprzętu stoso-
wanego w ekstremalnych wa-
runkach, publicysta, ekspert 
ds. bezpieczeństwa i survivalu, 
twórca serwisu internetowego 
poświęconego podróżom i bez-
pieczeństwu. Na swoim koncie 
ma już wiele spektakularnych 
osiągnięć, m. in.: zdobycie Klu-
czewskiej Sopki na Kamczatce – 
najbardziej aktywnego wulkanu 
świata, ekspedycję w nieeksplo-
rowany dotychczas rejon Kara-
korum Batura, na Kampire Dior 
(7168 m n.p.m), pierwszy polski 
zimowy trawers największego 
górskiego płaskowyżu Europy 

– Hardangervidda położonego 
w Norwegii, czy samotną zimo-
wą ekspedycję polarną na Spits-
bergenie, podczas której bez 
żadnego wsparcia dotarł na naj-
dalej na północ wysunięty skra-
wek wyspy – Verlegenhuken.

Wystawie zdjęć towarzy-
szyć będzie prezentacja sprzętu 
wykorzystanego przez podróż-
ników oraz emisja materiałów 
filmowych zrealizowanych pod-
czas ekspedycji.

Wernisaż odbędzie się w Mu-
zeum Podróżników im. Tony’ego 
Halika (Franciszkańska 9/11, To-
ruń) 6 kwietnia o 17.00. Wstęp 
wolny. Wystawę będzie można 
oglądać do 3 czerwca.

Bezpieczeństwo

Myj samochód regularnie
Okresowe przeglądy u mechanika, zmiana opon, uzupełnianie płynów i wy-
miana oleju – to czynności, które wykonuje każdy kierowca, by zagwaranto-
wać bezpieczeństwo i sprawność swojego samochodu. Jednak mało kto wie, 
że dbanie o czystość pojazdu wpływa nie tylko na jego estetykę, ale także na 
bezpieczeństwo jazdy. 

Wbrew pozorom, dbanie 
o czystość auta nie wymaga wiele 
czasu i zaangażowania. Najwygod-
niejszym sposobem na umycie sa-
mochodu są myjnie automatyczne. 
Jak pokazują wyniki badania prze-
prowadzonego na zlecenie Circle K, 
68,4 proc. Polaków korzysta z myj-
ni automatycznych. Znaczna część 
z nich, bo aż 38 proc., decyduje się 
na taką usługę kilka razy w miesią-
cu. 

Widzieć dobrze 
i być widocznym na drodze 
Brudne szyby w samochodzie 

mogą być źródłem poważnych za-
grożeń podczas jazdy. Po pierwsze, 
widoczność z wnętrza samochodu 
jest znacznie ograniczona, przez 
co kierowca w trudnych sytuacjach 

traci cenne ułamki sekund na re-
akcję. Przez brudną przednią szybę 
dostrzegalność jest niemal o poło-
wę niższa niż przez szybę czystą. 
Jeśli do tego dojdzie jeszcze światło 
pojazdów jadących z naprzeciwka, 
widoczność wskutek silnego ośle-
pienia zmniejsza się nawet do 16 
metrów. Gdyby podobna sytuacja 
powstała z powodu mgły, me-
dia informowałyby bez wątpienia 
o skrajnie niebezpiecznych warun-
kach w ruchu drogowym.

Podobne ryzyko wynika 
z brudnych lusterek zewnętrz-
nych i szyb bocznych oraz tylnej.  
W przeciwieństwie do szyby przed-
niej, kierowca znacznie rzadziej 
zerka w tych kierunkach i w razie 
niebezpiecznej sytuacji dostrzega 

zagrożenie jeszcze później. Może to 
okazać się poważnym problemem 
przy manewrach takich jak parko-
wanie, skręcanie czy zmiana pasa 
jazdy. W ostatnim przypadku wielu 
kierowców liczy na szybki, rutyno-
wy rzut oka na lusterko wewnętrz-
ne lub boczne. Jeśli przez osady 
brudu niemożliwe będzie rozpo-
znanie konturów zbliżających się 
obiektów, zagrożenie wzrasta. 

Drugim istotnym problemem 
jest kwestia „bycia widocznym”. Im 
więcej zanieczyszczeń osadzi się na 
karoserii, tym trudniej wychwycić 
ludzkiemu oku sylwetkę pojazdu. 
W związku z mniejszym blaskiem 
lakieru, brudny pojazd dostrzega-
my znacznie później, co zmniejsza 
czas reakcji potrzebny na ewen-

tualne hamowanie lub ominięcie 
przeszkody. Na pogorszenie wi-
doczności dodatkowo wpływ mają 
śnieg, osady soli na aucie czy też 
jazda po zmroku.

Efekt hydrofobowy, 
czyli sposób na 
większą widoczność 
Znaczną poprawę widoczności 

na drodze gwarantuje tzw. Tech-
nologia RainTecs. Jej działanie jest 
bardzo proste: dodatkowa war-
stwa ochronna lakieru aplikowana 
podczas mycia samochodu zawie-
ra cząstki hydrofobowe, których 
główną właściwością jest zdolność 
do odpychania cząsteczek wody. 

W ten sposób krople deszczu szybko 
i sprawnie spływają z powierzchni 
auta, poprawiając tym samym jego 
widoczność na drodze. Warto rów-
nież pamiętać o tym, że każdy lakier 
ulega mikroskopijnym ubytkom 
podczas codziennej eksploatacji sa-
mochodu – nie musi to być jednak 
efekt nieodwracalny. Technologia 
ShineTecs pozwala na wypełnienie 
mikroubytków bezbarwną warstwą 
ochronną, która zabezpiecza lakier 
i znacząco zwiększa jego połysk, 
a tym samym widoczność i bezpie-
czeństwo na drodze.

komunikat prasowy

Regularne czyszczenie szyb i lusterek znacznie wpływa 
na bezpieczeństwo na drodze i zapobiega wypadkom

Brudne boczne szyby i lusterka są, zwłaszcza w terenie zabu-
dowanym, zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Uczestników ruchu 
z boku i z tyłu własnego samochodu dostrzega się wtedy późno, 
a obraz jest niewyraźny

Lakier powleczony warstwą brudu słabo odbija światło. Skutek: blask i możliwość roz-
poznania auta na drodze spadają przy tym do 75 proc. Jeśli jeszcze dodatkowo reflektory 
są „zamglone”, pojazd jest w ruchu jak gdyby w „czapce niewidce”
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 Lipno
 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza na Lipnowski Festiwal 

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

 Golub-Dobrzyń
 7 kwietnia o 17.00 w Domu Kultury zaśpiewa Damian Holecki. To wokalista, 

kompozytor, instrumentalista, prezenter telewizyjny i radiowy. Bilety kosztują 
35 zł. 

 Wąbrzeźno
 6 kwietnia o 17.00 w WDK aktorzy Teatru Objazdowego Pomarańczowy 

Cylinder zaprezentują spektakl „Ekogalaktyka”. To historia o kosmosie z pers-
pektywy załogi statku kosmicznego. Widzowie wspólnie z dwójką kosmonautów 
odwiedzą cztery planety oraz poznają codzienne życie międzygwiezdnej załogi. 
Przy okazji tej podróży poruszone zostaną takie tematy jak oszczędzanie wody 
oraz co to są źródła energii odnawialnej. Przedstawienie jest typową formą nauki 
przez zabawę. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 
12.00-16.00. 

 W poniedziałek 9 kwietnia o 17.00 zostanie otwarta wystawa fotograficzna 
Andrzeja Nowaka pt. „Magiczny moment TERAZ”. Autor ekspozycji jest 
człowiekiem o wielu pasjach, wśród których szczególne miejsce zajmuje fo-
tografia. Wystawa obejmuje zbiór fotografii utrwalanych od 2007 roku. – Tytuł 
w przewrotny sposób pokazuje, że jedynym momentem, który możemy określić 
stwierdzeniem „wydarzyło się teraz” jest ten utrwalony na zdjęciach. Żadna inna 
z dziedzin sztuki nie jest w stanie w identyczny sposób zatrzymać czasu z tak 
dokładnym odwzorowaniem detali wydarzenia. W dobie fotografii cyfrowej, gdy 
zdecydowana większość ludzi żyjących na świecie posiada przy sobie aparat, 
chociażby w swoim smartfonie, powstaje bardzo dużo zdjęć. To dzięki nim 
możemy wracać do tych wszystkich magicznych momentów, które nas w życiu 
spotkały. Możemy wracać my, a gdy nas zabraknie a zostaną po nas zdjęcia – 
będą do nich wracać nasi potomkowie, tak jak my teraz wracamy do zdjęć naszych 
dziadków i babć, które często leżą gdzieś zakurzone w głębi szaf naszych domów 
– mówi Pan Andrzej. Wystawa została podzielona na 6 działów, z których dwa 
zajmują szczególne miejsce: „Kolejnictwo” oraz „Księżyc”. Pozostałe to „Natura”, 
„Ludzie”, „Architektura” oraz „Elementy”.

 W sobotę 14 kwietnia o 10.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury odbędzie się 
VI Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej o „Wąbrzeską lilijkę”. W konkursie 
mogą wziąć udział zuchy w wieku od 6 do 10 lat, harcerze w wieku od 11 do 
13 lat, harcerze starsi od 14 do 18 lat , wędrownicy w wieku od 19 do 25 lat, 
a także zespoły i artyści działający m.in. przy domach kultury. Osoby, które 
chcą uczestniczyć w festiwalu, muszą nadesłać wypełnioną kartę zgłoszenia 
do poniedziałku 27 marca na adres: Wąbrzeski Dom Kultury,  ul. Wolności 47, 
87- 200 Wąbrzeźno, tel./fax. 56 688 17 27, 56 688 23 42, e-mail: animacja@wd-
kwabrzezno.pl. Każdy uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty startowej 
wynoszącej 5 zł (w dniu konkursu). 

 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 Humoru, Zostań Gwiazdą 
Kabaretu, Japko itp. Kabaret koncertuje po całej Polsce oraz zagranicą. 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.

 Rypin
 6 kwietnia o 17.00 w książnicy będzie gościł himalaista Adam Bielecki, 

członek kadry narodowej we wspinaczce wysokogórskiej. Pochodzi z Tychów, 
mieszka w Łopuchowie pod Poznaniem. Jest absolwentem psychologii na UJ. 
Jesienią 2011 roku zdobył piąty szczyt świata Makalu (8463 m) bez użycia tlenu. 
9 marca 2012, wraz z Januszem Gołąbem, dokonał pierwszego zimowego wejścia 
na Gasherbrum I 8068 m, co zostało uhonorowane Kolosem i nagrodą Travelera 
National Geographic. W grudniu 2012 otrzymał Srebrną Odznakę Za Zasługi Dla 
Sportu, nadaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bielecki jest zdobywcą szc-
zytów: K2 (okres letni) i Broad Peak (okres zimowy). 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Majówka 
z Kwiatkowskim

RYPIN  Podczas pikniku rodzinnego 5 maja, na placu przy 
ul. Nowy Rynek, wystąpi m.in. popularny wokalista Dawid 
Kwiatkowski. Z kolei na Dniach Rypina będzie można posłu-
chać Lady Pank 

– Wybór artystów na nasze 
wydarzenia plenerowe nie jest 
łatwy – mówi Grzegorz Ziomek, 
dyrektor RDK. – Terminy, w któ-
rych odbywają się te imprezy 
należą do najgorętszych w bran-
ży muzycznej. Wiele decyzji 
musimy podejmować z dużym 
wyprzedzeniem. Przy doborze 
artystów zwracamy szczególną 
uwagę na upodobania muzyczne 
mieszkańców, charakter i rangę 
imprezy. Zależy nam, żeby pod-
czas naszych imprez plenero-
wych pojawiała się muzyka dla 
każdego odbiorcy. Majówka czy 
Dni Rypina to wydarzenia wyjąt-
kowe, podczas których wspólnie 
bawią się całe rodziny.

W sobotę 5 maja na placu 
przy ul. Nowy Rynek o 10.00 
ruszy majówkowa impreza ple-
nerowa. Zaprezentują się lo-
kalni artyści m.in. z Dziecięco-
Młodzieżowej Grupy Estradowej 
i Dziecięcej Akademii Rozwoju. 

Na scenie pojawią także dzieci 
z przedszkoli, przedstawiciele 
klubów seniora oraz Miejska Or-
kiestra Dęta. Nie zabraknie rów-
nież ogólnopolskiej akcji zbiórki 
krwi „Motoserce” oraz pokazów 
motocyklowych (wstępnie ruszą 
około 14.00). 

– Oprócz tego zaplanowali-
śmy rozstrzygnięcie dwóch kon-
kursów ekologicznych – dodaje 
Grzegorz Ziomek. – Jeden przy-
gotował Zespół Szkół Miejskich, 
a drugi, pod hasłem „Ekorzeźba”, 
Rypiński Dom Kultury. 

Wieczorem scena będzie na-
leżała do muzyków. Pojawią się 
akcenty disco polo, ale główną 
gwiazdą będzie w tym roku Da-
wid Kwiatkowski. To wokalista 
młodego pokolenia, który wydał 
już cztery albumy studyjne. Za-
czynał w 2013 roku z płytą „9893”. 
Znalazły się na niej takie przeboje 
jak: „Biegnijmy” czy „Na zawsze”. 
Rok później, w listopadzie 2014, 

fani doczeka-
li się drugiego 
krążka – „Po-
p&Roll”, który 
zawierał singiel 
„Jak to” i bły-
skawicznie po-
krył się platyną. 
W 2015 i 2016 
roku muzyk nie 
zwalniał tem-
pa, wypuszcza-
jąc płyty: „Ele-
ment trzeci” 
i Countdown”. 

W styczniu tego roku Kwiatkow-
ski opublikował singiel „Jesteś”, 
promujący nadchodzące wydaw-
nictwo. Wokalista jest laureatem 
Europejskiej Nagrody Muzycznej 
MTV dla najlepszego polskie-
go i europejskiego wykonawcy. 
Koncert w Rypinie rozpocznie się 
około 21.00. 

Znamy już także wstępny 
program tegorocznych Dni Ry-
pina. Na stadionie MOSiR ry-
pinianie będą mogli posłuchać 
koncertów Kasi Wilk i gwiazdy 
wieczoru – Lady Pank. Planowa-
na jest także zabawa przy muzy-
ce disco polo, razem z zespołem 
After Party. W poprzednich la-
tach w Rypinie zagrali już m.in. 
Bracia, Kamil Bednarek, Łukasz 
Zagrobelny, Monika Lewczuk, 
Eratox czy Farben Lehre. 

(ToB)
fot. RDK/

materiały promocyjne

Wąbrzeźno

O historii fary
W piątek 13 kwietnia w Wąbrzeskim Domu Kultury 
Paweł Becker wygłosi prelekcję pt. „Historia budowy 
wąbrzeskiej fary”. 

– Pierwszy kościół w Wą-
brzeźnie ma legendarne korze-
nie i wiąże się z opowieścią o Al-
drowandii – mówi Paweł Becker. 
– Historyczne źródła natomiast 
wskazują na wiek XIII, jako czas 
prawdopodobnego powstania 
pierwszej chrześcijańskiej świą-
tyni w naszym mieście. Był to 
drewniany kościół, który w 1349 
roku zastąpiony zostaje muro-
wanym obiektem wzniesionym 
przez biskupa chełmińskiego Ot-
tona z Rawela. To w tej świątyni 
powstaje w XVI wieku Bractwo 

Literackie, a w wieku XVII Brac-
two Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny. Tutaj mo-
dlił się Sługa Boży ojciec Bernard 
z Wąbrzeźna. Niewiele wiadomo 
o architektonicznych dziejach 
nowożytnych świątyni. Nato-
miast więcej informacji mamy 
o renesansowej, wieżyczkowej 
monstrancji. W 1700 roku biskup 
Teodor Potocki funduje nowy 
dzwon „Teodor” dla tutejszego 
kościoła – najstarszy i najwięk-
szy z zachowanych dzwonów. 
Kościół został gruntownie prze-

budowany i rozbudowany stara-
niem proboszcza, ks. Ksawerego 
Połomskiego na początku XX 
wieku i uroczyście poświęcony 
w 1903 roku. Wtedy też nadbu-
dowano wieżę i umieszczono na 
jej szczycie gwiazdę betlejemską 
oraz stworzono niezwykłą kon-
strukcję wielospadowego dachu. 

Kustosz wąbrzeskiego Sank-
tuarium Matki Bożej Brzemien-
nej ks. dr Jan Kalinowski przed-
stawi informację o podjętych 
w ostatnich latach na terenie 
parafii pracach remontowo-kon-
serwacyjnych. Ich zobrazowa-
niem będą fotografie odzwier-
ciedlające zakres prac, który 
udało się zrealizować. Autorami 
prezentowanych na wystawie fo-
tografii są: ks. Jan Kalinowski, ks. 
Paweł Dąbrowski oraz Wiesław 
Duma.

oprac. (ToB)
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20:35 Ojciec Mateusz

05:50 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 217 - serial 
07:20 Komisariat odc. 54 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Komisarz Alex odc. 135 - serial 
10:10 Klan odc. 3289
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 15 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Wójt Roku 2017 
12:45 Amur. Amazonka Azji 
 odc. 3 - serial 
13:45 Elif odc. 218 - serial 
14:45 Korona królów odc. 56 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 23 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3290
18:30 Korona królów odc. 58 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 244 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera 
22:25 Magazyn śledczy Anity Gargas 
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 6
23:50 Ocaleni odc. 3
00:45 Wojskopolskie.pl odc. 4

05:20 Ukryta prawda odc. 193 - serial 

06:25 Szpital odc. 288 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 7 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 2 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 563 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 8 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 462 - serial 

14:55 Szpital odc. 289 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 

6 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 9 s. 2 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 17 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 564 - serial 

20:00 Teoria chaosu - komediodramat 

21:45 Lucyfer odc. 6 s. 2 - serial 

22:45 American Horror Story: Asylum 

 odc. 6 s. 2 - serial 

23:45 Długi pocałunek na dobranoc 

 - thriller 

02:20 Moc magii odc. 89

06:00 Detektywi w akcji odc. 54 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 5 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 6 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 4 s. 4 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 6 s. 6 

 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 24 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 25 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 5 s. 4 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 7 s. 6 

 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 114 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 172

15:00 Detektywi w akcji odc. 115 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 78

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 79

18:00 Policjantki i policjanci odc. 387 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 388 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 176 - serial 

21:05 Z piekła rodem - thriller 

23:45 Kobieta w czern - horror 

01:40 Anthony Bourdain: 

 Bez rezerwacji odc. 10 - serial

06:00 To moje życie! odc. 261 s. 3
07:00 Dziesięć przykazań odc. 28 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 66 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 7 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 22 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 38 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 22 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 8 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 66 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 67 s. 2 - serial 
20:00 Sztos 2 - fi lm 
22:05 Job, czyli ostatnia szara komórka 
 - komedia 
00:05 Goście, goście II - komedia 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Dezerterzy odc. 73

08:45 Informacje kulturalne odc. 2620 

09:05 Śnić we śnie - dramat 

10:20 Błękitny pokój - dramat 

11:00 Rodzina Połanieckich 

 odc. 5 - serial 

12:30 Rzecz Polska odc. 5

12:50 Studio Kultura - rozmowy 

13:10 Dama kameliowa - melodramat 

15:05 Przejście podziemne 

15:40 Chuligan literacki odc. 76

16:20 Skutki noszenia kapelusza 

 w maju - komedia 

17:50 Dybuk. Rzecz 

 o wędrówce dusz - fi lm 

19:20 Gloria Victoria - fi lm 

19:25 Ślepa Vaysha - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne odc. 2621 

20:00 Wściekły byk - dramat 

22:20 Scena klasyczna 

23:10 Dziennik fi lozofa odc. 108

23:20 Birma - kraj poezji - fi lm 

00:55 Medium - horror 

06:50 Był taki dzień odc. 523
06:55 Pociąg Warszawa - Rzym - fi lm 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 60
08:35 Cudowny świat przyrody 
 odc. 3 - serial 
09:10 Pogranicze w ogniu odc. 17 
 - serial 
10:40 Jak było? odc. 4 
11:20 Flesz historii 
11:35 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 2 
11:55 Wyprawy krzyżowe odc. 1 - fi lm 
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 121
13:55 Sensacje XX wieku odc. 67
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 55 - serial 
15:05 Podróż sentymentalna - fi lm 
16:05 Golgota Wschodu - stacja Katyń 
17:00 Taśmy bezpieki odc. 45 
17:35 Czarne chmury odc. 7 - serial 
18:40 Sensacje XX wieku odc. 102
19:15 Sensacje XX wieku odc. 103
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 1 - fi lm 
21:30 Pogranicze w ogniu odc. 18 
 - serial 
22:45 Spór o historię odc. 42
23:25 Jugosławia: dramat historii 
 odc. 1 - fi lm 
00:20 Powrót Odysa odc. 6 - serial 

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

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 702 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 6
07:20 Na sygnale odc. 28 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 23
11:25 Rodzinka.pl odc. 55 s. 3 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1837 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 108 - serial 
14:00 Mosty Ameryki. Historia 
 Rudolfa Modrzejewskiego 
 odc. 1 - serial 
14:55 Na dobre i na złe odc. 702 
 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny odc. 335 s. 4
17:15 Meandry uczuć odc. 83 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 56 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 29 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1837 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1838 
 - serial 
20:45 The Good Doctor odc. 17 - serial 
21:40 Zawód: Amerykanin odc. 5 
 - serial 
22:25 Za marzenia odc. 5 - serial 
23:20 Wybuch - fi lm 
01:00 Wyszłam za mąż, zaraz wracam 
 - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 2

07:50 Doradca smaku odc. 19 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2221

10:55 Ukryta prawda odc. 887 - serial 

12:00 Szkoła odc. 539 - serial 

13:00 19+ odc. 240 - serial 

13:30 Szpital odc. 776 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 11

15:30 Szkoła odc. 540 - serial 

16:30 19+ odc. 241 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 888 - serial 

18:00 Szpital odc. 777 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Twarz - relacja z premiery odc. 1

19:40 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Twarz - relacja z premiery odc. 2

19:55 Uwaga! odc. 5271

20:10 Doradca smaku odc. 20 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2657 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 143

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 17 

22:30 Ile waży koń trojański? - komedia 

01:00 Dla niej wszystko - dramat 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 654 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 399 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 401 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 9 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 742 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 133 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 779 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2666 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 825 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 208 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 198 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2667 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 517 - serial 
20:05 Nasz nowy dom odc. 112 
21:10 Przyjaciółki odc. 128 - serial 
22:10 Wyjdź za mnie odc. 3 
23:20 Najdłuższa podróż - melodramat 
02:05 Żona sąsiada - thriller 

21:45 Lucyfer 16:00 Nie igraj z aniołem 11:00 Kobra - oddział 
specjalny 15:40 Chuligan literacki 13:25 Sensacje XX wieku

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

W dniu ślubu córki Frank Allen opowiada 
przyszłemu zięciowi o swoim życiu. Mężczyzna miał 
obsesję na punkcie oszczędności czasu i dobrego 
zorganizowania swojego dnia. Wszystko, co robił, 
było zapisane w notesie z dokładną godziną.  
Zmieniła się to, gdy pewnego dnia postanowił 
pomóc ciężarnej kobiecie.

Koledzy z osiedla, Adi, Chemik i Pele, nie cieszą się 
dobrą opinią wśród sąsiadów i znajomych. Pele, 
który uwielbia piłkę nożną, bezskutecznie próbuje 
zdać egzamin na prawo jazdy. Adi właśnie stracił 
pracę. Szuka nowego zajęcia poprzez wpływowego 
ojca dziewczyny.

„Job, czyli ostatnia 
szara komórka”

(2006r.) TV Puls 22:05

„Teoria chaosu”
(2008r.) TVN7 20:00



Piątek, 6 kwietnia 2018

17:55 Leśniczówka

05:45 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 218 - serial 
07:15 Komisariat odc. 55 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
8:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Ojciec Mateusz odc. 244 - serial 
10:10 Klan odc. 3290
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 61 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Wójt Roku 2017 
12:40 Nieobojętni - fi lm 
13:45 Elif odc. 219 - serial 
14:45 Korona królów odc. 57 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 24 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Leśniczówka odc. 12 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 13 - 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. 27
21:30 Big Music Quiz 
22:35 Korzenie odc. 2 - serial 
23:35 Wszystko, co najlepsze - dramat 
02:05 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują świat 

05:20 Ukryta prawda odc. 194 - serial 

06:25 Szpital odc. 289 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 8 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 6 

 - serial 

09:20 Przepis na życie odc. 9 s. 2 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 564 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 9 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 463 - serial 

14:55 Szpital odc. 290 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 7 

 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 10 s. 2 

 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach odc. 18 

 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 565 - serial 

20:00 Piękne istoty - fi lm 

22:40 Miłość na zamówienie - komedia 

00:40 Strzelec odc. 1 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 55 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 6 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 7 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 5 s. 4 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 7 s. 6 
 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 26 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 27 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 6 s. 4 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 8 s. 6 
 - serial 
13:00 Galileo odc. 672 
14:00 Galileo odc. 673 
15:00 Detektywi w akcji odc. 116 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 80
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 81
18:00 Policjantki i policjanci odc. 388 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 389 
 - serial 
20:00 Mecenas Lena Barska odc. 10 
 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 173 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 174 - serial 
23:05 Naznaczony - horror 
01:20 Sekrety sąsiadów odc. 53 - serial 

06:00 To moje życie! odc. 262 s. 3
07:00 Mojżesz - 10 przykazań odc. 29 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 67 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach odc. 8 
 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 22 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 39 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 22 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach odc. 9 
 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 67 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 68 s. 2 - serial 
20:00 Po prostu walcz 3 - fi lm 
22:05 Zbrodniarz - dramat 
00:15 15 minut - fi lm 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:20 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 2596

08:50 Informacje kulturalne odc. 2621 

09:15 Skutki noszenia kapelusza 

 w maju - komedia 

11:00 Rodzina Połanieckich odc. 6 

 - serial 

12:35 Studio Kultura - rozmowy 

12:55 Duo - Haydn i Mozart 

15:10 Pegaz odc. 67

16:15 Chłopcy - dramat 

17:50 Rzecz Polska odc. 5

18:10 Videofan odc. 92 

18:30 Krąg Kantora - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne odc. 2622 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 89

20:05 Dwa dni, jedna noc - dramat 

21:50 Tygodnik kulturalny 

22:35 Dziennik fi lozofa odc. 109

22:50 Warszawska Jesień 2004 

00:00 Wściekły byk - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 524
07:00 Golgota Wschodu - stacja Katyń 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 61
08:35 Cudowny świat przyrody 
 odc. 4 - serial 
09:10 Pogranicze w ogniu odc. 18 
 - serial 
10:15 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 4 - serial 
10:40 Podróże z historią odc. 32 s. 3
11:15 Taśmy bezpieki odc. 45 
11:50 Powołanie - fi lm 
12:25 Tajemnica śmierci 
 Andrzeja Leppera odc. 2 - fi lm 
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 102
14:05 Sensacje XX wieku odc. 103
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 56 - serial 
15:20 Grecka odyseja Joanny Lumley 
 odc. 1 - fi lm 
16:20 Delegat - Jan Piekałkiewicz - fi lm 
17:25 Goniec historyczny IPN odc. 15 
17:45 Czarne chmury odc. 8 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 43
19:20 Sensacje XX wieku odc. 42
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 32
20:30 Konwój: bitwa o Atlantyk 
 odc. 3 - serial 
21:30 Pogranicze w ogniu odc. 19 
 - serial 
22:45 Szerokie tory odc. 58
23:20 Jugosławia: dramat historii 
 odc. 2 - fi lm 
00:25 Powrót Odysa odc. 7 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 4 s. 2 - serial 
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat 
09:35 Święty na każdy dzień 
09:45 Duc in altum 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Wykłady w więzieniach - fi lm 
11:05 W Solankowej Dolinie - serial 
11:25 Głos Polski 
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 1 - serial 
11:45 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Trinity Goodheart - dramat 
13:50 Kabwe 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 „Będę jej głównym Patronem” 
 - Andrzej Bobola 1809 r. - fi lm 
14:45 20 lat dla świata 
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial 
16:55 Bitwa pod Rząbcem 
 - historia prawdziwa 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Głos serca odc. 8 - serial 
22:40 Odebrano nam całe dzieciństwo 
 - fi lm

05:25 Koło fortuny 
06:05 Za marzenia odc. 5 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale odc. 29 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 24
11:25 Rodzinka.pl odc. 56 s. 3 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1838 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 109 - serial 
13:55 Coś dla Ciebie odc. 144 
14:55 Za marzenia odc. 5 - serial 
16:00 Familiada Teleturniej 
16:30 Koło fortuny odc. 336 s. 4
17:10 Meandry uczuć odc. 84 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 57 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 30 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1838 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1839 
 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 96 s. 8 - serial 
21:40 Rodzinka.pl odc. 230 s. 12 
 - serial 
22:15 Krąg podejrzanych odc. 5 - serial 
23:40 Zawód: Amerykanin odc. 5 
 - serial 
00:30 Barbershop - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 2 

07:50 Doradca smaku odc. 20 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2222

10:55 Ukryta prawda odc. 888 - serial 

12:00 Szkoła odc. 540 - serial 

13:00 19+ odc. 241 - serial 

13:30 Szpital odc. 777 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 541 - serial 

16:30 19+ odc. 242 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 889 - serial 

18:00 Szpital odc. 778 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5272

20:00 Ant-Man - fi lm 

22:35 Tron: Dziedzictwo - fi lm 

01:05 Kuba Wojewódzki odc. 7 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 655 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 403 
 - serial 
09:30 SuperPies odc. 5
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 10 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 743 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 134 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 780 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2667 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 826 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 209 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 199 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2668 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 518 - serial 
20:05 Dancing with the Stars. 
 Taniec z gwiazdami odc. 78
22:05 The Story of My Life. 
 Historia naszego życia odc. 5 
23:20 Transporter - fi lm 
01:05 Za trzy dni zginiesz - horror 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw

21:50 Tygodnik kulturalny 08:00 Wojciech Cejrowski  
- boso przez świat

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

Scott Lang jest zawodowym oszustem, który 
dzięki specjalnemu kostiumowi może dokonywać 
niecodziennych rzeczy _ potrafi  zmniejszyć się 
do rozmiarów mrówki i jednocześnie zyskuje 
nadnaturalną siłę. Nieoczekiwanie ma szansę 
wykorzystać moce w szczytnym celu.

Nastoletni Ethan Wate mieszka w Karolinie 
Południowej. Od miesięcy śni mu się piękna 
nieznajoma. W koszmarnych snach nie może puścić 
jej ręki. Pewnego dnia na szkolnym korytarzu Ethan 
spotyka dziewczynę ze snów. Lena Duchannes 
mieszka u wuja Macona, uważanego za szaleńca.

„Piękne istoty”
(2013r.) TVN 7 20:00

„Ant-Man”
(2015r.) TVN 20:00
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20:20 Komisarz Alex

06:00 Sprawa dla reportera 
07:00 Weterynarze z sercem - serial 
07:20 Pełnosprawni 
07:50 Rok w ogrodzie 
08:10 Rok w ogrodzie extra 
08:30 Jaka to melodia? 
09:05 Studio Raban odc. 24 
09:35 Rodzinny ekspres odc. 27
10:10 Poldark: Wichry losu 
 odc. 9 s. 2 - serial 
11:20 Poldark: Wichry losu 
 odc. 10 s. 2 - serial 
12:25 Spis treści 
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 5 - serial 
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 178
14:10 Ojciec Mateusz odc. 244 - serial 
15:05 Wojenne dziewczyny odc. 16 
 - serial 
15:55 Korona królów odc. 54 - serial 
16:25 Korona królów odc. 55 - serial 
16:50 Teleexpress 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Dudley Doskonały - komedia 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 Komisarz Alex odc. 136 - serial 
21:15 Casino Royale - fi lm 
23:45 Spis treści Magazyn 
23:55 Życzenie śmierci II - dramat 
01:30 Skrywana prawda - thriller

05:50 Ukryta prawda odc. 195 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Przyjaciele odc. 18 - serial 

09:25 Przyjaciele odc. 19 - serial 

09:55 Przepis na życie odc. 7 s. 2 

 - serial 

10:55 Przepis na życie odc. 8 s. 2 

 - serial 

11:55 Zaklinaczka duchów odc. 4 

 - serial 

12:55 Zaklinaczka duchów odc. 5 

 - serial 

13:55 Zaklinaczka duchów odc. 6 

 - serial 

14:55 Egipskie psiaki - komedia 

16:50 Czego pragną dziewczyny 

 - komedia 

19:00 Ja cię kocham, a ty z nim 

 - komedia 

21:10 Zanim odejdą wody - komedia 

23:15 Incepcja - fi lm 

02:20 Moc magii odc. 91

06:00 Interwencja 
06:20 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 19 - serial 
06:50 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 20 - serial 
07:20 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 21 - serial 
07:45 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 22 - serial 
08:15 Tom i Jerry Show odc. 26 - serial 
08:45 Tom i Jerry odc. 1 - serial 
09:10 Dziadek do orzechów - fi lm 
10:55 Policjantki i policjanci odc. 385 
 - serial 
11:55 Policjantki i policjanci odc. 386 
 - serial 
13:00 Policjantki i policjanci odc. 387 
 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 173
15:00 Od sklepowej do królowej 
 - komedia 
17:00 Policjantki i policjanci odc. 388 
 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 389 
 - serial 
19:00 Galileo odc. 674 
20:00 Mecenas Lena Barska odc. 11 
 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 175 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 176 - serial 
23:05 Wzgórza mają oczy - horror 
01:25 STOP Drogówka odc. 173

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

07:00 Taki jest świat odc. 53 s. 3

07:50 Tajemnice medyczne odc. 15 

 - serial 

08:50 Tajemnice medyczne odc. 16 

 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 64 s. 2 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 65 s. 2 - serial 

11:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 66 s. 2 - serial 

12:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 67 s. 2 - serial 

13:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 68 s. 2 - serial 

14:40 Najśmieszniejsi odc. 5

15:40 Na psa urok - komedia 

17:40 Goście, goście II - komedia 

20:00 Momentum - thriller 

21:55 Człowiek pies - fi lm 

23:55 Sztos 2 - fi lm 

02:00 Najśmieszniejsi 

08:05 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 14 - serial 

09:10 Ewa Demarczyk 

10:15 Odyseja fi lmowa odc. 6 - serial 

11:30 Złote czasy radia - komedia 

13:10 Męskie sprawy - fi lm 

15:05 Konstelacje - fi lm 

15:40 Wydarzenie aktualne 

16:20 Czterysta batów - dramat 

18:05 Dranie w kinie odc. 23

18:45 Dajcie czadu! 

 - historia wzmacniaczy Marshalla 

 - fi lm 

20:00 Blue Velvet - thriller 

22:10 Queen - koncert na Wembley 

23:40 Krótki fi lm o zabijaniu - dramat 

01:20 Blue Velvet - thriller 

06:50 Był taki dzień odc. 525
07:00 Zdzinku, kim ty chcesz 
 w życiu zostać? - fi lm 
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 5
08:20 Podwodna Polska odc. 8
08:45 Żegnaj, Rockefeller odc. 11 
 - serial 
09:20 Żegnaj, Rockefeller odc. 12 
 - serial 
09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 169
10:30 Grecka odyseja Joanny Lumley 
 odc. 2 - fi lm 
11:35 Najmłodsi mieszkańcy lasów 
 odc. 1 - fi lm 
12:35 Planeta dinozaurów odc. 2 - serial 
13:40 Szerokie tory odc. 55
14:20 Wielka gra odc. 74
15:20 Spór o historię odc. 173
16:05 Osso moje Osso - fi lm 
17:05 Wiktoria odc. 3 - serial 
17:55 Wiktoria odc. 4 - serial 
18:55 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 1 - fi lm 
20:00 Było, nie minęło - ekstra odc. 6,
20:40 Ekstradycja odc. 8 s. 2 - serial 
21:50 Ci cholerni cudzoziemcy. Polacy 
 w Bitwie o Anglię - fi lm 
22:50 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 1 - serial 
00:45 Operacja Samum - fi lm 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:00 Sanktuarium Matki Ubogich 
 w Banneux - fi lm 
09:50 Spacer po misji w Gahunga 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna 
10:30 Święty na każdy dzień 
10:35 Polski punkt widzenia 
11:00 Kropelka radości 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
12:50 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 6 - serial 
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Głos serca odc. 8 - serial 
14:40 Opowieść o świętym Augustynie 
 - fi lm 
15:15 Mój brat papież 
15:30 Eucharystia w rocznicę odejścia 
do domu Ojca Papieża Jana Pawła II 
 - Wałbrzych. 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski 
 z kaplicy Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Yohan - wędrówki dzieci - fi lm 

05:40 Koło fortuny 
06:15 Na sygnale odc. 184 - serial 
06:45 Barwy szczęścia odc. 1835 
 - serial 
07:20 Barwy szczęścia odc. 1836 
 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4633
10:55 M jak miłość odc. 1362 - serial 
11:50 M jak miłość odc. 1363 - serial 
12:50 Bake off - Ale ciacho! odc. 37
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:20 Program rozrywkowy 
16:20 Rodzinka.pl odc. 230 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę 
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 96 s. 8 - serial 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
 odc. 176
18:40 Postaw na milion odc. 176
19:35 Lajk! odc. 13
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka odc. 18
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 131
21:35 Riviera odc. 4 - serial 
22:25 Rodzinka.pl odc. 230 - serial 
23:00 The Good Doctor odc. 17 - serial 
23:50 Ludzik, czyli One Man Show 
 odc. 4
00:25 Pianista - dramat 

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1064

11:00 Na Wspólnej odc. 2655 - serial 

11:25 Na Wspólnej odc. 2656 - serial 

11:50 Na Wspólnej odc. 2657 - serial 

12:15 Ugotowani odc. 5 s. 13 

13:15 Agent - gwiazdy odc. 7 s. 3 

14:15 Twarz - kulisy produkcji fi lmu 

14:35 Ant-Man - fi lm 

16:55 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 17 

17:55 Tu się gotuje! odc. 4 s. 2

18:00 36,6 °C odc. 7 s. 3

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5273

20:00 Hipnoza odc. 5

21:05 Kryptonim U.N.C.L.E. - komedia 

23:35 Sierota - thriller 

02:10 Uwaga! odc. 5273

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:25 Pocahontas - fi lm 

09:00 My3 odc. 36 

09:30 My3 odc. 35 

10:00 Makaronowy zawrót głowy odc. 8

10:15 Ewa gotuje odc. 328

10:55 Nasz nowy dom odc. 73 

11:55 Wyjdź za mnie odc. 3 

12:55 Top chef odc. 73 

14:25 Umów się ze mną. Take me out 

 odc. 5

15:45 Kabaret na żywo 

17:45 SuperPies odc. 6

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 63

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 32 - serial 

20:05 Podróże Guliwera - fi lm 

22:00 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 83

00:05 Tajemnica Westerplatte - fi lm 

08:55 Przyjaciele 14:00 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw 11:30 Złote czasy radia 09:55 Okrasa łamie 

przepisy

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

Kiedy wrak statku trafi a na ląd, pracownik 
pocztowy – Guliwer odkrywa, że znalazł się na 
fantastycznej wyspie Liliputów. Dzięki heroicznym 
wyczynom Guliwer szybko zjednuje sobie malutkich 
mieszkańców. Kiedy sprowadza niebezpieczeństwo 
na przyjaciół, musi szybko to naprawić.

Alexis i jej były partner to para złodziei. Kobieta 
wycofała się z działalności przestępczej, lecz daje 
się namówić na ostatni skok. Zysk ze skradzionych 
diamentów miałby umożliwić egzystencję do końca 
życia. Sprawy się niestety mocno komplikują. Alex 
zostaje wplątana w morderstwo. 

„Momentum”
(2015r.) TV Puls 20:00

„Podróże Guliwera”
(2010r.) Polsat 20:05
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05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3290
06:10 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojskopolskie.pl odc. 5
07:00 Gen miłosierdzia - fi lm 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:30 Jaka to melodia? 
09:05 Ziarno odc. 656 
09:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 35 - serial 
10:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
12:00 Regina Coeli 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:50 Z pamięci 
13:05 Błękitna Planeta II odc. 1 
 - serial 
14:05 Sonda II odc. 77 
14:30 Komisarz Alex odc. 136 - serial 
15:20 Korona królów odc. 56 - serial 
15:55 Korona królów odc. 57 - serial 
16:25 Korona królów odc. 58 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Big Music Quiz 
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 17 - serial 
21:05 Od Opola do Opola 
22:05 Do diabła z miłością - komedia 
23:55 W sercu oceanu odc. 5 - serial 
00:55 Z pamięci 

06:00 Interwencja 

06:20 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 21 - serial 

06:50 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 22 - serial 

07:20 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 23 - serial 

07:45 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 24 - serial 

08:15 Tom i Jerry odc. 1 - serial 

08:45 Tom i Jerry odc. 2 - serial 

09:20 Rodzina Addamsów 

 - spotkanie po latach - komedia 

11:05 Galileo odc. 673 

12:05 Galileo odc. 674 

13:20 Pegaz kontra chimera - fi lm 

15:00 Agent z przypadku - komedia 

16:50 Za linią wroga - fi lm 

19:00 Galileo odc. 675 

20:00 Quest - fi lm 

22:00 Grudge III: Powrót klątwy - thriller 

00:00 Zwierz - horror

06:00 Skorpion odc. 3 s. 2 - serial 

06:55 Przygody Merlina 

 odc. 9 s. 2 - serial 

07:55 Najśmieszniejsi odc. 5

08:50 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 2 s. 5 - serial 

09:30 Wojciech Cejrowski. 

 Boso - Meksyk/Paragwaj odc. 1

10:00 Wojciech Cejrowski. 

 Boso - Meksyk/Paragwaj odc. 2

10:40 Na psa urok 

12:55 Deszczowa wróżka - fi lm 

14:35 Król Artur - fi lm 

17:00 Robin Hood: Książę złodziei - fi lm 

20:00 John Wick - thriller 

22:00 Bóg zemsty - fi lm 

00:00 Uwikłana odc. 5 - serial 

00:55 Dyżur 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 15 - serial 

09:05 Richard Strauss. 

 Na drugim brzegu tęczy - fi lm 

11:00 Trzeci punkt widzenia odc. 231 

11:40 Mała Moskwa - melodramat 

13:45 Chuligan literacki odc. 74 

14:20 Nienasyceni odc. 36 

14:45 Mata Hari - balet

16:55 Rzecz Polska odc. 6

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 525

18:10 Dolina nicości 

19:30 Gry uliczne - fi lm 

21:20 Bilet na Księżyc - komedia 

23:35 Scena alternatywna odc. 55

00:05 Trzeci punkt widzenia odc. 231 

06:50 Był taki dzień odc. 526

06:55 Christos Woskriesie 

08:00 Oblicze miłosierdzia - fi lm 

09:15 Siedlisko odc. 3 - serial 

10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 115

10:40 Dzikie Chiny odc. 6 - serial 

11:45 Grecka odyseja Joanny Lumley 

 odc. 1 - fi lm 

12:45 Olbrzymy z epoki lodowcowej 

 - serial 

13:45 Szerokie tory odc. 55

14:25 Dorożkarz nr 13 - komedia 

15:35 Wielka gra odc. 75

16:35 Ex libris 

17:05 Wiktoria odc. 5 - serial 

18:00 Wiktoria odc. 6 - serial 

19:00 Konwój: bitwa o Atlantyk 

 odc. 3 - serial 

20:00 Rozmowy kontrolowane 

 - komedia 

21:50 Wiktoria odc. 3 - serial 

22:45 Wiktoria odc. 4 - serial 

23:45 Zmory - fi lm 

01:40 Ci cholerni cudzoziemcy. 

 Polacy w Bitwie o Anglię - fi lm

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień 
08:30 Świętość w codzienności 
 - św. Joanna Beretta Molla - fi lm 
09:00 Myśląc ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza 
09:30 W mę ce mojej szukaj siły 
 i ś wiatła 
10:00 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
10:05 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
10:15 Mój brat papież 
10:30 Msza Święta z okazji spotkania 
misjonarzy miłosierdzia 
 pod przewodnictwem 
 Ojca Świętego Franciszka 
12:00 Regina Coeli 
 z Ojcem świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Kamyki wspomnień 
 o ks. Jerzym Popiełuszce 
14:10 Camino Polskie - fi lm 
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Jan Paweł II (1978-2005) - fi lm 
15:35 Święty na każdy dzień 
15:40 Gospodarcze fi lary niepodległości 
 odc. 3 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Retrospekcja 
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski 
 z kaplicy Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Cuda Jezusa odc. 2 - serial 
22:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
23:30 W promieniach miłosierdzia - fi lm 

06:05 Słowo na niedzielę 
06:15 Barwy szczęścia odc. 1837 
 - serial 
06:45 Barwy szczęścia odc. 1838 
 - serial 
07:20 Barwy szczęścia odc. 1839 
 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4637
10:45 Podwodna planeta odc. 3 
 - serial 
11:40 Makłowicz w podróży odc. 149
12:20 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 6 s. 11
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:20 Bake off - Ale ciacho! odc. 38
16:20 Bake off - Ale przepis odc. 6
16:35 Na sygnale odc. 185 - serial 
17:10 Na dobre i na złe odc. 702 
 - serial 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Kronika PKO 
18:35 Za marzenia odc. 5 - serial 
19:30 Zakupy pod kontrolą odc. 3
20:05 22 Jump Street - komedia 
22:10 Mama Tina - fi lm 
23:55 Daleko od okna - dramat 
02:00 22 Jump Street - komedia 

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1065

11:00 Efekt domina odc. 5 s. 5

11:30 Co za tydzień odc. 844

11:55 Iron Majdan odc. 4

12:55 Diagnoza odc. 7 s. 2 - serial 

13:55 Druga szansa odc. 4 s. 5 - serial 

14:55 Hipnoza odc. 5

16:00 W głowie się nie mieści - fi lm 

18:00 Ugotowani odc. 6 s. 13 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5274

20:00 MasterChef Junior odc. 5 s. 3

21:35 Thor - fi lm 

23:55 Kryptonim U.N.C.L.E. - komedia 

02:20 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 17

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 37 - serial 

08:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 38 - serial 

08:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 39 - serial 

09:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 40 - serial 

09:40 Aladyn - fi lm 

11:40 Wakacje rodziny Johnsonów 

 - komedia 

13:50 Podróże Guliwera - fi lm 

15:45 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 83

17:45 Nasz nowy dom odc. 112 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie 

20:00 W rytmie serca odc. 20 - serial 

21:05 Kabaret na żywo odc. 36

23:10 The Story of My Life. 

 Historia naszego życia odc. 4 

00:10 Weekend - komedia

05:50 Ukryta prawda odc. 196 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Przyjaciele odc. 20 - serial 

09:25 Przyjaciele odc. 21 - serial 

09:55 Przyjaciele odc. 22 - serial 

10:25 Przepis na życie odc. 9 s. 2 - serial 

11:25 Przepis na życie odc. 10 s. 2 - serial 

12:25 Zaklinaczka duchów odc. 7 - serial 

13:25 Hobbit: niezwykła podróż - fi lm 

16:55 Młode szpady - fi lm 

19:00 Lucyfer odc. 6 s. 2 - serial 

20:00 Hobbit: Pustkowie Smauga - fi lm 

23:20 Strzelec odc. 2 - serial 

00:20 Słaby punkt - thriller 

10:25 Przepis na życie 19:00 Galileo

09:30 Wojciech Cejrowski. 
Boso

17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:10 Siedlisko

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 08:05 Jeźdźcy smoków

Księżniczka Jasmina wymyka się z pałacu na ulice 
miasta, gdzie poznaje ulicznika Aladyna i jego małpkę 
Abu. W wyniku intryg Jaff ara, doradcy sułtana, Aladyn 
zostaje najpierw wtrącony do więzienia, a potem 
wysłany na poszukiwanie lampy, w której znajduje się 
dowcipny dżin spełniający życzenia jej posiadacza.

Nordycki bóg Thor zostaje wygnany z Asgardu 
przez ojca, Odyna. Ma żyć jako śmiertelnik, by 
nauczyć się pokory. Źródło jego mocy _ potężny 
młot Mjöllnir _ zostaje mu odebrane. Podczas życia 
na wygnaniu Thor dowiaduje się dzięki ukochanej 
Jane, co naprawdę znaczy być człowiekiem.

„Thor”
(2011r.) TVN 21:35

„Aladyn”
(1992r.) Polsat 09:40
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13:45 Elif

05:50 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 219 - serial 
07:15 Komisariat odc. 56 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 5 - serial 
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 50 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Wójt Roku 2017 
12:40 Błękitna Planeta II odc. 1 - serial 
13:45 Elif odc. 220 - serial 
14:45 Korona królów odc. 58 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:55 Leśniczówka odc. 12 - serial 
16:15 Leśniczówka odc. 13 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3291
18:30 Korona królów odc. 59 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Inspekcja 
22:00 Warto rozmawiać 
23:05 Drzwi do wolności - fi lm 
00:35 Do diabła z miłością - komedia

05:20 Ukryta prawda odc. 197 - serial 

06:25 Szpital odc. 290 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 9 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 7 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 10 s. 2 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 565 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 10 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 464 - serial 

14:55 Szpital odc. 291 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 11 s. 2 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 19 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 566 - serial 

20:00 Słaby punkt - thriller 

22:30 Kevyn Aucoin: 

 W pułapce sukcesu - fi lm 

00:20 Nowe życie - thriller 

06:00 Detektywi w akcji odc. 56 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 7 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 8 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 6 s. 4 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 8 s. 6 
 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 28 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 29 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 7 s. 4 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 9 s. 6 
 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 117 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 86
15:00 Detektywi w akcji odc. 118 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 82
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 83
18:00 Policjantki i policjanci odc. 389 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 390 
 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 177 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 2 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 3 - serial 
22:00 Galileo odc. 674 
23:00 Galileo odc. 675 
00:15 Rekiny - strefa śmierci - horror 

06:00 To moje życie! odc. 263 s. 3
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 30 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 68 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 9 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 22 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 40 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 22 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 10 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 68 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 69 s. 2 - serial 
20:00 Pocałunek smoka - fi lm 
21:55 Momentum - thriller 
23:55 Pod ścianą - fi lm 
02:00 Taki jest świat 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:15 Rzecz Polska odc. 6
08:35 Chłopcy - dramat 
10:10 Tatarak - dramat 
11:00 Rodzina Połanieckich 
 odc. 7 - serial 
12:40 Piękny był pogrzeb, 
 ludzie płakali - fi lm 
13:40 Studio Kultura - rozmowy 
13:55 Mistrz i Małgorzata odc. 1 - serial 
15:55 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 525
16:50 Ostatnia akcja - komedia 
18:30 Ikony muzyki odc. 2 - serial 
19:20 Rzecz Polska odc. 6
19:40 Informacje kulturalne odc. 2623 
20:00 Sonita - fi lm 
21:40 Moloch  - fi lm 
22:30 Filmy o fi lmach odc. 1
22:35 Pierwsze etiudy  - fi lm 
22:50 Filmy o fi lmach odc. 1
22:55 Każdemu to, czego mu wcale 
 nie trzeba - fi lm 
23:05 Filmy o fi lmach odc. 1
23:10 Casting - fi lm 
23:30 Którędy po sztukę odc. 43 
23:35 Videofan odc. 63 
23:55 Dziennik fi lozofa odc. 110
00:05 Powtórnie narodzony 
 - melodramat 

06:50 Był taki dzień odc. 527
07:00 Delegat - Jan Piekałkiewicz - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 62
08:40 Cudowny świat przyrody 
 odc. 5 - serial 
09:10 Pogranicze w ogniu odc. 19 
 - serial 
10:25 Planeta dinozaurów odc. 2 - serial 
11:20 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 32
11:50 Blizna - dramat 
13:45 Sensacje XX wieku odc. 43
14:20 Sensacje XX wieku odc. 42
14:50 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 53 - serial 
15:20 Spór o historię odc. 8
15:55 Olbrzymy epoki lodowcowej - fi lm 
17:00 Ex libris 
17:25 Flesz historii 
17:45 Czarne chmury odc. 9 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 44, 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 148, 
20:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Normandia. Ostatni bohaterowie 
 desantu odc. 2 - fi lm 
21:35 Pogranicze w ogniu odc. 20 
 `- serial 
22:45 Wiktoria odc. 5 s. 1 - serial 
23:35 Wiktoria odc. 6 s. 1 - serial 
00:30 Powstrzymać Holocaust - fi lm 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 180 lat na zdrowie - fi lm 
11:45 Kabwe 
11:50 Retrospekcja 
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Święty Franciszek i Klara - fi lm 
13:05 Budowa świątyni w Narodowym 
 Sanktuarium Matki Bożej 
 w miejscowości Subukia w Kenii 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Jasnogórskie 
 Te Deum Laudamus 966-2016 
 - fi lm 
15:05 Chcę żyć - fi lm 
15:20 Moje leczenie wodą - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie - serial 
17:25 Kartka z kalendarza 
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w Sanktuarium Trójcy 
 Przenajświętszej i św. Anny 
 w Prostyni 
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski 
 z kaplicy Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 68 - serial 
23:00 Zostawić ślad… Reportaż 
23:25 Błogosławiona Juta. 
 Kobieta średniowiecza - fi lm 

05:25 Koło fortuny 
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 96 s. 8 - serial 
07:00 Coś dla Ciebie odc. 134 
07:20 Na sygnale odc. 30 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 25
11:25 Prawosławne nabożeństwo 
 paschalne 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 110 - serial 
14:00 Podwodna planeta odc. 3 - serial 
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 96 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 85 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 58 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 31 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1839 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1840 
 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 31
20:50 M jak miłość odc. 1364 - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:50 Za marzenia odc. 6 - serial 
22:50 Zaginiona odc. 5 - serial 
00:00 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 284 s. 14 - serial

05:40 Uwaga! odc. 5274

06:15 Mango - Telezakupy 

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 6 s. 2

07:55 Akademia ogrodnika odc. 6

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2223

10:55 Tu się gotuje! odc. 4 s. 2

11:00 Ukryta prawda odc. 889 - serial 

12:00 Szkoła odc. 541 - serial 

13:00 19+ odc. 242 - serial 

13:30 Szpital odc. 778 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 542 - serial 

16:30 19+ odc. 243 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 890 - serial 

18:00 Szpital odc. 779 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5275

20:10 Doradca smaku odc. 21 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2658 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 144

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

22:30 Iron Majdan odc. 5

23:35 Thor - fi lm 

01:55 Co za tydzień odc. 844

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 656 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 405 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 406 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 11 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 744 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 135 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 781 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2668 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 827 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 210 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 200 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2669 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 519 - serial 
20:05 Transformers: zemsta upadłych 
 - fi lm 
23:20 Wyścig z czasem - thriller 
01:50 Niezniszczalni III - fi lm 

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

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 13:55 Mistrz i Małgorzata 18:50 Sensacje XX wieku

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

Gdy Ted dowiaduje się, że żona ma kochanka, strzela 
do niej, a następnie informuje policję o zdarzeniu. Na 
miejsce przybywa Rob, który w ofi erze rozpoznaje 
kochankę. Ted przyznaje się do zabicia żony. 
Rob nie poświęca mu uwagi, ponieważ jest zbyt 
oszołomiony tym zdarzeniem.

Minęły dwa lata od bitwy z deceptikonami, po której 
panował pokój. Mimo iż Sam Witwicky przyczynił 
się do ocalenia świata, pozostaje zwyczajnym 
nastolatkiem. Niestety, deceptikony przywracają 
do życia przywódcę, Megatrona, i kolejny raz 
przygotowują się do inwazji na Ziemię. 

„Transformers: zemsta upadłych”
(2009r.) Polsat 20:05

„Słaby punkt”
(2007r.) TVN 7 20:00
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14:45 Korona królów

05:50 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 220 - serial 
07:20 Komisariat odc. 57 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 27
10:10 Klan odc. 3291
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 51 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Liturgia wielkanocna 
 w Kościele greckokatolickim 
13:45 Elif odc. 221 - serial 
14:45 Korona królów odc. 59 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 25 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3292
18:30 Korona królów odc. 60 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 4 - serial 
21:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 6 - serial 
22:35 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 4 - serial 
23:35 Uwięzione odc. 15 - serial 
00:35 Komisja morderstw odc. 2 - serial

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1122 - serial 

06:25 Szpital odc. 291 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 10 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 11 s. 2 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 566 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 11 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 465 - serial 

14:55 Szpital odc. 292 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 12 s. 2 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 20 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 567 - serial 

20:00 Długi pocałunek na dobranoc 

 - thriller 

22:30 Hobbit: Pustkowie Smauga - fi lm 

01:55 American Horror Story: Asylum 

 odc. 6 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 57 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 8 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 9 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 7 s. 4 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 9 s. 6 

 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 30 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 31 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 8 s. 4 - serial 

12:00 Detektyw Monk 

 odc. 10 s. 6 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 119 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 87

15:00 Detektywi w akcji odc. 120 

 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 84

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 85

18:00 Policjantki i policjanci odc. 390 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 391 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 178 - serial 

21:00 Egzorcyzmy Emily Rose - horror 

23:40 Forteca II - fi lm 

01:30 STOP Drogówka odc. 173

06:00 To moje życie! odc. 264 s. 3
07:00 Dziesięć przykazań odc. 31 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 69 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 10 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 22 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 41 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 16 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 11 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 69 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 70 s. 2 - serial 
20:00 Bóg zemsty - fi lm 
22:05 Zbrodniarz - dramat 
00:10 Po prostu walcz 3 - fi lm 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Wydarzenie aktualne 

08:50 Informacje kulturalne odc. 2623 

09:15 Ostatnia akcja - komedia 

11:00 Królewskie sny odc. 1 - serial 

12:20 Królewskie sny odc. 2 - serial 

13:35 Studio Kultura - rozmowy 

13:55 Mistrz i Małgorzata odc. 2 - serial 

15:40 Tygodnik kulturalny 

16:35 Parę osób, mały czas - dramat 

18:35 Karski i władcy ludzkości - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne odc. 2624 

20:00 Powrót pana Cogito 

21:15 Dezerterzy odc. 74 

21:45 Dziennik fi lozofa odc. 111

21:55 Wielkie nadzieje - dramat 

00:10 Biała noc - thriller 

06:50 Był taki dzień odc. 528
07:00 Smoleńsk 2010 - 
 na własne oczy - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 63
08:35 Cudowny świat przyrody 
 odc. 6 - serial 
09:05 Pogranicze w ogniu odc. 20 
 - serial 
10:15 Najmłodsi mieszkańcy lasów 
 odc. 1 - fi lm 
11:10 Goniec historyczny IPN odc. 15 
11:35 Dzikie Chiny odc. 6 - serial 
12:35 Normandia. Ostatni bohaterowie 
 desantu odc. 2- fi lm 
13:40 Sensacje XX wieku odc. 44
14:10 Sensacje XX wieku odc. 148
14:45 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 42 - serial 
15:20 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 6 - serial 
16:25 W imię honoru - fi lm 
17:25 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 3 
17:45 Czarne chmury odc. 10 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 136
19:25 Sensacje XX wieku odc. 139
19:55 Jak było? odc. 5 
20:40 Gorycz i chwała - fi lm 
21:25 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
21:55 Pogranicze w ogniu odc. 21 
 - serial 
23:10 Historia Roja Serial wojenny 
01:40 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 63

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:40 Świadkowie - serial 
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial 
09:35 Toliara - fi lm 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
10:45 Zew natury 
11:05 Mocni w wierze 
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Młodzi Światu 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Dominikanie 
 - od słowa do nauki - fi lm 
13:05 Trzeci Testament - serial 
14:00 Mam w sobie siłę - fi lm 
15:35 Kazembe - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial 
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:00 Msza Święta w intencji Ofi ar 
 katastrofy smoleńskiej w Bazylice 
 Archikatedralnej pw. Męczeństwa 
 św. Jana Chrzciciela 
 w Warszawie 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Oratorium Szlakiem Ikara 
23:40 Procesja dziejów 

05:30 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość odc. 1364 - serial 
07:00 Menonici w Polsce 
07:20 Na sygnale odc. 31 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 26
11:25 Rodzinka.pl odc. 58 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1840 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 111 - serial 
14:00 Pielęgnacja włosów 
 - niezły biznes - fi lm 
14:55 M jak miłość odc. 1364 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 86 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 59 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 32 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1840 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1841 
 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 6 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1365 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:55 Dama - fi lm 
00:35 Zaginiona odc. 5 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 2 

07:50 Doradca smaku odc. 21 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2224

10:55 Ukryta prawda odc. 890 - serial 

12:00 Szkoła odc. 542 - serial 

13:00 19+ odc. 243 - serial 

13:30 Szpital odc. 779 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 543 - serial 

16:30 19+ odc. 244 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 891 - serial 

18:00 Szpital odc. 780 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5276

20:10 Doradca smaku odc. 22 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2659 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 145

21:30 Diagnoza odc. 8 s. 2 - serial 

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 8 s. 12 

23:30 Superwizjer odc. 1126

00:05 Tu się gotuje! odc. 4 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 657 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 407 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 408 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 12 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 745 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 136 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 782 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2669 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 828 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 211 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 201 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2670 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 520 - serial 
20:10 Niezniszczalni III - fi lm 
22:55 Ogień zwalczaj ogniem - fi lm 
01:00 Lincoln - fi lm 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

16:55 Na wariackich 
papierach 16:45 Tygodnik kulturalny 08:05 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

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

Will Gerard jest nauczycielem języka angielskiego. 
Jego żona gra w orkiestrze na wiolonczeli. Pewnego 
wieczoru Laura zostaje pobita i zgwałcona. 
Zrozpaczony Will oczekuje na informację o stanie żony. 
W szpitalu poznaje Simona, który zna okoliczności 
tragicznego zdarzenia. 

Samantha mieszka z mężem i córeczką. Od lat 
cierpi na amnezję. Po wypadku samochodowym, 
zaczyna sobie przypominać fakty z przeszłości. 
Dręczą ją nocne koszmary, w których jest zupełnie 
inną kobietą,. Po transmisji parady, w której wzięła 
udział, napada na nią uzbrojony mężczyzna.

„Długi pocałunek na dobranoc”
(1996r.) TVN 7 20:00

„Bóg zemsty”
(2012r.) TV Puls 20:00
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18:00 Klan

05:50 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 221 - serial 
07:15 Komisariat odc. 58 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Wojenne dziewczyny odc. 17 
 - serial 
10:10 Klan odc. 3292
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 17 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:20 Agropogoda 
12:25 Magazyn rolniczy 
12:40 Amur. Amazonka Azji odc. 1 
 - serial 
13:45 Elif odc. 222 - serial 
14:45 Korona królów odc. 60 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 26 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3293
18:30 Korona królów odc. 61 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:10 Trzecia połowa odc. 4 - serial 
20:35 Real Madryt - Juventus FC 
 Piłka nożna 
20:40 Real Madryt - Juventus FC 
 Piłka nożna 
22:40 Liga Mistrzów UEFA 
00:10 Orły Nawałki 

05:20 Ukryta prawda odc. 198 - serial 

06:25 Szpital odc. 292 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 11 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 9 

 - serial 

09:20 Przepis na życie odc. 12 s. 2 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 567 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 12 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 466 - serial 

14:55 Szpital odc. 293 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 10 

 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 13 s. 2 

 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach odc. 21 

 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 568 - serial 

20:00 Wielki Mike - dramat 

22:45 Magazyn UEFA 

 Champions League odc. 6

23:50 Mama i ja - komedia 

01:55 Moc magii odc. 95

06:00 Detektywi w akcji odc. 58 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 9 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 10 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 8 s. 4 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 10 s. 6 

 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 32 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 33 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 9 s. 4 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 11 s. 6 

 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 121 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 88

15:00 Detektywi w akcji odc. 122 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 86

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 87

18:00 Policjantki i policjanci odc. 391 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 392 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 179 - serial 

21:00 Banita odc. 1 - fi lm 

23:05 Krwawa zemsta - fi lm 

01:00 Anthony Bourdain: Bez rezerwacji 

 odc. 11 - serial

06:00 To moje życie! odc. 265 s. 3
07:00 Dziesięć przykazań odc. 32 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 70 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 11 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 16 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 17 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 12 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 70 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 71 s. 2 - serial 
20:00 Poszukiwany - fi lm 
22:00 Pocałunek smoka - fi lm 
23:55 Wzgórza mają oczy II - horror 
01:50 Wikingowie odc. 6 s. 4 - serial 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Dzika muzyka odc. 12

08:45 Informacje kulturalne odc. 2624

09:05 Parę osób, mały czas - dramat 

11:00 Królewskie sny odc. 3 - serial 

12:15 Królewskie sny odc. 4 - serial 

13:35 Rzecz Polska odc. 6

13:50 Studio Kultura - rozmowy 

14:15 Mistrz i Małgorzata odc. 3 - serial 

15:50 Dranie w kinie odc. 23

16:30 Ceremonia pogrzebowa - dramat 

18:15 Hitchcock/Truffaut - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne odc. 2625 

20:00 W sumie rodzina 

 - komediodramat 

21:40 Pegaz odc. 68

22:40 Dziennik fi lozofa odc. 112

22:50 Jedna scena odc. 3

23:05 Jezioro Bodeńskie - dramat 

00:40 Performance odc. 99 

06:50 Był taki dzień odc. 529
07:00 W imię honoru - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 64
08:40 Cudowny świat przyrody odc. 7 
 - serial 
09:10 Pogranicze w ogniu odc. 21 
 - serial 
10:25 Powstrzymać Holocaust - fi lm 
11:35 Spór o historię odc. 13
12:15 Grecka odyseja Joanny Lumley 
 odc. 2 - fi lm 
13:15 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:45 Sensacje XX wieku odc. 136
14:20 Sensacje XX wieku odc. 139
14:50 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 33 - serial 
15:25 Zobaczyłem zjednoczony naród 
 - fi lm 
16:25 Gorycz i chwała - fi lm 
17:20 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 3 - serial 
17:50 Janosik odc. 1 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 140
19:20 Sensacje XX wieku odc. 187
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Wyprawy krzyżowe odc. 2 - serial 
21:30 Pogranicze w ogniu odc. 22 
 - serial 
22:45 Wyprawy krzyżowe odc. 3 - serial 
23:50 Szalom Lejbuszewo odc. 21
00:25 Śmierć prezydenta 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
08:45 Każdy maluch to potrafi  
09:00 Kalejdoskop młodych 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień 
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 49 - serial 
11:20 Izba Pamięci 
 Pułkownika Kuklińskiego 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Kartka z kalendarza 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Serce bohatera - fi lm 
14:05 Nad Jeziorem Malawi - fi lm 
14:20 Miłość odnajdzie cię wszędzie 
 - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Drabina Jakubowa odc. 3 - serial 
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski 
 z kaplicy Cudownego 
 Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Wielkie serce Jack - fi lm 
23:40 Odwaga wiary - fi lm 

06:00 M jak miłość odc. 1365 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale odc. 32 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama Program TV 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 27
11:25 Rodzinka.pl odc. 59 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1841 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 112 - serial 
14:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 6 - serial 
14:55 M jak miłość odc. 1365 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:15 Meandry uczuć odc. 87 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 60 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 33 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1841 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1842 
 - serial 
20:45 Na dobre i na złe odc. 703 
 - serial 
21:45 Na sygnale odc. 186 - serial 
22:25 Nauczycielka angielskiego 
 - komediodramat 
00:00 Rodzinka.pl odc. 230 - serial 
00:35 Aaron Swartz 
 - złote dziecko Internetu - fi lm

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 2 

07:50 Doradca smaku odc. 22 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2225

10:55 Ukryta prawda odc. 891 - serial 

12:00 Szkoła odc. 543 - serial 

13:00 19+ odc. 244 - serial 

13:30 Szpital odc. 780 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 544 - serial 

16:30 19+ odc. 245 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 892 - serial 

18:00 Szpital odc. 781 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5277

20:10 Doradca smaku odc. 23 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2660 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 146

21:30 Agent - gwiazdy odc. 8 s. 3 

22:35 Dziewczyna z tatuażem - fi lm 

01:50 Zróbmy sobie wnuka - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 658 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 409 
 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy odc. 410 
 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 13 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 746 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 137 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 783 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2670 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 829 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 212 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 202 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2671 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 174 
 - serial 
20:05 Umów się ze mną. Take me out 
 odc. 6
21:30 Top chef odc. 74 
23:00 Ostrożnie z dziewczynami 
 - komedia 
00:55 Dom Hemingway - komedia 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Królewskie sny 13:45 Sensacje XX wieku

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

Mikael dziennikarzem śledczym. Został skazany 
za zniesławienie przemysłowca Wennerströma. Po 
procesie musi zawiesić działalność. Henrik Vanger, 
nakłania go do zbadania sprawy zaginięcia jego 
bratanicy. Okazuje się, że każdy krok Mikaela śledzi 
hakerka, Lisbeth, która współpracuje z Vangerem.

Mike, afroamerykański futbolista, karierę zawdzięcza 
przybranej matce. Dzieciństwo spędził na ulicy. 
Przypadek sprawił, że o jego losie dowiedziała się 
Leigh Anne Tuohy. Kobieta, postanawia mu pomóc 
i przyjąć go pod dach. Dzięki jej bezinteresowności 
chłopiec kończy szkołę i zostaje futbolistą.

„Wielki Mike”
(2009r.) TVN 7 20:00

„Dziewczyna z tatuażem”
(2011r.) TVN 22:35
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 temperatura: 14 8 °C
 opady: 2 1 mm
 ciśnienie: 1009 1017 hPa
 wiatr: 35 28 km/h 

 temperatura: 14 2 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1019 1019 hPa
 wiatr: 23 19 km/h 

 temperatura: 19 7 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1019 1016 hPa
 wiatr: 17 28 km/h 

 temperatura: 21 11 °C
 opady: 0 0,8 mm
 ciśnienie: 1015 1016 hPa
 wiatr: 33 26 km/h 

 temperatura: 23 13 °C
 opady: 1 1 mm
 ciśnienie: 1017 1024 hPa
 wiatr: 20 22 km/h 

 temperatura: 11 2 °C
 opady: 0 0,1 mm
 ciśnienie: 1015 1018 hPa
 wiatr: 18 19 km/h 

 temperatura: 4 10 °C
 opady: 2 1 mm
 ciśnienie: 1027 1030 hPa
 wiatr: 28 18 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Sernik z ziemniakami
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 

750 g twarogu
250 g ugotowanych, 
ostudzonych ziemniaków 
150 g margaryny/masła
350 g cukru
6 jajek 
50 g rodzynek
skórka z połowy 
pomarańczy
cukier puder 

Sposób wykonania:

Twaróg i ziemniaki zmiel 
trzykrotnie w maszynce do 
mięsa. Margarynę/masło utrzyj 
z cukrem i żółtkami. Białka ubij 
na sztywną pianę i wszystko 
razem wymieszaj, dodaj na 
koniec rodzynki i skórkę po-
marańczy. Masę wyłóż na bla-
chę, wcześniej wysmaruj ją 
margaryną/masłem, piecz ok. 
40 min.  

Smacznego!
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Skuteczna metoda usuwania bólu kręgosłupa, stawów i mięśni
Ludmiła Maciejewska – Terapeuta Manualny – Technik Masażysta przedstawia metodę terapii, która w swym działaniu robi cuda. 

Kiedy dokuczają plecy
PORADY  Z wiekiem każdy z nas mniej lub bardziej narzeka na bóle pleców. Są one zlokalizowane w róż-
nych odcinkach. Jednym daje się we znaki siedzący tryb życia, innym praca fizyczna. Jak możemy zadbać 
o kręgosłup?

Wielu pacjentów skorzystało 
już z pomocy Ludmiły Maciejew-
skiej, która jest znaną terapeutką 
stosującą masaże lecznicze. Od 
kilku lat również stosuje znane 
w wielu krajach metody, również 
te mało popularne w Polsce.

Terapeutka ukończyła studia 
z dziedziny rehabilitacji i szkołę 
medyczną w zawodzie technik 
masażysta. Pytamy, co sprawi-
ło, że cieszy się tak dobrą opinią 
wśród pacjentów? Odpowiada, 
że lubi pracować z ludźmi cho-
rymi i rozumie ich problemy:  
– Mam solidne wykształcenie, 
ale nie zaprzestałam dalszej na-
uki. Sukces zawdzięczam pewnej 
metodzie, która polega na masa-
żu leczniczym oraz pozwala na 
szybkie określenie i rozpoznanie 
przyczyny bólu.

Twórcą metody masażu 
w terapii kręgosłupa jest chi-
ropraktyk Kazimierz Mytnik. 
Metodę stworzył w 2005 roku 
w Nowym Jorku, gdzie mieszkał 
i praktykował dla Polonii Ame-
rykańskiej. Metoda powstała, 
by szybko i skutecznie usuwać 
problemy związane z bólem krę-
gosłupa, stawów i mięśni dla za-
pracowanej Polonii na Greenpo-
int. Metoda się sprawdziła i dziś 
korzystają z niej pacjenci w kra-
ju i za granicą. Teraz i Ty możesz 
poznać tę metodę, przychodząc 
na terapię do Ludmiły Macie-
jewskiej, która uczyła się meto-
dy u samego twórcy Kazimierza 
Mytnika.

Założeniem metody jest 
likwidowanie przyczyn, a nie 
objawów. W masażu tym wyko-
rzystuje się zależność między 
obszarami skóry, tkanki pod-

skórnej i tkanki mięśniowej oraz 
naczyniami i narządami we-
wnętrznymi, które są unerwio-
ne przez te same odcinki rdze-
nia kręgowego. Metoda pracuje 
z układem nerwowym, mięśnio-
wym, wydalniczym.  

Nowoczesna metoda uspraw-
nia mięśnie, które w sposób na-
turalny przywracają sprawność 
kręgosłupa. Metoda jest bez-
pieczna nawet w schorzeniach 
u osób starszych, u których czę-
sto możemy napotkać osteopo-
rozę czy osteofitozę kręgów. 

– Terapia sprawdza się w li-
kwidowaniu problemów pocho-
dzących od dysfunkcji kręgosłu-
pa i mięśni, np. bóle głowy, bóle 
w odcinku szyjnym, drętwienia 
rąk, rwa barkowa, rwa kulszo-
wa, rwa udowa, bóle w odcinku 
szyjnym, bóle w odcinku pier-
siowym, lędźwiowym, bóle nóg 
i wielu innych schorzeniach, 
z którymi inne terapie sobie nie 
radzą – mówi Pani Ludmiła.

Jej szybkość, skuteczność, 
a przede wszystkim trafna dia-
gnoza sprawią, że można pa-
cjentowi pomóc bardzo szybko, 
nawet na trzech spotkaniach. 
Oczywiście w zależności od pro-
blemu, z jakim się spotykamy.

– Zdarzają się, jak to okre-
ślam „stare sprawy” (przewle-
kłe), które wymagają większej 
liczby wizyt, jak również kon-
taktu z lekarzem specjalistą, 
w celu podania farmakologii, by 
szybciej wyprowadzić pacjenta 
ze stanu przewlekłego – dodaje 
terapeutka.

W trudnych przypadkach, 
metoda wymaga dostarczenia 
dokumentacji medycznej np. 

rtg, rezonans magnetyczny, hi-
storia leczenia lub wypis ze szpi-
tala itp.

Każdy przypadek, jest inny, 
więc metoda jest stosowana in-
dywidualnie do każdego pacjen-
ta.

– Metodę można stosować 
leczniczo oraz profilaktycznie. 
Warto podkreślić, że regularność, 
czyli profilaktyka, jest bardzo 
ważna, bo zapobiega nawrotom 
bólu i problemów związanych ze 
schorzeniem kręgosłupa – mówi 
Pani Ludmiła.

– Metoda, na której pracu-
je jest najlepszą formą masażu 
w terapii kręgosłupa,  z jaką się 
spotkałam. Efekty, jakie widzę 
w pracy z pacjentami są niezwy-
kle zachwycające – dodaje Lud-
miła Maciejewska.

– Czy przyjmuje Pani tylko 
w Golubiu-Dobrzyniu? 

– Nie, przyjmuję także 
w Toruniu. Wszelkie dodatko-
we informacje i aktualności są 
na mojej stronie insternetowej  
www.polskiemasaze.pl, więc 
serdecznie zapraszam.

Można zakupić u mnie tak-
że karty podarunkowe, to for-
ma oryginalnego prezentu lub 
forma podziękowania dla kogoś, 
godzina profilaktyki, nie ma nic 
lepszego niż podarowanie danej 
osobie prezentu dla zdrowia–
tłumaczy Pani Ludmiła.

– Praca to nie tylko mój 
zawód, ale i pasja. Kocham pra-
cować z pacjentami i pomagać 
w powrocie do zdrowia. Zdrowie 
to największe bogactwo człowie-
ka, więc dbajmy o nie jak najle-
piej przez cały czas – mówi Pani 
Ludmiła.

A R T Y K U Ł     S P O N S O R O W A N Y 

Ludmiła Maciejewska pracująca metodą, która powstała w Nowym Yorku 
mytnikconcept

GABINET TERAPII MANUALNEJ LUDMIŁA MACIEJEWSKA

(budynek poprzedniej siedziby NZOZ Nasz Medyk)
Golub-Dobrzyń
ul. Wojska Polskiego 3 c
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna 
ze względu na bardzo duże zainteresowanie oraz kolejki.
tel. 882 787 070  pon.-pt. 9:00-19:00; sob. 9:00-14:00
(dni przyjmowania - poniedziałek, środa,sobota)
Więcej informacji na stronie : www.polskiemasaze.pl

Odpowiedź jest prosta: pil-
nować prawidłowej masy ciała 
i wykonywać ćwiczenia. Niestety, 
mało komu chce się podejmować 
dodatkowy wysiłek, jeśli i tak jeste-
śmy już zmęczeni pracą zawodową 
i obowiązkami domowymi. War-
to jednak poświęcić trochę czasu 

własnemu zdrowiu, bo to najlepsza 
inwestycja na starość. Gwarantuje, 
że po osiągnięciu wieku senioralne-
go będziemy bardziej sprawni niż 
rówieśnicy, a co za tym idzie – bę-
dziemy łykać mniej leków przeciw-
bólowych.

Już od dzieciństwa przyjmuje-
my nieprawidłową postawę, która 
– jeśli nie jest korygowana – zo-
staje z nami do dorosłości i po-
woduje napięcia mięśniowe. To, co 
możemy zmienić od razu, to spo-
sób, w jaki siedzimy na krześle. Po 
pierwsze, dwoma pośladkami. Po 
drugie, plecy powinny opierać się 
o oparcie. Idealnie, jeśli jest ono 
delikatnie wklęsłe na wysokości 
odcinka piersiowego i wypukłe 

w okolicy lędźwiowej. Prawidłowa 
pozycja na krześle kojarzy nam się 
z siedzeniem sztywno pod kątem 
90 stopni między plecami a udami. 
Nie bardziej mylnego: należy lekko 
się odchylić, a kąt ma wynosić 120 
stopni. Jeśli dużo czasu spędzamy 
w aucie, warto zaopatrzyć się w po-
duszkę do wsparcia lędźwi. Lekarz 
Mikołaj Wiśniewski, który zajmuje 
się schorzeniami układu ruchu, za-
leca, by na krześle w pracy ułożyć 
zwykłą dmuchaną poduszkę, ale 
wypełnioną powietrzem do poło-
wy. To wymusza wiercenie się, co 
sprzyja dobrostanowi kręgosłupa. 
I jeszcze sprawa telefonu – noto-
ryczne przytrzymywanie go głową 
i barkiem, bo rozmawiając jedno-

cześnie robimy inne rzeczy – to 
prosta droga do bólu.

Podczas zakupów też można 
zadbać o plecy. Korzystajmy z wóz-
ków sklepowych, przecież nie trze-
ba ich wypełniać po brzegi. Sięgając 
po coś ciężkiego, np. zgrzewkę na-
poju, uginamy kolana, ale nie po-
chylamy się do przodu, plecy mają 
być proste. 

Odpoczywając w domu na ka-
napie, podkładajmy pod lędźwie 
poduszkę. Kolana rozsunięte, stopy 
powinny spoczywać na podłodze, 
niekorzystne dla kręgosłupa jest 
wyciąganie nóg i opieranie o pod-
nóżek. Kto może, niech ogląda tele-
wizję siedząc po turecku.

I jeszcze kilka słów o spaniu. 

Materac w łóżku nie ma być ani 
za twardy, ani za miękki. Warto 
zainwestować w taki dobrej firmy. 
Jeśli tylko zauważymy, że robią się 
w nim miejsca zapadnięte, trzeba 
go wymienić. Głowę układamy na 
poduszce. Najlepiej spać na wznak, 
ewentualnie w pozycji embrional-
nej. Rano nie zrywamy się gwał-
townie z łóżka. Zaczynamy od de-
likatnego przeciągania, następnie 
przewracamy się na bok, spuszcza-
my nogi na podłogę i podnosimy 
tułów.

By kręgosłup miał dobre opar-
cie, warto codziennie poświęcić 
choć 15 minut na ćwiczenia wzmac-
niające mięśnie brzucha i grzbietu.

(aba), fot. pixabay
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Uwolnij się od stresu
STYL ŻYCIA  Napięcie to nieodłączny towarzysz życia współczesnego człowieka. Stres może być mo-
torem naszej aktywności, ale często bywa hamulcem

Zdrowie

Bezpłatnie zaszczep dziecko
Jeżeli twoje dziecko urodziło się w latach 2013-2016 i nie było zaszczepione prze-
ciwko pneumokokom – możesz to zrobić bezpłatnie. Zgłoś się do lekarza do  
20 kwietnia. Szczepionkę otrzymają dzieci w wieku do 5 lat.

Jeśli chcesz, by twoje dziec-
ko zostało zaszczepione, umów 
się na wizytę szczepienną i zgłoś 
do lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej do 20 kwietnia. Jest 
to ostateczny termin kwalifikacji 
dziecka do tego szczepienia.

- Zakażenie pneumokokiem 
przenosi się poprzez wdycha-
nie drobnych kropelek wydzie-
liny dróg oddechowych i śliny 
unoszących się w powietrzu 
oraz przez kontakt bezpośredni 
z chorym lub nosicielem – wyja-
śnia prof. nadzw. CMKP, dr hab. n. 
med. Teresa Jackowska, krajowy 
konsultant w dziedzinie pedia-
trii. - Ryzyko zakażenia znacz-
nie się zwiększa, gdy dziecko 
przebywa w żłobku, przedszkolu 
lub innej większej grupie dzieci. 
Na poważne choroby wywołane 

przez pneumokoki chorują naj-
częściej dzieci do 5. roku życia, 
ale najwięcej powikłań i ciężkich 
zakażeń inwazyjnych występuje 
w pierwszych 2 latach życia.

Jedyną skuteczną metodą 
zapobiegania zakażeniom pneu-
mokokowym jest szczepienie 
ochronne. Szczepionki przeciw-
ko pneumokokom zawierają je-
dynie mały fragment komórki 
bakteryjnej. 

W Polsce dostępne są dwie 
szczepionki skoniugowane (10-
walentna, 13-walentna), które 
stosuje się u dzieci od ukończe-
nia 6. tygodnia życia. Obie szcze-
pionki są bezpieczne, skuteczne 
i immunogenne w stosunku do 
antygenów pneumokoka zawar-
tych w szczepionce. Szczepion-
ki stymulują niedojrzały układ 

odpornościowy niemowlęcia 
i małego dziecka i chronią przed 
zakażeniem typami pneumoko-
ków, które najczęściej wywołują 
choroby inwazyjne. Szczepionkę 
podaje się w postaci zastrzyku 
domięśniowego.

Pneumokoki mogą powo-
dować zakażenia inwazyjne, 
charakteryzujące się obecnością 
bakterii w krwi oraz zakażenia 
zlokalizowane – bez uogólnio-
nego zakażenia.

Główne postacie zakażenia 
to:

• zapalenie ucha środkowe-
go – prawie każde dziecko do 5. 
roku życia ma za sobą przebyte 
zapalenie ucha środkowego wy-
wołane przez pneumokoki;

• zapalenie zatok obocznych 
nosa;

• zapalenie płuc – czynnika-
mi sprzyjającymi są przewlekłe 
choroby płuc oraz jako powikła-
nie grypy;

• zapalenie spojówek.
Zakażenia mogą przebiegać 

w sposób inwazyjny, wywołując:
• zapalenie płuc z bakterie-

mią (obecność bakterii w krwi) 
– w ok. 25-30 proc. przypadków 
zapalenia płuc występuje bakte-
riemia;

• zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych – w tym przypadku 
obserwuje się bardzo poważne 
powikłania (np. śmierć lub głę-
bokie upośledzenie intelektual-
nee i częste nawroty choroby);

• posocznicę – najczęściej 
jest następstwem ciężkiego za-
palenia płuc, jednak może rozwi-
nąć się jako choroba podstawo-
wa bez wcześniejszego ogniska 
zapalnego;

• zapalenie wsierdzia;
• zapalenie otrzewnej;
• zapalenie kości i szpiku;
• zapalenie stawów.
Dowodem na to, że szcze-

pienia przeciw pneumokokom 
przynoszą korzyści, są Kielce. W  

2006 r. prowadzono tam bezpłat-
ne szczepienia przeciw pneumo-
kokom dla dzieci. Zapadalność na 
pneumokokowe zapalenie płuc 
u dzieci poniżej 2. roku życia 
zmniejszyła się o blisko 97 proc., 
liczba hospitalizacji z powodu 
zapalenia płuc wśród dzieci do  
2 lat – o 60 proc., a liczba przy-
padków zapalenia ucha środko-
wego – o 85 proc. Dodatkowo 
zaobserwowano efekt odporno-
ści zbiorowiskowej. Liczba za-
chorowań zmniejszyła się o po-
nad 50 proc. wśród dorosłych, 
którzy często komunikują się 
z najmłodszymi (chodzi głównie 
o osoby starsze- seniorów, któ-
rzy – poza dziećmi - należą do 
grupy ryzyka zachorowania na 
zapalenie płuc wywołane przez 
pneumokoki).

Zmniejszyła się także czę-
stotliwość występowania szcze-
pów pneumokoków opornych na 
penicylinę u dzieci poniżej 5 lat 
– do 6,5 proc. Dla porównania 
w populacji nieszczepionej czę-
stotliwość ta wynosi 50,5 proc.

źródło: 
Ministerstwo Zdrowia

O tym, że stres istnieje wie-
dzieli twórcy jogi i uwzględni-
li ten temat w swojej filozofii. 
Czym jest stres? Od strony fi-
zjologicznej to reakcja obronna 
organizmu na określony sygnał 
pochodzący z mózgu. Bardzo 
często jest to sygnał nagły. Ale 
stres może być reakcją organi-
zmu na długotrwałą sytuację, 
z którą nie może on sobie pora-
dzić. Przykładem jest brak pracy, 
poszukiwanie tej pracy, a czasem 
też nadmierne obciążenie pracą. 

Umysł człowieka zbiera 
informacje za pomocą pięciu 
zmysłów. Przekazuje do mózgu 
określone sygnały. Mózg ich nie 
analizuje, ale zgodnie z posiada-
nymi wzorcami wysyła zwrotne 
polecenia. W istocie wszyscy re-
agujemy w takich sytuacjach me-
chanicznie, bez udziału świado-
mości. Wydzielamy odpowiednie 
bodźce chemiczne do poszcze-
gólnych części ciała i zmienia-
my równowagę biochemiczną 
organizmu. W przypadku prze-
dłużającego się stresu zachodzą 
ogromne zmiany w układzie ner-
wowym i narządach wewnętrz-
nych. Za to wszystko jest odpo-
wiedzialny umysł człowieka. Tu 
dochodzimy do sedna sprawy, 
czyli powiązania ciało człowieka 
a umysł. 

Jak już wiemy, na ciało mo-
żemy wpływać za pomocą ćwi-
czeń fizycznych, pozycji zwanych 

asanami, a także ćwiczeń odde-
chowych zwanymi pranajamami. 
Kilka z nich zostało przedstawio-
nych w poprzednich numerach 
tygodnika. 

Badania naukowe dowiodły, 
że osoby praktykujące jogę ła-
twiej sobie radzą z sytuacjami 
stresogennymi. Czy tylko dzięki 
tym dwóm składnikom jogi? Na 
pewno nie. Dochodzi tu na pew-
no jeszcze trzeci element, a jest 
nim medytacja. W kolejnych 
odcinkach postaramy się przed-
stawić, czym jest medytacja, jak 
się do niej przygotować. Czy ona 
jest bezpieczna dla naszego or-
ganizmu? O tym już za tydzień.

Pozycja 1: Pies 
z głową w dół 
(Adho mukha svanasana)
Aby wykonać tę asanę, 

przyjmujemy na początku pozy-
cję podpartą na kolanach, czyli 
pozycję kota. Dłonie muszą być 
solidną podporą ciała. Następnie 
podnosimy kolana, podciągamy 
biodra do tyłu i do góry. Stopy 
powinny być ustawione na sze-
rokość bioder. Skupiamy się na 
dłoniach i stopach. Szczyty po-
śladków wypychamy do góry. 
Pięty staramy się docisnąć do 
podłogi. Głowa jest przedłuże-
niem kręgosłupa. Barki oddalo-
ne od uszu. Wzrok staramy się 
skupić na jednym punkcie. 

Pozycja ta jest bardzo ko-
rzystna dla całego organizmu. 

Buduje wytrzymałość, wycisza, 
odpręża umysł i redukuje stres. 
Jest to jedna z podstawowych 
pozycji jogi.

Pozycja 2: Pies z głową 
w górę (Urdhva mukha 
svanasana)
Do wykonania tej pozycji 

musimy położyć się na podłodze 
na brzuchu. Dłonie kładziemy na 
wysokości talii, palce skierowane 
do przodu. Stopy rozstawiamy 
na szerokość barków. Kolana, 
uda i stopy przyciskamy do pod-
łogi. Unosimy delikatnie głowę 
do góry, jednocześnie zbliżając 
łopatki do siebie. Następnie od-
rywamy przody ud od podłogi. 
Utrzymujemy mocny brzuch, 
głowę delikatnie odchylamy do 
góry, starając się spojrzeć na su-
fit. W tej pozycji wytrzymujemy 
kilka oddechów. 

Nie jest to pozycja łatwa. 
Poczatkujący będą odczuwać 
delikatny ból w dolnej części 
kręgosłupa. By tego uniknąć, 
należy mocno naprężyć mięśnie 
brzucha i pośladki. Pozycja ta 
uelastycznia miednicę, wzmac-
nia kręgosłup i otwiera klatkę 
piersiową. Poprawia trawienie 
i pracę organów wewnętrznych. 
Dzięki otwarciu klatki piersiowej, 
płuca nabierają więcej powietrza 
i pogłębia się oddech.

(Maw)
fot. archiwum 

K.P. Sulikowscy Pies z głową w górę wzmacnia kręgosłup, a także poprawia trawienie

Pies z głową w dół jest jedną z podstawowych pozycji w jodze
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kolorowanki dla dzieci
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Został wtedy powołany Społecz-
ny Komitet Budowlany Świetli-
cy. Komitet tworzyli: wójt gminy 
Radomin Mieczysław Konczalski, 
główna księgowa  Jadwiga Ga-
larda, sołtys Radomina Bolesław 
Boniecki, prezes OSP Eugeniusz  
Zieliński, naczelnik OSP Jerzy Pi-
wowarski oraz przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej OSP Stefan 
Kujawski. Druhowie i mieszkańcy 
wzięli udział w budowie, trans-
porcie, a także załadunku i rozła-
dunku materiałów.

Drużyna rozwijała się, a od 
lat 90. zaczęła działać jeszcze le-
piej. W 1994 roku OSP Radomin 
została włączona do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go. Zyskała też średni samochód 
z napędem 4x4. Ostatnim samo-
chodem jest średni, ratowniczo-
gaśniczy Mercedes Benz Atego, 
który OSP Radomin zyskała w 2015 
roku. Samochód był dobrą inwe-
stycją, która zapewniła druhom 
sprawne działania podczas akcji. 
W ciągu 2017 OSP Radomin wzięła 
udział w 43 akcjach. Oprócz tego, 
OSP posiada również samochód 
marki Star.

Jednostka bierze czynny 
udział w życiu społeczeństwa. 
Wykonuje pracę ratowniczą 
i prewencyjną, organizuje i bie-
rze udział w imprezach, świętach 
narodowych oraz w zawodach 
między jednostkami OSP. 

– Obecnie nasza jednostka 
liczy 34 osoby. W ubiegłym roku 
dołączyła do nas jedna osoba. 
Przeszkolonych kursem pod-
stawowym jest 14 osób, w tym 
trzech dowódców. Jest wśród nas 
sześciu ratowników medycznych, 
a cztery osoby mogą przyjmować 
lotnicze pogotowie ratunkowe – 
podaje naczelnik OSP Radomin 
Łukasz Prądzyński. – Zorganizo-
waliśmy drużynę młodzieżową, 
która wykazuje duże zaangażo-
wanie. Dwa lata temu została 
powołana drużyna kobieca, która 
z powodzeniem funkcjonuje do 
dziś. Bardzo dobrze układa się 
nam współpraca z władzami gmi-
ny. Samorząd chętnie nas wspie-
ra w formie dotacji. 

– Zawsze chętnie  włączamy 
się w życie gminy i parafii – do-
daje Paweł Błaszkiewicz z rado-
mińskiej jednostki. – Np. pełnimy 
wartę przy Grobie Pańskim przez 
dzień i noc, co zdarza się coraz 
rzadziej w innych parafiach. Bie-
rzemy udział w wielu uroczy-
stościach, m.in. podczas Bożego 
Ciała, dożynek gminnych, festy-
nów. Ostatnio czuwaliśmy nad 
bezpieczeństwem mieszkańców 
podczas Drogi Krzyżowej w Ra-
dominie. 

Jednostka prowadzi konto 
na Facebooku, gdzie publikuje na 
bieżąco swoje działania. 

(dr), fot. (dr) i nadesłane

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Radominie powstała 5 maja 
1923 roku. Pierwszy zarząd two-
rzyli: kierownik szkoły Ludwig 
Gawski w roli prezesa, naczelnik 
Franciszek Szałwiński, sekretarz 
Ignacy Laskowski i skarbnik Fran-
ciszek Szlejer. Ogółem jednostka 
liczyła 12 czynnych członków. Po 
dwóch latach straż kupiła pierw-
szy sprzęt gaśniczy. Składał się 
z pompy ręcznej, beczki do wody, 
bosaków, drabin, węży i mun-
durów. Następnym nabytkiem 
drużyny była drewniana remiza 
strażacka. Straż aktywnie włą-
czała się w życie społeczeństwa 
i organizowała wiele imprez. 
Podczas II wojny światowej oku-
pant zawiesił działalność OSP na 

rzecz obowiązkowej straży. Była 
ona podporządkowana niemiec-
kiej policji. Po wyzwoleniu w 1945 
roku działalność ochotniczej 
straży pożarnej została reakty-
wowana. 

Okres powojenny był trudny 
dla jednostki. Władze administra-
cyjne nie były przychylnie nasta-
wione do OSP. Sprzęt był już sta-
ry, a nie było pieniędzy na zakup 
nowego. Poważnym ciosem było 
sprzedanie, a następnie rozebra-
nie, remizy strażackiej w 1953 
roku. To spowodowało przerwę 
w działalności jednostki, która 
trwała aż do 1966 roku. Wtedy, 
z inicjatywy byłych działaczy 
i władz gromadzkich, powstały 
garaże i została kupiona część 

sprzętu gaśniczego. Część sprzętu 
przekazała nieodpłatnie Komen-
da Powiatowa Straży Pożarnej 
w Golubiu-Dobrzyniu. Ostatecz-
nie garaże przekazano do użytku 
w 1968 roku i od tego czasu roz-
począł się nowy okres w działal-
ności jednostki. Strażacy otrzy-
mali również samochód bojowy. 
W 1973 roku mieszkańcy Radomi-
na oraz zakłady pracy ufundowa-
ły sztandar dla jednostki z okazji 
50. rocznicy jej powstania. 

Jednostka, oprócz ratownic-
twa,  prowadziła działalność kul-
turalną i rozrywkową. Brakowało 
tylko remizy. Zarząd OSP wystąpił 
więc z inicjatywą wybudowania 
świetlicy wiejskiej. Pomysł zyskał 
poparcie wśród społeczeństwa. 

Podczas akcji. Wypadek na trasie Radomin – Bocheniec

Poczet sztandarowy podczas obchodów 
Dnia StrażakaStrażacy podczas walnego zebrania

Jednostka dba także o kościół w Radominie

Zawody 2017. Drużyna żeńska i męska z wójtem Piotrem Wolskim

strażacy z długim stażem
GMINA RADOMIN  Jednostka OSP Radomin działa już 95 lat. Przedstawiamy jej historię oraz obec-
ną działalność
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Było i jest XIX wiek

Ruiny golubskiego zamku Oszustwo wysokiego
szczeblaTym razem przedstawiamy niemiecką grafiką oraz zdjęcie z lat 50. ubiegłego 

wieku, na których widać ruiny zamku. Przejście przez granicę niemiecko-rosyjską w Golu-
biu było dość proste dla okolicznych mieszkańców, 
a trudne dla kupców z zewnątrz. Alby przyśpie-
szyć sprawy, należało wręczyć łapówki.

Zdjęcie z lat 50-tych XX wieku

Mieszkańców pasa pogra-
nicznego obowiązywały podczas 
przekraczania granicy uprosz-
czone procedury. Używali oni 
prostych dokumentów zwanych 
półpaskami. Wiele gorzej mieli ci 
spoza pogranicza. Potrzebowali 
paszportów, legitymacji i innych 
zezwoleń, by wwozić towar do 
Niemiec lub Rosji. W 1880 roku 
stała się rzecz nieco podejrzana. 

W Golubiu i Lubiczu, gdzie 
mieściły się przejścia graniczne, 
pojawił nadzwyczajny ruch han-
dlowy. Zaczęto dochodzić skąd 
wynika. W końcu wykryto nie-

zwykłą aferę. Winnym okazał 
się wicekonsul niemiecki w War-
szawie. Podpisywał on wszystkie 
paszporty, legitymacje i inne do-
kumenty. Za każdy podpis kaso-
wał odpowiednią sumkę. W ciągu 
jednego roku zdołał zarobić 54 ty-
siące marek! Utrzymywał on na-
wet pisarza, któremu płacił 480 
marek. W związku ze sprawą do 
Golubia, a następnie do Torunia, 
przybył konsul baron von Rech-
berg. Wyjaśniał sprawę i zbierał 
dowody świadczące o naduży-
ciach swojego zastępcy.

(pw)

transakcję o ponad rok. Osta-
tecznie Izba Reprezentantów 
zatwierdziła transakcję 14 lipca 
1868 roku stosunkiem głosów 
113 do 48. 

Ówcześni krytycy określali 
transakcję jako „szaleństwo Se-
warda”, „lodownię Sewarda” lub 
jako „ogród niedźwiedzi polar-
nych” prezydenta USA Andrew 
Johnsona, ponieważ uważali, że 

wydano ogromną sumę pienię-
dzy za odległy i trudno dostęp-
ny region o nikłej wartości. 

Przez pierwsze trzy dekady 
po zakupie rząd federalny nie 
przykładał większej wagi do 
rozwoju Alaski. Decyzję o za-
kupie usprawiedliwiono dopie-
ro w latach 90. XIX wieku wraz 
z odkryciem złóż złota w ka-
nadyjskim Klondike. Odkrycie 

spowodowało gorączkę złota 
nad granicznym Jukonem, któ-
ra przyczyniła się do zwiększe-
nia populacji i rozwoju regionu.

W XX wieku najpierw II woj-
na światowa, a następnie zimna 
wojna, przyniosły wzmocnienie 
strategicznej roli Alaski, która 
w 1959 roku została 49 stanem 
USA. 

oprac. (szyw)

Zainteresowanie Rosji re-
gionem Alaski datuje się co naj-
mniej od 1725 roku, kiedy car 
rosyjski Piotr I Wielki wysłał 
Vitusa Beringa, aby zbadał jej 
wybrzeża. Rosji brakowało jed-
nak zasobów finansowych oraz 
obecności militarnej na północ-
nym Pacyfiku, by zasiedlić ten 
odległy i niedostępny region. 
Liczba stałych osadników rosyj-
skich na Alasce nigdy nie prze-
kroczyła 400.

Przegrana Rosji w wojnie 
krymskiej spowodowała dalszy 
spadek zainteresowania Rosji 
tym regionem. Obawiając się, że 
Alaska może paść łupem Zjedno-
czonego Królestwa Wielkiej Bry-
tanii i Irlandii, które posiadało 
znaczącą obecność w Ameryce 
Północnej na terenach obecnej 
Kanady, Rosja zaoferowała Sta-
nom Zjednoczonym sprzedaż 
Alaski już w marcu 1859 roku. 
Jednak wybuch wojny secesyj-
nej przerwał negocjacje.

Po wojnie William H. Se-
ward, sekretarz stanu w gabi-
necie prezydenta USA Andrew 
Johnsona, wznowił kontakty 

z Rosjanami i doprowadził do 
transakcji. Po negocjacjach, 
ok. 4 nad ranem 30 marca 1867 
roku, Seward zgodził się na 
cenę 7,2 miliona dolarów propo-
nowaną przez barona Edwarda 
de Stoeckl działającego na rzecz 
Rosjan. Jednym z głównych ne-
gocjatorów transakcji ze strony 
amerykańskiej był polski i ame-
rykański generał Włodzimierz 
Krzyżanowski, który następnie 
pełnił bliżej nieokreśloną funk-
cję administracyjną na teryto-
rium Alaski. 

9 kwietnia 1867 roku senator 
Charles Sumner w trzygodzin-
nym przemówieniu przedłożył 
Senatowi dowody, że Alaska 
posiada bogate surowce i że 
transakcja jest bardzo korzyst-
na dla Stanów Zjednoczonych, 
w wyniku czego ratyfikowano 
transakcję stosunkiem głosów 
37 do 2. Formalne przejęcie te-
rytorium Alaski przez władze 
amerykańskie nastąpiło 18 
października 1867 roku. Jednak 
sprzeciw Izby Reprezentantów 
Stanów Zjednoczonych opóź-
nił asygnowanie pieniędzy na 

Czeka, którym Amerykanie zapłacili Rosji za Alaska (domena publiczna)

Zakup Alaski
XIX wIek  W nocy z 29 na 30 marca 1867 roku Rosja sprzedała Stanom Zjednoczonym Alaskę. 
Niemal w samym czasie odkryte zostały tam złoże złota a także  inne cenne surowce

Urodził się w Rożnowie w Wielkopolsce w 1824 roku. Jego ojciec i dwaj wujowie walc-
zyli o polską niepodległość w wojsku napoleońskim, a brat w powstaniu listopadowym 
w 1830 roku. Po śmierci ojca rodzina popadła w długi i wyprowadziła się ze swojego 
majątku. Włodzimierz został przekazany przez matkę pod opiekę krewnym w Poznaniu, 
reszta rodziny wyjechała do Warszawy. Krzyżanowski trafił do Gimnazjum św. Marii 
Magdaleny w Poznaniu, jednego z głównych ognisk polskiej konspiracji w zaborze prus-
kim. Wziął czynny udział w antypruskim powstaniu w 1846 roku. Po klęsce wyemigrował 
z Polski by uniknąć aresztowania za działalność polityczną. Trafił do USA. 
Krzyżanowski pracował po zakończeniu nauki jako inżynier w Wirginii, brał udział w bu-
dowie kolei na zachód. Podczas pracy na kolei poznał generała Burnetta i ożenił się 
z jego córką, Caroline, z którą przeniósł się do Waszyngtonu. 
W 1860 roku Krzyżanowski wsparł kandydaturę Abrahama Lincolna na stanowisko prezy-
denta Stanów Zjednoczonych. Jego zwycięstwo w wyborach spowodowało wybuch wojny 
domowej. Krzyżanowski zgłosił się do wojska jako szeregowy dwa dni po ogłoszeniu mo-
bilizacji, zorganizował w Waszyngtonie oddział imigrantów, który obronił miasto przed 

pierwszymi atakami południowców. Za tę akcję został mianowany kapitanem, a następnie majorem. Zaraz potem w Nowym Jorku 
rozpoczął kampanię rekrutacyjną wśród imigrantów z Europy, którzy sformowali 58. Ochotniczy Pułk Piechoty Nowego Jorku, zwany 
„Polskim Legionem”. Awansowany do stopnia pułkownika i został mianowany jego dowódcą.
Krzyżanowski wziął udział w wojnie secesyjnej. Walczył w bitwach: pod Cross Keys w Dolinie Shenandoah, w II bitwie pod Bull Run, 
pod Chancellorsville, pod Gettysburgiem i pod Knoxville. Prezydent Lincoln awansował go 2 marca 1865 roku na generała brygady.
Po wojnie Krzyżanowski znalazł się bez środków do życia i dopiero dzięki wstawiennictwu wpływowych kolegów z organizacji 
weterańskiej otrzymał stanowisko przełożonego urzędu podatkowego w Georgii i na Florydzie w okresie rekonstrukcji. 
Rok później (1872) został mianowany specjalnym agentem Departamentu Skarbu odpowiedzialnym za ściganie przemytników 
i kontrolę pracy funkcjonariuszy komór celnych w rejonie Nowego Orleanu, a następnie na terytorium Alaski.
Po zakończeniu pracy osiadł w San Francisco. W 1878 roku w Waszyngtonie został dyrektorem w Departamencie Skarbu. Pod koniec 
życia wrócił do Nowego Jorku, gdzie spisał swoje wojenne wspomnienia.
Zmarł 31 stycznia 1887 roku w Nowym Jorku. Został pochowany na cmentarzu Greenwood w Brooklynie. Co ciekawe 13 października 
1937, w 50. rocznicę jego śmierci, jego szczątki zostały przetransportowane z wojskowymi honorami na Narodowy Cmentarz w Ar-
lington. Prezydent Franklin D. Roosevelt wygłosił mowę ku jego pamięci transmitowaną przez radio, a prezydent Polski, Ignacy 
Mościcki, wygłosił swoje wyrazy szacunku w Warszawie.

oprac. (szyw)

Generał Włodzimierz Krzyżanowski 
był jednym z pierwszych 
urzędników federalnych na Alasce

W ramach cyklu „Było 
i jest” prezentujemy niemiec-
ką grafikę z początków XX 

wieku, na której widać ruiny 
golubskiego zamku. Czarno-
białe zdjęcie niemal tego sa-

mego fragmentu miasta zosta-
ło wykonane w latach 50-tych 
XX wieku. Widać na nim, że 
zamek jest jeszcze nadal ru-
iną. Został odbudowany dopie-
ro w latach 70-tych ubiegłego 
stulecia. 

Zachęcamy mieszkańców 
miasta do przysyłania sta-
rych zdjęć lub pocztówek bądź 
też kontaktowania się z na-
szą redakcją w celu pokazania 
jak kiedyś wyglądało miasto 
i okolica. Czekamy na Państwa 
sygnały pod numerem telefo-
nu 608154720, adresem e-mail 
– s.wisniewski@wpr.info.pl 
bądź w siedzibie redakcji.

Tekst i fot. 
(szyw)
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Średniowiecze

Krzyżacki podstęp
Oblężenie zamków w średniowieczu było wielkim 
wyzwaniem. Jeden obrońca za murami mógł rów-
nać się 10 atakującym. W 1422 roku obrońcy zam-
ku w Kowalewie wpadli na ciekawy sposób pozby-
cia się oblężenia.

29 sierpnia 1422 roku wojska 
polskie obległy zamek w Kowale-
wie. Wcześniej broniący go Krzy-
żacy przygotowali sobie przedpole 
do walki, poprzez spalenie sąsied-
nich budynków mieszkalnych, 

warsztatów itd. Chodziło o to, by 
utrudnić atakującym ukrywa-
nie się. Wojskom polskim udało 
się zdobyć przedmurze zamku w 
Kowalewie. Dotarli do otaczające-
go zamek rowu. Tu spotkała ich 

niemiła niespodzianka, o której 
wspomina sam Jan Długosz:

– Przeciwnicy bowiem po-
łożywszy we wspomnianym ro-
wie wiele kół, przykryli je słomą, 
a kiedy rycerze weszli do rowu, 
wrogowie podpalili słomę. Ryce-
rze królewscy uwikłani w koła 
nie bez wielkiej trudności unik-
nęli niebezpieczeństwa śmierci 
lub niewoli.

Pomysł użyty przez Krzyża-
ków w Kowalewie była bardzo 
ciekawy, ale strażnicy zamków 
mieli w swoim arsenale także 
inne sposoby utrudniania życia 
szturmujących twierdze. Wiado-
mo powszechnie, że na wrogów 
wylewano gorącą smołę czy olej, 
rzucano kamienie, obstrzeliwa-
no z łuków, kusz czy proc. Mało 
kto wie, że Mikołaj Kopernik, 
oprócz sformułowania teorii he-
liocentrycznej, wpadł na pomysł 
obrony zamków przez używanie 
kłód. Wielkie kłody do których 
przywiązywano liny, zrzucano 
na szturmujących mury zamku. 
Następnie przy pomocy lin kłodę 
wciągano do góry i używano po-
nownie.

(pw)
fot. Sławomir Milejski

Złodziej to „zawód”, w któ-
rym duże znaczenie ma szczę-
ście. Nic dziwnego, że dawni 
złodzieje starali się jak naj-
bardziej pomóc szczęściu, wy-
korzystując rożne narzędzia. 
Przykładem przesądu z oko-
lic Łodzi był inklusz. To pie-
niądz, który wydany nie tylko 
powróci do swojego pierwot-
nego właściciela, ale jeszcze 
sprowadzi wszystkie pienią-
dze z miejsc, w których się 
znajdował. Zdobycie inklusza 
było wielkim wyzwaniem. 
Należało złapać czarnego kota, 
wsadzić do worka, związać 

nitką lnianą z szesnastoma 
supełkami i w wigilię św. Jana 
udać się na rozstaje dróg. Tam 
powinno być już z górki, po-
nieważ należało potargować 
się z diabłem, przebranym za 
człowieka. W zamian za kota 
w worku, diabeł miał dać zło-
dziejowi inklusz. W związku 
z trudnościami nastręczający-
mi wykonanie całej owej pro-
cedury, w inklusza nie zaopa-
trzył się żaden złodziej, ale nie 
przeszkadzało to im w podej-
mowaniu prób jego zdobycia.

Dla każdego złodzieja waż-
nym było posiadanie narzę-

dzia do otwierania zamków. 
Niektórzy złodzieje wierzyli, 
że można nabyć umiejętność 
otwierania wszelkiego typu 
zamków tylko za sprawą ma-
łej kostki. I tu potrzebny był 
czarny kot, którego należało 
ugotować, a następnie wypre-
parować kości. Następnie na-
leżało postawić za sobą świece, 
a przed sobą lustro, rozebrać 
się do naga i brać po kolei ko-
ści kota do ręki. Gdy w lustrze 
zrobi się nagle ciemno – znak 
to, że trafiliśmy na właściwą 
kość, przed którą żaden, na-
wet najlepszy, zamek się nie 

oprze.
Inny złodziejski zabobon 

miał czynić człowieka niewi-
dzialnym. Nie przewidywał 
udziału kota, ale kruczego 
gniazda. Po wykonaniu skom-
plikowanej procedury czło-
wiek posiadł moc bycia nie-
widzialnym. Urok odczyniało 
tylko dotknięcie niewidzial-
nego złodzieja przez właścicie-
la kradzionych przedmiotów.

 Złodzieje wierzyli także 
w przeznaczenie swojego zawo-
du. Uznawano, że jeśli kobieta 
będąca w ciąży ukradnie co-
kolwiek, wówczas jej potomek 
zostanie złodziejem. Dodatko-
wo na ciele takiego malucha 
pojawi się znamię w kształcie 
przypominającym przedmiot, 
który matka ukradła. Dla każ-
dego złodzieja ważny był także 
kalendarz. Szczególnie istotne 
były: Boże Narodzenie i wigi-
lia. Wierzono, że jeśli tego dnia 
uda się coś ukraść, wówczas 
przez cały rok będzie sprzyja-
ło szczęście podczas kolejnych 
skoków. W Warszawie złodzie-
je mieli identyczny przesąd 
dotyczący Sylwestra.

Najbardziej przerażają-
cy zabobon dotyczył jednego 
z warszawskich złodziei. Miał 
on w zwyczaju udawać się na 
skoki z trupią ręką. Używał jej 
do pukania w drzwi. Wierzył, 

że dzięki temu znajdujący się 
w środku domownicy zasną 
kamiennym snem. Wkrótce 
znalazł naśladowców, którzy 
używali już tylko trupich pal-
ców. Nie każdy palec nadawał 
się do bycia usypiaczem. Nale-
żało go pobrać od nieboszczy-
ka podczas nowiu księżyca, po 
dziewięciu dniach od śmierci.

W powszechnej opinii zło-
dzieje chodzili do spowiedzi 
tylko w Wielki Piątek. Kiedy 
juz złodzieja złapano i stawał 
przed sądem, również mógł 
korzystać z przesądów. Ponie-
waż zeznawano pod przysię-
gą, należało zabezpieczyć się 
przed ewentualnym gniewem 
bożym, gdy złodziej będzie 
kłamał. Oskarżony stawał 
wówczas w pozycji trzyma-
jąc jedną rękę w górze, a dru-
gą ku dołowi, by ewentualnie 
odprowadzić do ziemi boskiej 
grom, będący karą za krzywo-
przysięstwo. Gdy złodzie trafił 
za kratki, dalej czuł się wolny. 
Dlaczego? To kolejny przesąd, 
który mówił o tym, że na wol-
ności należy pozostawić człon-
kom rodziny fragment włosów 
lub kawałki paznokci. W ten 
sposób cząstka ducha więźnia 
pozostanie na wolności.

(pw)
fot. ilustracyjne

Szczęście dla złodzieja
CIEKAWOSTIKI  Złodziejski światek posiadał w dawnych czasach swój niepisany kodeks zawierający 
swoiste prawa. Istniała także potężna sfera przesądów, które zdominowały życie złodziei

Ruiny Zamku – Sławomir Milejski (Praca własna) [CC BY-SA 3.0 pl (https://cre-
ativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en)]
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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

POLE
REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA



Rolnictwo

Sprzedam maszyny rolnicze: przyczepę, 
śrutownik, piłę, młynek do zboża, kulty-
wator i inne. Tel. 502 201 066 

Sprzedam kurczaki brojlery do uboju, 11 
kwietnia. Tel. 693 110 176

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

Knury maciory kupię, odbiór z gospodar-
stwa płatne gotówką przelew waga telefon 
725 804 742 

Pszenica jara drugi odsiew 90 zł. Zbójen-
ko 9. Tel. 665 772 484

Różne

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

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, tel 
600 990 042

Drewno/Węgiel

Drewno kominkowe, trociny 5,00 zł wo-
rek, ekogroszek i orzech (worki 25 kg). 
OBLADREX Golub-Dobrzyń, tel. 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. 783 
812 584

Kupię/Sprzedam

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

Opryskiwacz 600l JAR-MET 16m, cena 
1500 zł. Opony 13,6-36 z dętkami, kom-
plet, cena 720 zł lub koła bliźniacze. Piór-
kowo. Tel. 510 366 161 

GARAŻ BLASZAK KUPIĘ, tel. kontaktowy 
606 811 861

Matrymonialne

Poznam dziewczynę na stałe, Tel. kontak-
towy 603 509 458 napisz

Nieruchomości

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

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

Zamienię mieszkanie: dwa pokoje, 45 m2, 
ul. Żeromskiego, I piętro, na 3-pokojowe. 
Tel. 603 686 892

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

Praca

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

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

Rolnictwo

Drewno/węgiel

Kupię/Sprzedam

Różne

Usługi

Praca
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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

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

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

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

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

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

fitness / aerobic

Zdrowie

aktywny wypoczynek
Sport i rekreacja

O
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R E K L A M A

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

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty

R E K L A M A R E K L A M A
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Sokół trzykrotnie znalazł sposób na rypińską obronęPrzyjezdni nie odstawiali nogiMimo opadów deszczu, kibice nie zawiedli

Kilkukrotnie gotowało się pod bramką Lecha

Czołowy himalaista w Rypinie 
W piątek 6 kwietnia o 17.00 w książnicy w Rypinie odbędzie się spotkanie z Ada-
mem Bieleckim, himalaistą i podróżnikiem.

Wspinaczka wysokogórska

Gość biblioteki pochodzi z 
Tychów, a obecnie mieszka w 
Łopuchowie pod Poznaniem. 
Jest absolwentem psychologii 
na UJ i członkiem kadry narodo-
wej we wspinaczce wysokogór-
skiej. Wspina się od 18 lat. 

– Adam Bielecki to lider kil-
kudziesięciu wypraw w różne 
góry na pięciu kontynentach – 
mówi Marek Taczyński, dyrektor 
rypińskiej książnicy. – Otrzymał 
wyróżnienie w konkursie Kolo-
sy 2000 za dokonanie w wieku 
siedemnastu lat samotnego i w 
stylu alpejskim wejścia na Khan 
Tengri 7010 m.

Jesienią 2011 roku zdobył 
piąty szczyt świata Makalu 8463 

m bez użycia tlenu. 9 marca 
2012 r., wraz z Januszem Gołą-
bem, dokonał pierwszego zimo-
wego wejścia na Gasherbrum I 
8068 m, co zostało uhonorowa-
ne Kolosem i nagrodą Travelera 
National Geographic, a także 
uznane zostało za największe 
osiągniecie w dziedzinie eksplo-
racji w 2012 roku przez presti-
żowy portal amerykański explo-
rersweb. 

W grudniu 2012 otrzymał 
Srebrną Odznakę Za Zasługi Dla 
Sportu, nadaną przez Minister-
stwo Sportu i Turystyki. Wiosną 
2014 roku wziął udział w zakoń-
czonej sukcesem wyprawie na 
północną ścianę Kanczendzon-

gi, kierowanej przez Denisa 
Urubko. Zimą 2016 r., razem z 
Jackiem Czechem, podjął próbę 
pierwszego zimowego wejścia 
na Nanga Parbat 8125 m. Nigdy 
nie używał dodatkowego tlenu 
z butli podczas swoich wspina-
czek. 

Kilka tygodni temu Adam 
Bielecki był bohaterem akcji ra-
tunkowej, podczas której wspól-
nie z Denisem Urubko sprowa-
dził Elisabeth Revol ze zbocza 
Nanga Parbat. Tomka Mackiewi-
cza, drugiego uczestnika wypra-
wy, nie udało się uratować.

(ToB)
fot. MPBP

Lech Rypin przyjechał do Ra-
domina opromieniony wyjazdo-
wym zwycięstwem z Unią Jani-
kowo 3:0. Sokół Radomin również 
mógł zaliczyć poprzednią kolejkę 
do udanych, rozprawiając się aż 
5:1 z Liderem Włocławek.  Dodat-
kowym smaczkiem spotkania był 
fakt, że gospodarze byli żądni re-
wanżu nad Lechem, który zlał ich 
w rundzie jesiennej aż 4:0. 

W Wielką Sobotę licznie 
zgromadzeni kibice obydwu je-
denastek zapewne oczekiwali 
wielkiego widowiska. I niewąt-
pliwie się takowego doczekali, 
mimo trudnych warunków pogo-

dowych. Nad obiektem w Rado-
minie przed spotkaniem zbiera-
ły się czarne chmury, z których 
kilka minut przed meczem lunął 
deszcz. Opady nie odpuściły aż 
do końca spotkania, co dodawało 
spotkaniu nieco dramaturgii. 

W pierwszej połowie Lech 
Rypin często zapuszczał się 
w pole karne gospodarzy. Jed-
nak niewiele z tego wynikało. 
Natomiast gospodarze, kiedy już 
dochodzili do sytuacji, to starali 
się je wykorzystać. I tak w 21. Mi-
nucie, po zagraniu z lewej strony, 
kapitalnym uderzeniem z powie-
trza popisał się Paweł Jachowski, 

wyprowadzając Sokoła na jedno-
bramkowe prowadzenie. Dziesięć 
minut później Lech wznawiał 
grę od własnej bramki. Obrońca 
Lecha chciał zagrać powrotem 
do swojego bramkarza, jednak 
najprawdopodobniej wskutek śli-
skiej murawy kopnął na tyle nie-
fortunnie, że do bezpańskiej piłki 
dopadł ponownie Paweł Jachow-
ski i podwyższył prowadzenie. 

Te bramki podziałały na za-
wodników z Rypina jak płachta na 
byka. Sędzia bardzo często mu-
siał używać gwizdka, temperując 
zapędy przyjezdnych. Zdecydo-
wanie wyróżniającą się postacią 

Zwycięstwo w strugach deszczu
PIŁKA NOŻNA  W 20. kolejce IV ligi Sokół Radomin po emocjonującym spotkaniu pokonał 3:2 Lecha Ry-
pin. Bohaterem meczu był Paweł Jachowski, który trzykrotnie umieścił piłkę w siatce rywala

SOKóŁ RAdOmIN 
VS.

Lech RyPIN

3 (2: 1) 2
Gole

Paweł Jachowski x3 
– Marek Magdziński x2

Skład Sokoła:

M. Szponikowski - Pukłacki, Grochocki (70’ 
Marcinkowski), Czajkowski, Muchewicz, K. 
Marcinkowski, W. Jachowski (65’ Bruzde-
wicz), K. Szponikowski (75’ R. Piotrowski), 
Przemysław Jachowski (78’ Szyjkowski), 
Paweł Jachowski, P. Piotrowski

w zespole Lecha był Japończyk 
Kazuma Nishizawa, który raz za 
razem nękał gospodarzy rajdami 
po lewym skrzydle. Ofensywne 
nastawienie piłkarzy z Rypina 
w końcu przyniosło efekt. Po 
zagraniu z lewej strony w 40. 
minucie Marek Magdziński za-
pakował piłkę w okienko bramki 
strzeżonej przez Miłosza Szponi-
kowskiego. Wynik 2:1 do przerwy 
zwiastował emocje w kolejnych 
45 minutach.

– Druga połowa wyglądała 
podobnie jak pierwsza – mówi 
trener Sokoła, Sławomir Rożek. 
–Lech był dłużej przy piłce i na 
25 minut przed końcem strzelił 
bramkę. Nasza drużyna pokazała 
jednak charakter i zdobyła bram-
kę po rzucie różnym, już w doli-
czonym czasie gry.

Autorem trzech goli dla ze-
społu z Radomina był Paweł Ja-
chowski, który od początku run-
dy imponuje strzelecką formą. 
W trzech meczach zgromadził 
sześć bramek (dwa hat-tricki). 
W kolejnym spotkaniu będzie 
miał okazję powiększyć dorobek 
strzelecki, bowiem do Radomi-
na przyjedzie ostatnia drużyna 
w tabeli – Naprzód Jabłonowo. 

Czy na spotkanie z outsiderem 
Sokół potrzebuje dodatkowej 
motywacji?

– Musimy do każdego me-
czu podchodzić tak samo pod 
względem mentalnym. Staramy 
się nie patrzeć na przeciwnika 
przez pryzmat pozycji w tabeli. 
Chcemy jak najlepiej przygoto-
wać pod każdym względem. Nie 
możemy sobie pozwolić na roz-
luźnienie po dwóch meczach, bo 
w każdym spotkaniu walczymy 
o trzy punkty – podkreśla trener 
Rożek. 

Tekst i fot. 
(LB)
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Zwycięstwo gospodarzom zapewnił Dariusz Ciepliński

Piłkarze nie odstawiali nogi

Gracze ze Zbójna przygotowali oryginalne cieszynki

Piłkarze Pogrom mieli aż sześć powodów do radości

Piłka nożna

Wymęczone zwycięstwo Promienia
W 18. kolejce okręgówki LKS Promień Kowalewo Pomorskie pokonał skromnie 1:0 
Gryfa Sicienko. Pojedynek sprawił jednak gospodarzom sporo problemów.

Przyjezdni w swoim pierw-
szym wiosennym meczu zremi-
sowali z outsiderem ligi KS-em 
Łochowo 2:2. Natomiast Promień 
Kowalewo Pomorskie rundę wio-
senną zaczął z wysokiego C, gro-
miąc w derbach Drwęce Golub-
Dobrzyń 5:1. Obie drużyny nie 
rozegrały swoich spotkań w po-
przedniej kolejce i być może to 
wybiło je z rytmu meczowego, 
ponieważ w sobotę kibice zgroma-
dzeni na stadionie przy ul. Chopi-
na 26 byli świadkami przeciętnego 
widowiska. 

Mecz od pierwszych minut 
toczył się w wolnym tempie. Oby-
dwie jedenastki starały się rozgry-
wać piłkę od własnej bramki, cze-
kając na sposobność do zagrania 
długich, prostopadłych piłek na 
wolne pole. Obrona Promienia kil-
ka razy zagrywała dość nerwowo, 
jednak w porę udawało się im na-
prawiać swoje błędy. Gospodarze 
próbowali sforsować obronę Gry-
fu, jednak widać było, że nie mają 
pomysłu, jak tego dokonać. Strze-
gący bramki Promienia Bartłomiej 
Dybka mógł spokojnie rozkoszo-
wać się ładną pogodą, ponieważ 

Gryf praktycznie nie oddał żadnego 
strzału, który sprawiłby zagrożenie.  
W drugiej połowie obraz gry nie-
stety nie uległ poprawie. W 56. 
minucie kapitalną okazję do strze-
lenia gola zmarnował Łukasz Kul-
czewski, który z bliskiej odległości 
trafił prosto w bramkarza. Kowa-
lewo próbowało strzelić bramkę, 
jednak wciąż ich strzały blokowali 
obrońcy gości. Frustracja narasta-
ła zarówno ze strony zawodników, 
jak i lokalnych kibiców. W 74. minu-
cie serca sympatyków gospodarzy 
zamarły, kiedy sędzia podyktował 
rzut karny dla piłkarzy Sicienka. 
Zawodnik Promienia po rzucie 
rożnym chciał ruszyć do szybkiej 
kontry, jednak zagrał ręką we wła-
snym polu karnym. Na szczęście 
dla naszych piłkarzy zawodnik 
Gryfu strzelił niczym Sergio Ramos 
w pamiętnym meczu Real Madryt 
– Bayern Monachium i tylko dzięki 
zamontowanemu piłkochwytowi 
za bramką nie trzeba było szu-
kać futbolówki na pobliskim polu. 
Kiedy już wydawało się, że mecz 
zakończy się remisem, Dariusz 
Ciepliński wykorzystał doskona-
łe zagranie Bartosza Jagielskiego 

Tym razem do Zbójna przyje-
chała drużyna Piasta Łasin. Goście 
dobrze weszli w rundę wiosenną, 
wygrywając 5:1 z Kasztelanem Pa-
powo Biskupie, a następnie zgu-
bili punkty z Victorią Czernikowo. 
Natomiast nasza drużyna rozpo-
częła od wysokiego zwycięstwa 
nad Stalą Grudziądz 6:1, a następ-
nie pokonała u siebie aspirującą 
do awansu Unię Wąbrzeźno 5:3.

Pierwsze minuty spotkania 
były stosunkowo wyrównane. 
Nie dało się jednak nie odnieść 
wrażenia, że to miejscowi są fa-
worytem tego spotkania. W 10. 
minucie zawodnik Pogromu ru-
szył lewą stroną boiska i ude-
rzył na bramkę. Piłka odbiła się 
od słupka, jednak dopadł do niej 
zawodnik gospodarzy i strzałem 
z bliskiej odległości otworzył wy-
nik. Kolejne minuty upływały pod 
znakiem coraz większej dominacji 
gospodarzy. W 19. minucie strza-
łem z bliskiej odległości Pogrom 
podwyższył prowadzenie na 2:0, 
a już cztery minuty później po 
akcji z rzutu rożnego, po cudow-
nym strzale, zawodnicy ze Zbójna 
prowadzili 3:0. Gospodarze kon-
trolowali spotkanie, a przyjezdni 
wyglądali na coraz bardziej zre-

zygnowanych. Tuż przed przerwą 
sędzia podyktował rzut wolny. Po 
uderzeniu obrońca Piasta zmylił 
swojego bramkarza i sędzia za-
prosił obie jedenastki do szatni 
przy stanie 4:0.  

Po przerwie obraz gry nie 
uległ zmianie. Zawodnicy Pia-
sta wyglądali na sfrustrowanych 
brakiem pomysłu na zagrożenie 
gospodarzom. Pogrom natomiast 
nie zamierzał odpuszczać, gra-
jąc ciekawą i miłą dla oka piłkę. 
W 50. minucie zawodnik Pogromu 
posłał długą piłkę z głębi pola na 
prawe skrzydło, a doskonałe do-
środkowanie na kolejnego tego 
dnia gola zamienił jego kolega. Im 
bardziej na obiekcie w Zbójnie za-
chodziło słońce, tym gra stawała 
się niestety coraz bardziej bru-
talna. Do groźnej sytuacji doszło 
po kolejnym długim zagraniu na 
pole karne Piasta. Napastnik Po-
gromu zderzył się z bramkarzem 
z Łasina i obaj padli na murawę. 
Golkiper nie był w stanie konty-
nuować gry i po dłuższej przerwie 
został zmieniony przez rezerwo-
wego bramkarza. W 59. minucie 
z boiska za pyskówki wyleciał za-
wodnik przyjezdnych. Piast cofnął 
się do głębokiej defensywy, ale to 

nie przeszkodziło gospodarzom 
strzelić jeszcze jednej bramki. 
Warto wspomnieć, że Pogrom, 
podobnie jak goście, również koń-
czył mecz w 10. Po drugiej żółtej 
kartce i w konsekwencji czerwo-
nej boisko opuścił zdobywca hat-
tricka Mateusz Modrzejewski.

Piłkarze ze Zbójna w takiej 
formie mogą z podniesioną głową 
oczekiwać na kolejne spotkanie 
z Olimpią II Grudziądz. Pogrom 
będzie miał okazję do rewanżu 
po nieznacznej porażce w run-
dzie wiosennej 2:3.

Tekst i fot. 
(LB)

pogrom maszeruje w górę tabeli
PIŁKA NOŻNA  Niesamowity start rundy wiosennej w wykonaniu piłkarzy ze Zbójna. Pogrom po trzech 
meczach ma komplet punktów i bilans bramkowy 17:4

LKS PrOmIeń 
KOwALewO POmOrSKIe 

VS.
Gryf SIcIeNKO

1 (0: 0) 0
Gole

Dariusz Ciepliński

Skład Promienia:

Dybka – Magdziński (77’ Pawlewicz), 
Tarka, Kawka, Kulczewski (67’ Ciepliński), 
Pietrzykowski, Kwiatkowski, Olkowski (46’ 
Kończalski), Szczodrowski (67’ Jagielski), 
Walaszkowski, Kawula.

POGrOm ZbójNO
VS.

PIASt ŁASIN

6 (4: 0) 0
Gole

Modrzejewski Mateusz x3, 
Nowicki Mateusz, Wróblewski 

Kamil, Makowski Mateusz

Skład Sokoła:

Jarzębowski – Boniecki (70’ Tarkowski), 
Betlejewski, Wróblewski, Nowicki (60’ 
Makowski), Skrzeszewski (70’ Kruczyński), 
Nowicki, Dolecki (55’ Skrzeszewski), Grab-
kowski, Dąbrowski, Modrzejewski.

i bramkarz z Sicienka mógł już tyl-
ko wyciągnąć piłkę z siatki. 

Z 33 punktami Promień zaj-
muje trzecie miejsce w tabeli, 
zrównując się punktami z BKS-em 
Bydgoszcz i Radzynianką Radzyń 
Chełmiński. Trzeba jednak podkre-
ślić, że obie drużyny mają przewa-
gę jednego rozegranego spotkania 
nad zawodnikami z Kowalewa. 
W następnej kolejce naszą druży-
nę czeka wyjazd do Torunia, gdzie 
zmierzy się z liderem tabeli Pomo-
rzaninem. 

Tekst i fot.
(LB)
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Porażka z Mustangiem
W 18. kolejce klasy okręgowej Iskra Ciechocin na sta-
dionie w Elgiszewie przegrała z Mustangiem Ostasze-
wo 2:3. 

Piłka nożna

Mecz rozegrano przy obficie 
padającym deszczu, co nie ułatwia-
ło zadania obu ekipom. Przyjezd-
ni z Ostaszewa już od pierwszego 
gwizdka sędziego częściej utrzymy-
wali się przy piłce, a efektem domi-
nacji było prowadzenie uzyskane 
w 18. minucie sobotniej konfron-
tacji. Cztery minuty później goście 
podwyższyli swe przodownictwo 
i kontrolowali losy widowiska.

Gospodarze nie rezygnowa-
li jednak z walki i siedem minut 
przed przerwą, za sprawą Michała 
Gorczyńskiego, strzelili gola kon-
taktowego. W 65. minucie Iskra 
wyrównała, a w objęciach kolegów 
utonął Patryk Stankiewicz. Nieste-

ty, remisu nie udało się utrzymać 
do końcowego gwizdka. Mustang 
zdołał bowiem zadać ostateczny 
cios, wyszedł na prowadzenie 3:2 
i zainkasował komplet punktów. 

W najbliższą sobotę, 7 kwietnia 
o godzinie 16.00, Iskra zagra na wy-
jeździe z Wojownikiem Wabcz.

(kl), fot. archiwum

Jadąc do podtoruńskiej Zło-
torii podopieczni Łukasza Kierz-
kowskiego liczyli na przerwanie 
swojej kiepskiej passy. Po zimo-
wej przerwie nie zdołali bowiem 
wygrać żadnego starcia o punkty, 
ulegając 1:5 Promieniowi Kowa-
lewo Pomorskie oraz 0:4 Radzy-
niance Radzyń Chełmiński.

Wyjazdowy mecz rozpoczął 
się od wzajemnego „badania” sił, 
a żadna ze stron nie zdołała osią-

gnąć znaczącej przewagi. W miarę 
upływu czasu Drwęca wyraźnie 
się rozkręcała, a nagrodą za dobrą 
postawę była bramka autorstwa 
Kamila Górala, który pewnie wy-
korzystał sytuację „sam na sam” 
z golkiperem Flisaka. Ten sam pił-
karz kilka minut później popisał 
się kapitalnym uderzeniem z 25 
metrów, piłka odbiła się jeszcze 
od poprzeczki i przekroczyła linię 
bramkową, a MKS prowadził do 

przerwy 2:0.
Po kwadransie przeznaczo-

nym na regenerację miejscowi 
znacząco przyspieszyli, dominu-
jąc w środkowej strefie boiska. 
Ich ataki przyniosły zamierzo-
ny efekt – gospodarze strzelili 
bramkę kontaktową, następnie 
doprowadzili do wyrównania, by 
kilka chwil później wyjść na pro-
wadzenie i utrzymać je do ostat-
niego gwizdka sędziego. Gościom 
z Golubia-Dobrzynia, kolejny już 
raz w tym sezonie, zabrakło sił, 
by skrupulatnie wypracowany re-
zultat dowieźć do samego końca 
konfrontacji. 

(kl) 
fot. archiwum

powrót do sprawności – to jest możliwe

Trudno żyć w pełni intensyw-
nie, być aktywnym i radosnym je-
żeli boli, uciska, czuć rwanie albo 
zawroty. Niemożliwe jest wrócić 
do sprawności po urazie, czy na-
wet najprostszym skręceniu, gdy 
leczenie nie było skuteczne i pełne 
- łącznie z rehabilitacją. Uciążliwa 
będzie próba zadbania o sylwetkę, 
wygląd, kondycję i siłę, gdy każdy 
ruch sprawia trudność, a wyma-
gające wnuczęta czekają. No i ten 
stres, gdy trzeba wrócić do gry po 
kontuzji, odbudować możliwości 
startowe, wzmocnić wytrzymałość 
i sprawdzić wydolność. Rozwiąza-
niem w tych sytuacjach może być 
proces leczenia, od diagnozy po-
przez zabiegi i fizjoterapie aż po 
rehabilitację, pod opieką specjali-

stów z nowo otwartej toruńskiej 
placówki medycznej JOPA Clinic.

Obiekt i komunikacja 
JOPA Clinic mieści się w nowo 

wybudowanym budynku uży-
teczności publicznej „Lubicka Of-
fice” w Toruniu przy ul.Lubickiej  
53 (w sąsiedztwie sklepu Lidl i daw-
nego Tormięsu). Można tu wygod-
nie i bezpłatnie zaparkować a tak-
że dojechać komunikacją miejską 
(przystanki linii tramwajowej nr  
1 oraz nr 5). Do dyspozycji pacjen-
tów jest tu w pełni wyposażony 
w nowoczesny sprzęt gabinet za-
biegowy, 4 gabinety lekarskie oraz 
8 sal do rehabilitacji i fizjoterapii. 
W przestrzeni recepcyjnej znajdu-
je się obsługiwana przez 4 osoby 
Rejestracja na bieżąco obsługująca 

wszystkich dzwoniących i poja-
wiających się osobiście pacjentów. 
Obiekt posiada 2 nowoczesne win-
dy, można więc bez przeszkód do-
trzeć do gabinetów i sal.

Sprzęt i zabiegi
JOPA Clinic dysponuje różno-

rodnym sprzętem potrzebnym 
do leczenia i rehabilitacji, oferu-
je m.in.: falę uderzeniową, masaż 
pneumatyczny, laser wysokoener-
getyczny, ultradźwięki, laserote-
rapię, elektroterapię, pole ma-
gnetyczne, krioterapię na zimne 
powietrze. Fizjoterapeuci mają do 
dyspozycji nowoczesne stoły reha-JOPA Clinic ul.Lubicka 53 w Toruniu, rejestracja telefoniczna pod numerem: 

600 200 090 oraz e-mail: jopa@jopaclinic.pl, więcej na: www.jopaclinic.pl

bilitacyjne, podoskopy, podoskaner 
i różnorodny sprzęt wspomagający 
rehabilitację. 

Specjaliści
W JOPA Clinic pacjentami 

opiekuje się zespół lekarzy o spe-
cjalnościach: ortopedia, chirurgia, 
urologia, neurologia, reumatolo-
gia, neurochirurgia, chirurgia na-
czyniowa. Badania nowoczesnym 
USG  przeprowadza lekarz radio-
log, a zabiegi nadzoruje lekarz re-
habilitacji. Nasi wykształceni i do-
świadczeni fizjoterapeuci mają do 
dyspozycji w pełni wyposażone 
sale ćwiczeń.

Rejestracja pacjentów 
i otwarcie kliniki
Prywatna placówka medyczna 

JOPA Clinic otworzyła swoje po-
dwoje zaraz po Wielkanocy czyli we 
wtorek 3 kwietnia. Z racji inaugu-
racji, terminy są przyzwoicie krót-
kie, warto więc skorzystać z okazji. 
Rejestrować można się każdego 
dnia od 7.00 do 20.00 pod nr tel: 
600 200 090 oraz 600 100 936. 
Pod tymi numerami także pełna 
informacja o oferowanych usłu-
gach medycznych i cenach.

www.jopaclinic.pl

Jeden Góral to za mało
PIŁKA NOŻNA  Trzecią porażkę w rundzie wiosennej ponieśli 
piłkarze MKS-u Drwęcy Golub-Dobrzyń. Tym razem prowadzili 
z Flisakiem Złotoria 2:0, ale ostatecznie ulegli rywalom 2:3

R E K L A M A

A R T Y K U Ł    S O N S O R O W A N Y 

FlISAK ZŁOtORIA 
VS.

MKS DRwęcA 
GOlub-DObRZyń

3 (0: 2) 2
Bramki dla Drwęcy:

Kamil Góral (2)

ISKRA cIechOcIN
VS.

MuStANG OStASZewO

2 (1: 2) 3
Bramki dla Iskry:

Gorczyński, Stankiewicz


